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Egymást elviselni.. .
Pál ap. efézusi levele IV. 1—2.

a az embereknek csak jó tulaj
donságaik volnának, ha az em
beri lélek csupaerényekből állana, 
ha mindaz a gyarlóság és ár
nyék, gyengeség és keserűség, 
mellyel annyira tele van az élet, 
hiányozna belőle, el sem tudjuk 
gondolni, mennyivel könnyebb 
és szebb lehetne életünk. Két
ségtelen, hogy napjaink sok feles

leges küzdelemben telnek el és hogy sok ha
ragot, gyűlölködést, ellenségeskedést és aka
dályozást meg lehetne takarítani mindannyiunk- 
r.ak és bizony-bizony lehetne szebben, jobban 
es igazabban is élni, de az emberi életet ne
hezítő gyarlóságok és bajok erkölcsi célok szol
zz a ában is állanak. Nem pusztán a mi kese- 
: í.eijnkre valók, hanem jobbításunkra is. Erő- 
: v ~: ;re, munkára, kitartásra ösztönöznek, sőt 
s : - : kényszerítenek. Magunk és mások éle
teid ~.eg-megmutatják a rossznak és a gö
nc - z - keserű következményeit, felébresztik a 
vág. a szebb és a jobb után, megtanílanak 
a - j'csör.zsség és viszonosság nagy törvényére, 
eszünkbe juttatják a krisztusi törvények közül 
nemcsak azt, hogy meg kell fizetni mindenért 
az utolsó fillérig, de azt a másikat is, hogy a 
gonoszért ne fizessünk gonosszal . . .

Azután az élettapasztalok során lassanként 
rájövünk, hogy a tiszta keresztyén élet nem a 
csupa jótulajdonságokból álló lelkek élete, hanem 
a saját és a környezete hibáival és gyarlósá
gaival megküzdő és azok felett győzedelmes
kedő erkölcsi élet. Pál apostol efezusi levelében 
egy csodálatos bölcs tanácsot ad ehhez a küz
delemhez : viseljétek el egymást szeretettel. Óh 
bár megfogadnák ezt a tanácsot az emberek! 
Hitvestársak, szülők, gyermekek, testvérek, akik 
mind egymás boldogítására vannak összefűzve 
és mégis annyiszor válnak egymás boldogtalan
ságának okozóivá, de sokat tanulhatnak ebből 
a bölcs és mégis egyszerű tanácsból. Szól 
ugyan az apostol az alázatosság, szelídség és 
türelem erényeiről is ebben a mondatban, de 
mindez bentfoglaltatik újból az ő tanácsában : 
Viseljétek el egymás életét a jó és a rossz, az 
erény és a bűn, az áldás és átok kettősségé
vel együtt, segítsetek az elsőt erősödni és 
gazdagodni, de segítsetek a második ellen 
küzdeni és fáradozni is. A jó és a rossz 
tulajdonságok keverékéből álló embert, e kettő
nek a keverékéből való életet velük csak visel
jétek el szeretettel, mely mindeneket eltűr, min
deneket elhisz és mindeneket elfedez . . .  Em
lékezz re á : az Üdvözítő is szeretettel viselt el 
minket, reá érdemeden és hálátlan embereket.
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T a n év elején .
D. Raffay Sándor püspök beszéde a Deák-téri templomban 

1929. szeptember 15-én.
Alapigék : I. Ján. 3, 1—3.

Életkeltő tavasz ébredésekor mindenből az 
önmagát megújító élet lehelete árad felénk. 
A zöldülő vetés, a félénken életre reszkető 

fűszál, az ígéretesen duzzadó rügy, az enyhéb
ben simogató szellő, a melegedő napsugár és 
minden, de minden az élet diadalát hirdeti a 
világnak. És a folytonosan megújuló élet jelen
ségeiben megcsillan előttünk az örökkévalóság 
nagy gondolata. Aki ehhez a nagy gondolat
hoz még el nem jutott, az olyan, mint a ván
dor, aki megáll egy útszéli fa árnyékában és 
onnét nézi a felette emelkedő magaslatokat, de 
azok tisztább légkörébe fel nem emelkedik.

