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B Ö J T I  É N E K .

Szegény fejein, hová hajtnálak,
Ha a vallás ölére nem ?
11a Tégedet nem ó ha jtná lak ,
K it óha jtnék  m ást, Istenem ?
Te szánod a, sebhedt szive t,
Boldog, a k i hozzád s ie t!

Szemem, óh Isten, könybe lábad.
Hol lel je k  nyug to t / n  ^szegény P 
Szivem ben k(d ig'tiz bűnbánat,
Hogy szent törvényed  m egszegem.
Oh m agas ég, rám ne szakadj, 
irga lm as isten, el ne h a g y j !

'  >»... , .

A szép nap is homályba, j ő  fe l 
Nekem  bűnösnek ezután**
Gondolj, A tyám , a, szenvedővel,
S  derítsd  fe l én bús éjszakám  ! 
Vezérül mellém kérlek, add  
Szép ha jna li c s illa g o d a t!

Emlékezzél, Te szen t Fiadra.
Nem jö t t  Ó az igazakért,
Hanem m agát halálra■ adva  
A bűnösökért onta vért.
K ik  eltévedtek az úton,
A zokért jö tté l, Jézusom.

Tested p iros vérrel virágzott 
Értem, k i  szá raz  á g  vagyok.
Szem ed sűrű  könyek tű l ázott 
Értem, a k i m eghervadok.
Sze líd  olajfa , óh seg íts,
Olts te m agadba s  id v e z í ts !

Sántha Károly.

Getsemáne és Golgotha.
Máté: 26, 39. És égy kissé előre menve, 

arcra borula, könyörögvén és mondván: Atyám ! 
ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mind- 
azáltal ne úgy legyen amint én akarom, hanem 
amint Te.

Luk : 23, 46. Es kiáltván Jézus nagy szóval, 
monda: Atyám, a Te kezeidbe teszem le az én 
lelkemet.

Két hely van, ahová a hivő és Jézusát szerető 
lélek legszívesebben zarándokol, ahol áhítattal időz 
és megerősödve tér meg: Getsemáne és Golgotha. 
Idegen hangzású név mind a kettő, de szivüúknek 
jó ismerősei. Szinte úgy gondolunk e helyekre, 
mint a vándor a nyugovó tanyájára, mint a buj
dosó honára. Getsemáne kert volt az Olajfák- 
hegyén, Jeruzsálem mellett s olajprést jelent Való
színűleg présház állott benne, ahol az olajfák 
bogyóiból olajat sajtoltak. Golgothát „koponyahely 
nek fordíthatjuk; úgy látszik azért hívták így ezt 
a dombot, mert messziről nézve óriási koponyát 
formázott.

De mit talál a lélek Getsemáne kertjében? — 
Egy szenvedőt, aki maga mondja: „Szomorú az 
én lelkem, mind halálig", akinek egész ábrázatán 
kimondhatatlan gyötrelem tükröződik. A porba omlik, 
véres verejtéket izzad s keserű poharat emleget, 
amelytől lelke irtózik s amelyet mégis ki kell ürí
tenie. Ezt a szenvedőt látjuk tehát oly szívesen ? 
Hiszen szenvedőt eleget láthatunk a siralom völ
gyében s a szenvedésből kijut mindnyájunknak, 
amíg a sír be nem takar. De éppen ezért keressük 
annak társaságát, aki bár Isten fia, velünk együtt 
szenved s épúgy érzi a lélek szomorúságát, küz
delmét, kétséges vergődését, mint mi szegény, gyarló 
emberek. Bármit szenvedjek is, ott látom magam 
előtt Jézusomat s ha ő velem szenved, enyhül az 
én gyötrelmem. De Jézus nemcsak velem, hanem 
érettem szenved. Tudod-e, miért olyan keserű nekiRégi ének után.