Most, az új iskolai év küszöbén új lelki 
tavasz ébredése gyönyörködteti lelkünket. Új 
jövendő indul ki a családok köréből az iskolán 
keresztül, hogy élő lelkekből fűzzön új szemet 
az örökké megujúló élet gazdag láncolatába. 
És e lelki tavasz indulásakor megállít bennün
ket az emberi hivatás ama nagy és szent gon
dolata, hogyan segítsük gyermekeinket bele
illeszkedni az élet végtelen folyamatába? Mert 
a szülőknek és a tanítóknak nem lehet szebb 
és komolyabb, de nem is lehet végzetesebb 
feladata, mint az ifjúságot megtanítani a bölcs 
és igaz, az Istennek tetsző és keresztyén hívők
höz méltó életre. De hát voltaképpen mi is az 
élet és mi ebben az életben az ember igazi 
hivatása ?

1. Felolvasott szentleckénkben az emberi 
hivatásról azt mondja az apostol: „Lássátok, 
milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, 
hogy az Isten gyermekeinek neveztessünk és 
azok is vagyunk. Ezért nem ismer minket a 
világ, mert nem ismeri őt.“

Ezekben a szavakban az emberi élet fen
ségét és kiváltságos voltát tárja fel az apostol. 
Mikor ezeket a szavakat leírta, lelkében bizo
nyosan együtt hullámzott az öröm és a bánat. 
Az öröm annak elgondolására, hogy az Isten 
annyira kiemelte az embert a teremtmények 
gazdag világából, hogy őt gyermekévé fogadta. 
Ekkora méltóságot és ekkora kegyelmet nem 
adhatott az embernek más, mint csak a szere
tet. Az a szeretet, melynek teljes fensége és 
egész gazdagsága egyedül csak az Isten lelké
ben él. Az a szeretet, mely a világ Megváltó
jában, az Úr Jézus Krisztusban öltött testet, 
aki az üdvözítő hitben és a megváltás szent 
áldozatában a fiúség ragyogó koronáját rakta 
fel az ember homlokéra.

Az apostolnak eme szép örömét azonban 
a bánat hullámai tördösik. Hogy a világ ezt a 
szeretetből adott fiúságot nem ismeri, mert nem 
ismeri az Istent! Az ember csak a testi sze
meivel nézi és úgy ítéli meg az életet és az 
embert, mint a virágot, vagy mint a gyümöl
csöt. Hogy szép-e, jó-e, tetsző-e, kívánatos-e,

hasznos-e ? És balgatagul elfelejti, hogy az em
bert az Isten a maga számára teremtette. Azért, 
hogy legyen e földön, aki az ő képét hordozza, 
céljait szolgálja, munkáit végezze, gondolatát 
megértse, akaratát megvalósítsa. Az fájt az apos
tolnak, hogy a világ az istenfiúságnak ezt a 
fenséges gondolatát nem ismeri, nem ismeri 
az Istent.

És ebben a bűnben leledzik minden ember, 
akinek gondolkodása a látható világ határain 
túl nem emelkedik. Ebben a bűnben részes 
minden ember, aki azt hiszi, hogy ez a földi 
élet önmagáért van, vagy aki azt tartja, hogy 
a bölcsőnél kezdődik és a koporsónál vég
ződik az élet. Aki az Istent ismeri, annak tudnia 
kell, hogy a mi földi életünk csak egy parányi 
kis része az örökkévalóságnak. Ez a földi élet 
ajándék és küldetés, megbízás és feladat, mely
nek reánk ruházásával az Istennek nagy céljai 
vannak. Aki az Istent ismeri, annak tudnia kell, 
hogy ez a földi élet csak átmenet. Kijöttünk 
az Istentől, mint ahogyan a gyermek kimegy 
az apai házból, hogy elvégezze a kapott meg
bízást, és a jól végzett munka után ismét vissza
térjen az apai házba. Aki ismeri Istent, az nem 
válhatik e földön állattá az állatok között, annak 
éreznie, tudnia és igazolnia kell, hogy ebben 
a testben is halhatatlanságra teremtett lélek 
hordozója, mert az örökkévalóság Urának és 
Istenének édes gyermeke. Nem királykodások, 
nem hatalmaskodások, nem dicsőségek, nem 
erők, nem kincsek emelik tehát az embert a 
teremtett világ koronájává, hanem Isten szere- 
tetéből nyert ama kiváltság, hogy az Isten gyer
mekei lehetünk.

2. De az apostol még ennél is többet mond; 
„Szeretteim, most az Isten gyermekei vagyunk, 
de még nincs nyilván, hogy mik leszünk. Mert 
tudjuk, hogyha ez nyilvánvaló lesz, hasonlók 
leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt a maga 
valóságában."

Végzetes fogyatkozása az emberi gondol
kodásnak, hogy érzékei körében élve, ebben a 
szűk körben sokszor egy egész életen át meg
marad. Látja, hogy az ember testből lesz testté. 
Érzi, hogy ennek a testnek születésétől kezdve 
utolsó leheletéig ezerféle szükséglete van. Tapasz
talja, hogy a test szükségleteinek kielégítése 
öröm, nélkülözése elégületlenség. Ezért ragad 
meg olyan sok ember az érzéki világ körében. 
Ez az oka annak is, hogy a legtöbb szülő azt 
hiszi, hogy gyermekével szemben minden köte
lességének eleget tesz, ha őt az Isten ajándé
kából szeretettel elfogadja, gondoskodó hűség
gel felneveli, erőssé, egészségessé, az élet har
cára felkészültté, talán gazdaggá is teszi.

Pedig az igazi szülői hivatást csak az tölt
heti be, aki tudja, hogy a gyermek nemcsak a 
szülőké, hanem az Istené is. A gyermek tehát 
nemcsak a föld számára, hanem az ég szá
mára is van teremtve. Annak a gyermeknek 
nemcsak halandó teste van, hanem halhatatlan 
lelke is. És még a testet is ez a lélek élteti. A
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lélek, mely magában hordozza az istenképűség 
kegyelmi ajándékait. A lélek, mely naponként 
felemelkedik az imádság szárnyain az Istenhez, 
hogy a szentségnek, tökéletességnek, tiszta bol
dogságnak és örökkévalóságnak égi hazájában 
megtisztuljon, megerősödjék, meggazdagodjék 
és szent reménységgel teljék meg. Azzal a 
reménységgel, hogy az ember lelkének szent- 
séges joga és méltósága egykor színről-színre 
meglátni az Istent.

A földi élet erre a szent örömre való elő
készülés. Ennek a feladatnak teljesítésében kell 
kimerülnie és megdicsőülnie a szülői ház és 
az iskola nevelő hivatásának. Mert minden élő 
lélek az Isten meglátására van teremtve. A 
vallásos ember tudja ezt. Ezért tisztább és gaz
dagabb is a vallásos ember lelke, mint a vallás
talané. Több is az öröme, nagyobb is a békes
sége. Mert a vallásos ember már itt ezen a föl
dön az Istennek nemcsak teremtő hatalmát és 
gondviselő jóságát, hanem csodás bölcseségét 
és szentségét is meglátja. Igaz, hogy itt ezen 
a földön még csak visszatükröződve. De az 
imádságos lélek előtt mindig megnyílik az Isten 
egének kárpitja és csodálatos titkok tárulnak 
fel előtte. De be is zárul még az a kárpit, mert 
az emberi lelket a mindennapi élet vágyakból, 
örömökből és gondokból font köteléke mindig 
visszavonja a földre. Mikor azonban majd el
szakad ez a kötelék, akkor nyilvánvaló lesz, 
hogy minket, földi embereket az Istennek nagy 
szeretete arra a felséges kegyelemre és arra a 
csodálatos méltóságra rendelt, hogy őt majd 
egykor színről-színre meglássuk a maga való
ságában és olyanokká legyünk, mint amilyen ő.

3. „És mindaz, úgymond az apostol, aki
ben megvan ez a reá irányuló reménység, meg
szenteli magát, mint ahogy ő is szent.“

Ez a megszentelődés az igazi emberi
hivatás.

Mit akarsz nevelni gyermekedből ? Ez a 
legkomolyabb kérdés ebben az életben, mert 
ez a magad erkölcsi értékét és bírálatát is 
magában foglalja. Minek szeretnéd és minek 
akarod látni azt a gyermeket? Testben erősnek, 
egészségesnek, életképesnek, viharállónak, ügyes
kedőnek, sokattudónak, hatalmasnak, félelme
tesnek, vagy tetszetősnek és kedvesnek? Lehet, 
hogy ez is mind szükséges a földi élet ered
ményes átéléséhez. Ezekkel azonban még csak 
a természet világában juttatod őt előnyökhöz. 
De gondolkoztál-e már azon is, hogy azt a 
gyermeket te tisztán, ártatlanul, boldog lélekkel 
és szeplőtelen szívvel kaptad az Istentől? Ezek 
megtartása a főkötelességed. Mert szomorú 
gyarlósága az a földi életnek, hegy az ember 
minden törekvése odairányul, hogy a törékeny
nek és gyengének született testet erőssé tegye 
s emellett a tisztának és szentnek született 
lélek megtartásáról egészen elfelejtkezik. Pedig 
a test és annak világa elmúlásra, a lélek ellen
ben örökkévalóságra van teremtve.