A lap ára 
egész évre 
2 kor. Egy 
szám 20 f. 
Egy lapnyi 
hirdetés 

díja 32 kor.
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az a pohár? Azért, mert egy hálátlan, elvakult, 
az igazat, a szeretetet, az Istent megvető világnak 
gonoszságával van tele. Azért oly keserű, mert 
mindez a gonoszság éppen Őt kívánja áldozatul, 
aki soha bűnt nem cselekedett s akinek szájában 
álnokság nem találtatott. Azért oly keserű, mert 
midőn még erre az áldozatra is kész, szidalom, 
gúnykacaj, megvetés az osztályrésze s míg ő 
utolsó csepp vérét ontja, addig e világ porba tiporja 
legnagyobb jótevőjét. „Vissza! Ne tedd! Kiméld 
magad!" így hangzik a sötétség fejedelmének 
szava; élet-halálharc folyik közötte és az Úr között. 
Ezért oly keserű az a getsemánéi pohár. Tekints 
saját szivedbe s azt fogod mondani: „Óh, az én 
bűneim is keserítették az Úr gyötrelmének poharát".

Mint az öröm, úgy a szenvedés is imádságra 
nyitja Jézus ajakát. Atyám ! így kiált fel a porból 
a magasba. Bár minden összeesküdjék ellene, bár 
tűnjék el előle az ég minden csillaga, azt az egy 
szálat nem tépi szét a gonosz, amely mennyei 
Atyjához fűzi. S ezért csak egy pillanatig küzd: 
„Ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár"; de csak
hamar megnyugszik s akarata egy mennyei aty
jának akaratával; az engedelmes gyermek ott 
nyugszik atyja ölén: „Ne úgy legyen, mint én 
akarom, hanem amint Te". így lesz Gletsemáné az 
imádság iskolájává. Itt tanuljuk meg panaszainkat 
könyörgésekké változtatni; itt látjuk, hogy meny- 
nyei Atyánk előtt kiönthetjük szivünk keserűségét; 
itt tanulunk megnyugodni Isten akaratán, aki még 
akkor is javunkat munkálja, mikor nem értjük s 
végső célja nem a mi szenvedésünk, hanem a mi 
békességünk, üdvösségünk.

A másik bibliai idézet Golgothára vezet ben
nünket. Golgotha a másik szenthely. Rajta a kereszt. 
Ott omlik az Igaznak vére. Ott hozza meg áldoza
tát érettünk az Úr. Golgotha hegyén is visszhang
zik a getsemánei imádság, de nem a panasza, nem 
a könyörgése, hanem a megnyugvása és diadala: 
„Atyám, a Te kezeidbe teszem le az én lelkem". 
Óh ezt a lelket semmi sem tudta elszakítani az 
Atyától. Hű maradt hozzá mindvégig, bár kimond
hatatlan súlyos próbának volt kitéve. Tisztán ad
hatja vissza most, midőn a halál árnyéka veszi 
körül. És hogy maga adja vissza önként, hogy nem 
a kétségbeesés, hanem a halálon vett diadal mon
datja vele ezeket a szavakat, azt mutatja az is, 
hogy „nagy szóval", hangosan mondja azokat, 
úgy hogy a körülállók mindnyájan hallhatják. Hallja 
is meg a világ, de halljuk meg különösen mi, kik 
az Úrban bízunk, hogy lelkét Istennek ajánlotta. 
Most már mi is nyugodtan ajánlhatjuk lelkünket 
Istennek, mert Jézus útat nyitott számára a békes
ség honába a boldog feltámadás napjáig. Ezért 
Golgotha egyúttal a boldog Italai iskolája s itt 
tanulta meg István vértanú is azt á megnyugvást 
és reményt, amelylyel a kőzáporban is diadalma
san nézett a halál szemébe. De nem ő volt az 
utolsó, aki így fogadta a halált. A hívők a golgothai 
keresztre tekintve, boldogan halnak meg, mert tud
ják, hogy Jézussal ők is Isten kezébe teszik le 
lelkűket. Megrázhat, meggyötörhet ugyan a halál, 
de Istentől el neip szakaszthat, ipert Krisztuséi 
vagyunk.