Gondolkozzunk csak néha róla: miért veszti

el a gyermek olyan hamar báját és kedvessé
gét ? Miért törlődik le a leikéről olyan hamar 
a gyermeki ártatlanság hímpora? Miért durvul 
olyan korán önzővé, miért fajul kétszínűvé, 
miért válik bizalmatlanná a felnőttek iránt? 
Miért változik mindenen csodálkozó tekintete 
olyan hamarosan gúnyos kételkedővé, vagy 
közönyössé? Azért, mert megmérgezi a levegő, 
melyet beszív, megrontja a példa, melyet lát, 
a szó melyet hall.

Figyeljétek csak meg, micsoda fájó cso
dálkozás ül ki a gyermek arcára, mikor esz
mélni kezdő lelke meglátja a felnőttek önzését, 
kétszínűségét, szeretetlenségét és hazudozásait. 
Figyeljétek csak meg, hogyan vonakodik ösz
tönösen a lelke, mikor rákényszerítik a színlelő 
udvariaskodás kétszínűségeire. Csoda-e, ha 
összezavarodik abban a gyermeki lélekben a 
jó és a rossz megítélése, mikor azt látja, hogy 
a felnőttek szerint mindaz, ami kellemes, — jó és 
megengedett, holott neki a jóról otthon és az 
iskolában máskép tartanak hangzatos prédiká
ciókat. Így mételyeződik meg a gyermeki lélek, 
mielőtt még önállóan ítélkezni tudna.

Itt a nevelés kérdésének igazi tengelye. 
Azt kell megértenünk, hogy a tiszta erkölcs s 
a jósággal és szeretettel telt szív az emberi 
élet igazi értéke, örökké boldogságot kamatozó 
kincse. Mert ezekben érvényesül a lélek ereje, 
fensége és méltósága. Ezért nem elég, hogy az 
ifjakat csak emberekké neveljük, hanem Isten 
gyermekeivé kell őket nevelnünk. Isten gyer
mekeivé, akik érzik, tudják és vallják az Isten
hez való tartozásukat, Isten gyermekeivé, akik
ben a magasabb élet öntudata, a magasabb 
ívelésű életpálya megfutására erősíti a lélek 
ösztönös vágyait. Isten gyermekeivé, akikben 
az egymáshoz való testvéri vonzódás érzése 
belső törvény, elemi kötelesség, melynek telje
sítése öröm és boldogság. Isten gyermekeivé, 
akiknek életideálja nem az élet puszta átélése 
avagy kiélése, hanem az élet megszentelése.

Ezt az életideált hirdette és akarta a 
keresztyénség megalapítója, az Ur Jézus Krisztus. 
Ennek az életideálnak megvalósítása a keresz
tyénség igazi célja és feladata. Ne egymás felett 
tartsunk tehát ítéletet, Keresztyén Testvéreim, 
hanem önmagunk felett. Ne egymástól fordul
junk el az igazhitűség farizeusi gőgjével és 
szánalmas önhittségével, hanem a bűntől, az 
alacsony vágyaktól és a gonosz szokásoktól, 
melyek az emberi élet méltóságát és emelkedett
ségét ostromolják. Mert az igazi életfeladat a 
megszentelődés, hogy méltók legyünk az Isten 
meglátására, aki pedig szent. Csak így tudjuk 
gyermekeinket is megóvni azoktól a hibáktól,
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tévedésektől és gyarlóságoktól, melyek a mi 
életünket megkeserítették és beszennyezték. 
Csak igy tudjuk őket megtartani az istenfiúság 
méltóságában és tisztaságában, hogy fájó bűn
bánat vez,eklő keservében ne vérezzék soha a 
szívük. És próbálja meg akárki maga és 
gyermekei elé tűzni ezt a magasabb életcélt, 
;apasztalni fogja, hogy a földi élet közönséges 
sikerei, javai és örömei maguktól megjönnek. 
Mert örök igazság az Ur Jézusnak ama mon
dása: „Keressétek mindenekelőtt az Istennek 
országát és igazságát és ezek mind megadatnak 
nektek."