Óh keresztyén testvérem! Keresd föl te is a 
hívők seregével, keresd föl csöndes magányodban 
is Getsemánét és Golgothát! Tanulj ott küzdeni, 
imádkozni; tanuld meg lelkedet Istennek átadni 
már most, hogy majdan halálod óráján is nyu
godtan adhasd át. Minderre nemcsak példát mu
tat, hanem erőt is ád Üdvözítőd, aki éretted szen
vedett.

Érzem, megvan 
Nyugodalmam,
Kereszted átölelem,
Életemet a sírig 
Te néked szentelem. — e.

A Z  U T O L SÓ  É J S Z A K Á N .

F ölkel Judás, m eg indu l egym aga.
Künn ráborul sötét, nagy é jszaka .
A  m écs világ ott benn rem egve ég  
S  ha lkan  pereg kolnor, fá jó  beszéd:

„Elárul az, m ost a lk u sz ik  reám  ; 
Hurcolnak, vernek m ég  az é jszakán;
S  ti is, k ik k e l m egosztani le l kentet, 
M agam ra h a g y to k  árván  engemet“.
A  szó  sebet vág  m inden ik  szivén .
A z i f jú  János nem tud szólni sem ; 
Hosszan, bús arccal nézi m esterét 
S  kö n y  harm atozza m eg sze líd  szemét.

Péternek arcán lelkes tűz ragyog:  
f| *,,Te élted  éltem adni ké sz  v a g y o k !“ 

Tamás a. többinek b ízta tva  in t:
,,M enjünk, ha kell, h a lju n k  m eg sorra

[•mind !“
A z alvó város tő lük  elm arad;
A  kertbe ta rt a ném a k is  csapat. 
K ö rü ltü k  m inden éjbe öltözött;
Zokogva já r  hűs szé l a fá k  között.
,,M aradjatok ti itt, vigyázza tok,

\Ár_Míg elmegyek, leomlok én amott.
Halálos bábut nyom ja lel kémét . . ■“ 
Sóhajba vész a szó s  o tt megreked.
Sötét o la jfá k  közt m egy Jézus át 
S  a földre hullva v í  nehéz tusát;
Övéi m eg a kert bejáratán  
Alomba dőlnek m ind  egym ás után..
Város fe lő l egyszer sok láng  lobog,
A  fö ld  onnan közelebb, közelebb dohon.
A fá k ly a  fé n y t g y ilko s  íegyverre  v e t : 
M egjött Judás, poroszlóka t vezet.
Je lt ád  n e k ik :  ..k it én megcsókolok,
A zért m együnk, azt ke ll m egfognotok!“
A durva nép tolong a ker t fe lé  . . . 
N yugodtan j ő  Jézus Judás elé.
A z álomból szokatlan za j m ia tt 
Tanítványok csapatja  föílriad,
S  m in t meglepett n yá j rebben szerteszét, 
C sak m esszirő l s ira tja  mesterét.

S za lay  Mihály.
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Ha szeretet nincsen bennem, 
semmi vagyok.
— Irta : Ládonyi Pál. —

„Elbeszélni valóm kevés van, mert a mi intéz
ményünk nagyon egyszerű. Aki hivatást érez ma
gában, hogy a világ örömeitől elvonulva, Istennek 
és a jótékonyságnak szentelje életét, azt befogad
ják a diakonissza-otthonok, melyek ma már nálunk 
is sok nagyobb városban találhatók. Legyen az 
illető hajadon, özvegy,vagy férjes nő, egyre megy; 
a fő az, hogy szándéka legyen jámbor, elhatáro-

önzetlenség példája legyen? Óh, milyen jók és 
milyen boldogok maguk és mennyire megérdemlik, 
hogy az egész világ fejet hajtson előttök!“

„Túloz, gyermekem — felelte mosolyogva a 
szelíd nő. — Mi munkánkért nem érdemiünk és 
nem is kívánunk elismerést, sem jutalmat; elég 
jutalom a jó lelkiismeret s a tiszta öntudat. Min
ket nem kényszer, vagy megfontolatlan vallásos 
felhevülés vitt e pályára, melyet bármikor elhagy
hatunk. Otthonunkat nem tekintjük börtönnek ezért 
és nem hozunk oda kétségbeesést, vagy csalódást. 
Béke és szeretet hajléka a mienk, ahol a mások
ért való munka felemel bennünket és az élet ki-