Lelki tavasz derűs ragyogása veti ma 
fényét az emberiségre, mikor a szülő otthon az 
iskolának adja át legdrágább kincsét, az ifjú
ságot. Az ifjúság öröm és gond, megnyugvás 
és aggodalom, bíztatás és reménység egyaránt. 
Ebből az ifjúságból kell kisarjadnia a jobb 
jövendőnek. Ezért kell az ifjúságból nemcsak 
embereket, hanem Isten gyermekeit nevelnünk. 
Isten gyermekeit, akiket egész földi életükben 
az a gondolat vezérel, hogy készüljenek az 
Isten meglátására. Szülők és tanítók, az új 
iskolaév kezdetén el ne felejtsétek, hogy a leg
szentebb nevelő munka ezen a világon az 
Isten számára nevelni igaz és tiszta gyermeke
ket az ifjúságból, hogy jöjjön el az új nemze
dék lelkén és' életén keresztül erre a földre az 
új boldogabb jövendő. Ámen !

Hudá k  J á n o s  h alála.
Egyházközségünknek váratlan gyásza van. 

HudákJános vallástanárunk e hó 12-én 51 éves ko
rában rövid szenvedés után elhúnyt. Templomainkra 
fekete zászlót tettünk, a templomok hirdetőtábláira 
gyászjelentést szögeztünk, hogy egyházhíveink 
meglássák és megtudják egy csendes, jó és pél
dás életnek elmúlását közülünk.

Hudák János Nyíregyházán született, lelkészi 
szolgálatát vidéken kezdte, majd itt Budapesten, 
a mi gyülekezetünkben volt segédlelkész. Innen 
Besztercebányára került, hol a gimnázium vallás
tanára lett. A megszállás évében el kellett hagynia 
helyét, Nógrádmegye egyik kis falujában, Rádon 
volt egy évig tanító és lelkész, innen jött megint 
Budapestre vallástanárnak 1920-ban s azóta közöt
tünk volt, gyermekeinket nevelgette s buzgón és 
lankadatlanul munkálkodott, A kőbányai lelkészi 
kör hívei és gyermekei voltak szívéhez a legköze
lebb, itt tanított és itt prédikált. Ez alatt az idő 
alatt nemcsak feljebbvalói megbecsülését érdemelte 
ki, hanem kartársai, a szülők és a gyermekek 
szeretetét is egyaránt. Nagyon sok csendes jóság 
élt a lelkében s ezt lehetetlen volt észre nem venni. 
Mindig egyformán barátságos, szelíd szavú, min
denkiről jót feltevő, mindenkivel szemben szíves 
magatartásu volt. Nem igen látta őt haragudni 
senki, ő maga nem vétett senkinek, nem volt 
ellensége, rosszakarója senki sem. Mindazoknak, 
akik őt igazán szerették, nagyon fog hiányozni 
ebben a lármás és sokszor szeretetlen életben.

Temetésén sokkal többen voltak, mint a 
pesti temetéseken szokás. Tanítványai egy-egy 
csokorral a kezükben állták körül a koporsót, 
szülők, barátok, kartársak nagy számmal jelentek 
meg. Kollégái mind ott voltak, 18 Luther-kabátos 
lelkész ment a koporsó előtt. A gyászbeszédet 
Majba Vilmos lelkész mondotta, méltatva munkás
ságát nemcsak egyházközségünk, hanem a X, kér. 
lelkész kör nevében is. A sírnál dr. Qaudy László 
hitoktatási igazgató szeretteljes, meleg búcsút vett 
tőle kartársai és tanítványai nevében s azután a 
lelkészek és a gyászolók ér.eke közben elhantolták 
Hudák János koporsóiát A részvét jóleső meg
nyilatkozása közül is k: kei emelnünk" az egyete
mes egyházi és iskolai felügyelő, báró Radvánszky 
Albert levelét, aki azt írta: ..Tudomásom volt 
arról a csendes és áldásos munkáról, melyet az 
elköltözött a pesti magyar egyház szolgálatában 
végzett és őszintén fájlalom, hogy kidőlt a mun
kások sorából. Áldást mondok emlékére."

Legyen is emléke áldott közöttünk. Hűséges, 
jóságos és szeretetteljes életéért lelje meg jutal
mát a mennyei Atyánál. k. L

A theológia új tiszteletbeli 
doktorai.