Atyám, legyen meg "a te akaratod

zása erős, hite rendületlen. Az otthonokból azután, 
a kellő képzés után, a kisebb városokba, vagy 
falura is megy egy-kettő, ahol szükség van reájok. 
Diakonissza, nevet viselik, a régi keresztyén diakó- 
nok példájára, mert szolgálni, segíteni akarnak 
embertársaiknak. Nem tanítjuk mi az élet örömei
ről való teljes lemondást és nem is ítéljük meg 
az élvezőket. Nem a vigasztalan szigorúság az 
elvünk, hanem a könyörületesség, a szeretet.

„És ez a szeretet — kérdezte lángoló arccal 
Lina — ugye erőt ád, hogy mindennel megküzd- 
jenek és minden tettök, minden szavuk a tiszta

csinyes gondjai helyett Istenhez hoz bennünket 
közelebb."

„Mindnyájan betegápolással foglalkoznak ?“ 
„Nem. Aki hivatást és arravalóságot árul el, 

protestáns árvaházakban, szegényházakban nyer 
alkalmazást. De azoknak hivatása is egy a mienk
kel : a gyámoltalant felkarolják, a fejletlen gyer
mekiélekbe a hit első csiráit ültetik s így e test
véreink a reájuk bízottaknak testi s egyúttal lelki 
gondviselőik."

(Folyt, köv.)
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VEGYES.

Felhívás
a magyarhoni ág. h. evang. mísszíóegyesület 

érdekében.

A magyarországi ág. h. ev. keresztyén egye
temes egyház 1908. évi október hó 7. s köv. napjain 
Budapesten megtartott közgyűlése a közgyűlésről 
felvett jegyzőkönyv 132. pontja alatt misszióegyesü- 
letiink alapszabályait jóváhagyta s a misszióegye- 
sület ezen jóváhagyott alapszabályok alapján f. évi 
február 2-án Pozsonyban megtartotta alakuló köz
gyűlését, melyen véglegesen szervezkedett.

Az alakuló közgyűlés egyhangú bizalma az 
alulírottakat bízta meg a misszióegyesület első 
vezetésével s midőn ezen megtisztelő megbízatást 
Isten megsegítő kegyelmébe vetett hittel elfogadtuk, 
tudjuk s érezzük, hogy milyen nehéz és felelőség
teljes kötelesség teljesítésére vállalkoztunk.

Igaz, az alakuló közgyűlés s a vele kapcso
latban tartott I. orsz. ev. missziói ünnepély lélek
emelő lefolyása megmutatta, hogy a misszióügy 
barátainak eddig kifejtett lelkes munkássága foly
tán egyházunk nemcsak Pozsonyban bir eleven 
missziói gyülekezettel, hanem a szent ügyfíek az 
ország minden vidékén is vannak áldozatkész és 
odaadó hívei.

Mégis a megalakult országos ág. h. ev. misszió
egyesületnek külső és belső kiépítése, a missziói 
érdeklődésnek és áldozatkészségnek egész országos 
egyházunkban való felköltése az egyház hitvallá
sának sziklaalapján álló összes misszió barátoknak 
egyesületünkben való összegyűjtése s ezáltal annak 
oly nívóra emelése, hogy munkássága ág. h. ev. 
országos egyházunkhoz méltó s az egyetemes luth. 
egyház missziói munkásságában számot tevő legyen, 
olyan feladat, melynek megoldásához saját erőnk, 
minden buzgóságunk s hívő lelkesedésünk dacára 
is kevésnek bizonyulna.

Éppen azért nem szűnünk meg buzgó imában 
kérni az egyház urát, Krisztust, adja áldását az 
ő országának terjesztését célzó egyesület fejlesztése 
és felvirágoztatása érdekében kifejtendő munkánk
hoz s egyúttal azon bizalomteljes kéréssel fordu
lunk hazai ág. h. ev. egyházunknak a misszió
ügy iránt érdeklődő tagjaihoz, hogy támogassanak 
bennünket a Krisztus misszióparancsán nyugvó 
szent munka és kötelesség kifejtésében és telje
sítésében.

Különösen arra kérünk mindenkit, akit szíve 
indít, hogy lépjen be az egyesület tagjai közé. 
„Az egyesület tagja — az alapszabályok 6. §-a 
szerint — a magyarhoni ág. h. ev. egyház miden 
hívője, aki a hittérítés szent ügye iránt érdeklődik 
s az egyesületnek Isten országa terjesztését célzó 
munkájában részt venni akar". „A tagok — a 7. § 
szerint — ren lesek és pártolók. A rendes tagok 
évi 3 kor. tagsági dijat fizetnek, megkapják az 
egyesület hivatalos kiadványait s a közgyűlésen 
szavazati joggal bírnak. A pártoló tagok évi járu
léka 1 kor., de a közgyűlésen csak tanácskozási 
joguk van“.

Egyházi testületek, egyesületek, gyülekezetek 
s jómódú egyháztagok a rendes tagsági díj tőkéjét 
100 koronát is befizethetik, mely esetben alapító 
tagok lesznek. Az így befolyó tőke alapítványszerűen 
kezeltetik s több évi részletben is törleszthető. 
Csak az ilyen módon, valamint hagyományok útján 
befolyó alapítványi vagyon teszi idővel lehetővé, 
hogy nagyobbarányú missziói vállalkozásba fog
hassunk.

Midőn az egyetemes gyűlés misszióegyesületünk 
alapszabályait jóváhagyta, ezzel az egyház által 
kifejtendő összes missziói munkát úgyszólván 
egyesületünkre ruházta át. Azért kérjük mindazokat, 
kik missziói ünnepélyeket akarnak rendezni, vagy 
missziói előadásokat tartatni, forduljanak szükség 
esetén útbaigazításért mindig bizalommal hozzánk, 
illetőleg egyesületünkhöz. Különösen kívánatos 
volna, hogyha az őszi és tavaszi hónapokban 
(ádventben és böjtben) a misszióügy megismertetése 
végett egy-egy egész esperességre kiterjedő missziói 
körutazást lehetne évenként rendezni, amit egye
sületünk az egyházunkban szokásos mindhárom 
nyelven szintén kész volna előmozdítani. Az ilyen 
körutazásokhoz kívánatra hittérítőket is meghívunk, 
óva figyelmeztetünk azonban mindenkit, hogy ezentúl 
csak egyesületünk ajánlatával ellátott hittérítőknek 
adjanak hitelt, nehogy még továbbta is az utóbbi 
időben nagyon is gyakori magukat misszionári
usoknak kiadó csalóknak (aminő pl. legújabban 
egy Badal Allawardi név alatt utazó állítólagos 
perzsiai evang. lelkész) essenek áldozatul.

Az egyesület jövedelme — az alapszabályok 
5. §-a szerint — a tagok évi járulékán felül a 
gyülekezetekben évenként tartandó missziói isten- 
tisztelet offertóriuma. Ezen istentisztelet legalkal
masabban rendszerint vízkeresztkor vagy pünkösd 
másodnapján tartható. Igen kérjük azért a lelkész 
urakat, tartsanak gyülekezetükben óvről-évre rend
szeresen missziói istentiszteletet s küldjék be az 
offertóriumot a gyülekezetükben esetleg befolyt 
egyéb missziói adományokkal s a netán jelentkező 
tagok járulékaival együtt Broschkó Gusztáv Adolf 
lelkész egyesületi pénztároshoz Budapest, IV. Deák-tér 
4. 1. cím alatt. Azonkívül tisztelettel felkérjük 
egyházi lapjaink igen tisztelt szerkesztőit, szíves
kedjenek egyesületünk céljaira lapjukban is gyűj
tést nyitni és a befolyó adományokat félévenként 
egyesületi pénztárunkba juttatni. Bizonyára lesznek 
az Ev. Családi Lapok olvasói között is számosán, 
kik szívesen áldoznak évenként valamit a hittérítés 
szent ügyének oltárára.