A kormányzó a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter előterjesztésére megengedte, hogy Prónay 
Dezső bárót, a magyarhoni ág. hitvallású evan
gélikus egyet, egyház tiszteletbeli egyházi és iskolai 
felügyelőjét, Radvánszky Albert bárót, a magyar
honi ágostai hitvallású evangélikus egyetemes egy
ház egyházi és iskolai felügyelőjét, Geduly Hen
riket, a tiszai ágostai hitvallású evangélikus egyház- 
kerület püspökét és a magyarországi evangélikus 
egyház-egyetem egyházi elnökét, Kapi Bélát, a 
dunántúli ágostai hitvallású evangélikus egyház- 
kerület püspökét, Raffay Sándor dr.-t, a bányai 
ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület püs
pökét, Schneller István dr.-t, a Ferenc József 
tudományegyetem nyugalmazott nyilvános rendes 
tanárát, Ravasz László dr.-t, a dunamelléki refor
mátus egyházkerület püspökét és Kiss Ferencet, 
a Tisza István tudományegyetem református hit- 
tudományi kara nyilvános rendes tanárát, a hazai 
protestáns egyházi közélet és tudomár.;.: sság terén 
kifejtett érdemeik elismeréséül a pécsi Erzsébet 
tudományegyetem theológiai tiszteletbeli doktorrá 
avassa és részükre a tiszteletbeli doktori oklevelet 
kiszolgáltassa.

A felsorolt egyházi és világi kitűnőségeknek 
a theológiai tiszteletbeli doktora megtisztelő cím
mel való kitüntetése a speyeri birodalmi gyűlés 
400 éves fordulója, valamint Luther Márton Kis- 
és Nagy Kátéja megjelenésének 400 éves főreu:;a 
alkalmából történt.

E kitüntetések aktualitását hazai vonatkozás 
szerint még Bethlen Gábor halálának 3CO s Kardi 
Gáspár, a bibliafordító születésének 400 éves for
dulója is emeli. Ezenkívül a pécsi Erzst:; 
mányegyetem evangélikus hittudom ár.y. kara a -elv-
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ez alkalommal nyolc kiváló egyházi és világi vezető 
embert tüntet ki e címmel, most óhajtja uj épülete 
alapkőletételének ünnepét tartani és ezt a doktor
avatásokkal összekötni.

H ÍREK

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1929. szeptember 22-én :

H e l y
óra

d é le lő t t
d é lu t á n

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 Dr. Szlávik Mátyás
Deák-tér (magyar) n v. Kendeh-Kirchknopf G.
Deák-tér (magyar) 6 Wiczián Dezső
Fasor (ifjúsági) 10 Dendely Károly
Fasor 11 Dr. Gaudy László
Fasor 4 Danhauser László
Fasor (német) 5 Broschko G. A.
Kőbánya 9 Majba Vilmos
Simor-utca 35. 11 Dr. Szuchovszky Lajos
Rákóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-utca 14 fél 11 Peér P. Sándor
Cllői-út 24 10 Wiczián Dezső
Váci-út 61. 10 Pap Ferenc
Abonyi-u. 21. — ___

Bécsi kapu-tér 11 Mohr Henrik
Zichy-utca 7. 11 Váczi János

| Lenke-út 56. 11 Szabó Aladár

Szeptember 29-én a Deák-téri templomban Ruttkay 
M. Gyula, a fasori templomban Kemény Lajos, a Simor-u. 
templomban Majba Vilmos prédikál.

Lelkészavatás. Ehó 12-én D. Raffay Sándor 
püspök 5 Deák-téri templomban lelkészavatást 
végzett, mely alkalommal hat lelkészjelöltet avatott 
fel és bocsátott ki az Ur szőlőjében való) mun
kálkodásra. A felavatott lelkészek közül ötöt segéd- 
leikészi szolgálatra a következő helyekre osztott 
be: Fábri Mihályt Kiskörösre, Franciszty Mihályt 
Cinkofára, Gálát Györgyöt Medgyesegy házára, 
Kis Györgyöt a Deák-téri és Danhauser Lászlót 
a fasori lelkészi körbe. Pesti gyülekezetünk két új 
segédlelkészét örömmel fogadjuk s munkájukra 
Isten áldását kérjük.

A gödöllői evang. templom alapkőletétele. 
Gödöllő és környékének vasárnap nagy ünnepe 
volt. Raffay Sándor dr. bányai egyházkerületi 
evangélikus püspök helyezte el és avatta fel az 
uj evangélikus templom alapkövét. A főpásztort 
vitéz Endre László dr. főszolgabíró, Hetzel Henrik 
dr. állatorvosi főiskolai tanár, egyházfelügyelő, 
Stróbl János községi bíró, Paál Ernő polgári iskolai 
igazgató, református főgondnok és Szontagh Antal 
dr. miniszteri tanácsos, egyházmegyei másodíel- 
ügyelő fogadták nagy közönség élén. Hamrák Béla 
lelkész imája nyitotta meg az ünnepet, Hetzel 
Henrik dr. felügyelő beszéde után Raffay püspök 
mondotta el avató beszédét, melyek végén az ok
mányok mellé Bibliát tett az alapkőbe. Egy kilencven

éves anyóka öreg énekeskönyvét falaztatta a temp
lom falába. A lelkes hangulatú ünnepet Chugyik 
Pál aszódi lelkész, alesperes imája és Raffay püspök 
áldása rekesztette be.

A marburgi prot. jubileumi ünnepségek. 
Szeptember 12-től 14-ig ünnepelte a protestáns 
világ a reformátorok történelmi nevezetességű m  ̂
burgi találkozásának négyszázados évfordulóját. 
A jubileumi ünnepségekre a protestáns egyházak, 
egyetemek, főiskolák a világ különböző tájairól 
elküldötték képviselőiket. Többszáz egyházi vezető
férfiú és theológiai tanár gyűlt össze Európából 
és Amerikából a híres egyetemi városkában. Az 
ünnepségek legnagyobb részt az egyetemi tem- 
plombán folytak le. Az előadások és az istentisz
teletek mellett rendkívül érdekes volt a reformáto
rok 400 év előtti megbeszélésének megismétlése. 
Ezt a nevezetes tanácskozást az ünnepségek befe
jezéséül a marburgi vár híres lovagtermében 
tartották meg, ahol 400 évvel ezelőtt a reformátorok 
a hesseni tartomány akkori fejének, Fülöp grófnak 
a hívására megjelentek. A theológus diákok korhű 
ruhákban megismételték a reformátorok megbeszélé
sét, amelyről hiteles feljegyzés maradt fenn a 
megbeszélésen résztvett reformátorok sajátkezű 
aláírásával.

Áthelyezés. Késmárszky Lajos fasori segéd
lelkészt aki tiz évig állott a fasori templom szol
gálatában, az egyháztanács a nyilvántartó hivatal 
munkájának vezetésével bízta meg s tőle az adó
nyilvántartásnak belmissziói nyilvántartással való 
kibővítését várja. A Hudák János halálával meg
üresedett vallástanári munkával az elnökség Nand- 
rássy Elek kispesti adminisztrátort bízta meg.

Evangélikus nagy énekkar. Sok egyház
tagunknak volt már az az észrevétele, hogy a 
Budapesten lévő egyházi énekkarok miért nem 
fognak össze, miért nem egyesülnek s miért nem 
alkotnak egy minden tekintetben elsőrendű ének
kart? Most ebben a tekintetben az első lépés meg
történik. E héten a budai vári, a Deák-téri és a 
fasori evang. énekkarok vezetői összegyűltek s 
megbeszélték, hogy ezentúl minden évben együt
tesen is fognak szerepelni. Ebben az évben az 
egyetemes egyház által november hónapban ren
dezendő jubiláris ünnepségekkel kapcsolatban a 
zeneakadémiában terveznek több énekdarab elő
adását mintegy 120—150 tagból álló énekkarral.
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Mindahárora énekkar kéri az érdeklődőket, hogy 
jelentkezésükkel támogassák őket nagy vállalkozá
sukban. Felvételek a heti énekpróbákon mindegyik 
kar szokott helyén.

Halálozás. Lapzártakor értesülünk arról, 
hogy Pauer Irma diakonissza főnöknő, súlyos 
operáció után f. hó 19-én elhunyt. Temetése 
szombaton, 21-én délután lesz a Kerepesi te
metőben. Halála nagy veszteség sok egyházi 
munkára nézve, melynek lelke és vezetője volt.

Á Lutheránia Dalegyesület f. hó 30-án, 
hétfőn este 7 órakor tartja ezévi rendes közgyűlé
sét a Deák-téri leánykollégium dísztermében, 
melyre az egyesület tagjait ezennel meghívja az 
Elnökség. — Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 
2. Titkári jelentés az egyesület működéséről. 3. 
Pénztári jelentés. 4. Költségvetés. 5. Tisztujitás. 
Esetleges indítványok.

Á Deák-téri templom családi h íre i: 
Keresztelés: Lehotzky Attila Gedeon Vilmos, 
Mágel Endre Gusztáv, Wiesner István, Szakács 
József Imre, Skultéty Gyula József, Tóth Gyula. 
Esketés: Nagy János rk.—Bradács Katalin ev„ 
Liska Ferenc ev.—Pavláth Kató ev., Weinrich 
Vilmos Lajos ev.—Milosevics Olga Mária rk. 
Temetés: Mattern Ferenc 3 és Va év, Skriecska 
Oltó 7 hó, Kocztur Sándor 1 év, Farkas Imre 
67 év, Rocskár János 53 év, Jakab József 6 hó, 
Fodor Lajos 7 hó. Adom ányok: Szegényeknek 
N. N. 2, özv. Rocskár Jánosné 4, N. N. 15 P. 
A Theologiai Otthon javára N. N. 5 P.

Evang. lelkészözvegy gyermekeket teljes ellátásra 
elfogad. Leánya kívánatra a német nyelvben korrepetál. 
Címe: Frau Maria Gorgon, evang. Pfarrerswitwe in Bad 
Ischl, Kaltenbachstrasse 7. Ober-Österreich.

Angol nyelvtanítás jutányos óradij mellett. Bőveb
bet : Budapet, X., Tisztviselőtep, Héderváry-utca 5. Telefon 
József 362—12.

Grazi evang. lelkész elfogad leányokat teljes el
látásra, kik a néme! nyelvet akarják elsajátítani. Cime: 
Pfarrer Vespermanr.. Graz, Mühlgassé 43. Steiermark.

Dunára néző két ablakos utcai különbejáratú búto
rozott szoba hitte s tv erünknél kiadó. V. Mária Valéria-utca 
10. 1.7.

A németnyelvű játszó délelőttök 3—6 éves gyer
mekek részére ismét megkezdődnek okt. 1-én. D. e. 9—1. 
Kézügyesség gyakorlása. Torna. Játszva német tanulás. 
Séta. Leggondosabb felügyelet mellett. Jelentkezni lehet 
délelőtt. Aradi-u. H.: estvéreknek kedvezmény.

Magános özv asszcny ;obb családhozajánlkozik, ha 
megfelelő lakást Kanna. :rral rendelkezik. Szives meg
keresést e cimre 5z, _ s;öcsik Samuné, V. Kohári-utca
21. földszint 5.

Korrepetitort keresek 3-ik elemisla kis leányom 
mellé. Fizetek órán Ként 1 P-t és villamos megtérítést. Cim 
megtudható a Gazd. Nyilv. hiv.-ban IV. Deák-tér 4. I. 6.

Német és francia órákat vállalok jutányos áron. 
Iskolás gyermeken, előnyben. Megbeszélés 3—4 óra között. 
Trauschenfelsné, V Sas-utca 23. III.

Kifogástalan — egaviseletü és jellemű intelligens 
úri ember, 35 éves. bármilyen irodai állást keres, — mű
ködési bízonyítványokna. rendelkezik. Címe : IV., Deák-tér 
4. I. 6. Gazd. nyilv. hivatalban megtudható.

Vívótanfolyam. A Deák-téri evang. leánycollegium 
tornatermében a vívás f. évi szept. 10. keddtől kezdve 
esti 6—8-ig. kedd és péntek: napokon a téli tanévre ismét 
megkezdődik. — Jelentkezés e napokon a tanórák alatt. 
Bővebbet a tandíj és óra beosztásról megtudhatni ugyanott. 
Nemes Hatos István vívótanár.

Hittestvéreim tennisz és sportcikket olcsón 
vásárolhatnak Maurer Istvánnál VI. Teréz-körút 
7. sz. (Andrássy út sarok). Telefon: L. 981—94

Iskolaév elején iskolai ruhák, kötények, tornacipők, 
felszerelések, fehérneműk mérték szerint is jutányosán 
rendelhetők Krausz Károly VII., Abonyi-u. 4. Levelezőlap 
hívásra mintákkal házhoz megy.

Dr. Kiss Ernő egyetem es orvostudor. Rendel d. u. 
2—4. IX. Lónyai-utca 25. fszt. 2. Szegényeknek ingyen. 
Telefon: aut. 862-26.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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