Egyesületünk kiadványokat is bocsát ki a misszió
ügy általánosabb megismertetése végett, melyeknek 
jövedelme szintén az egyesület bevételeit gyara
pítja. Az első kiadvány e napokban hagyja el a 
sajtót; egy „Emlékkönyv“ mely az alakuló gyűlés 
alkalmával tartott (magyar, német és tót nyelvű) 
prédikációkat, az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét, 
a missziói ünnepélyen tartott beszédeket s az alap
szabályokat tartalmazza. Rendes tagok ezen füzetet 
dijtalanul kapják; mások 1 koronáért megszerez
hetik az egyházi elnöknél. Felhívjuk ezen értékes 
olcsó könyvre az érdeklődők figyelmét.

Végül, mivel valószínű, hogy egyházunkból
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ezentúl egyre több ifjú jelentkezik majd a hittérítői 
pályára, kérjük, hogy ezeket hozzánk utalni szí
veskedjenek, áiivel a lipcsei missziói szeminárium 
ezentúl csak egyesületünk által ajánlott ifjakat 
vesz fel s mi is csak ezek kiképeztetéséről gon
doskodunk.

Hogyha ily módon sikerül egyházunknak a 
misszióügy iránt érdeklődő összes tagjaival össze
köttetésbe lépni, s ha a maga helyén mindenki 
megteszi azt, amit a szent ügy érdekében csak meg 
tehet, úgy remélhetjük, hogy Isten áldása kísérendi 
egyesületünk működéséj' s hogy az alapvető mun
kát, melyre benne bízva vállalkoztunk, elvégez
hetjük úgy, ahogy szivünkben óhajtjuk. Tegye 
meg velünk együtt egyházunk minden misszió 
barátja szent kötelességét s válaszsza úgy, mint 
mi, ezen Jézusi mondást jelszavául: „Valaki az 
ekeszarvára veti kezét, és hátratekint, nem alkal
mas az Isten országára". (Luk. 9,62.)

Ne tekintsünk azért immár hátra, hanem töre
kedjünk a magyarhoni ág. h. ev. misszióegyesület 
felvirágoztatása érdekében hivő lélekkel, lelkes 
szívvel s áldozatkész komoly elhatározással: 
mindég előre!

Pozsony és Ágfalva, 1909. március havában.
Steltzer Endre Scholtz Ödön
városi tanácsos, ev. lelkész

a magyarhoni ág. h. ev. orth. az orsz. ev. misszióegyesület 
misszióegyesíilet világi elnöke. egyházi elnöke.

Székács-emlékünnep. Olvasóink emlékeznek, hogy 
felhívtuk a figyelmet a Családi Lap 3. számában 
Székács József születésének százados fordulójára. 
A szónak hatalmas visszhangja támadt. A pesti 
evang. magyar egyház, amely alapítóját tiszteli a 
nagy papban s emlékét híven őrzi a mai napig, 
március 11-ikén este szép emlékünnepet rendezett 
a Deák-téri evangélikus templomban, amelyet zsú
folásig megtöltött a hívek ájtatos serege. Az ünne
pen megjelent az egyház presbitériuma, egyházi és 
világi vezetősége csaknem teljes számban. Az ünnep
ség gyülekezeti énekkel vette kezdetét, mire Raffay 
Sándor, a Deák-téri ev. egyház lelkésze hálaimát 
mondott azért, hogy a gondviselés az evangélikus 
egyházat ajándékozta meg Székács József fenkölt 
szellemével, nemes gondolkodásával és meleg szi
vével. Ezután Morascher Hugó, a fasori egyház 
karnagya orgonán játszott s utána Zsilinszky Mihály 
v. b. t. t., egyházkerületi felügyelő lépett az emel
vényre, hogy magasröptű, szép emlékbeszédben 
idézze fel az egyház néhai nagy fiának emlékeze
tét. Utána az egyházi vegyeskar Bruckner Frigyes
nek, a Deák-téri ev. egyház karnagyának vezetése 
alatt karéneket adott elő, majd Mohr Henrik vallás
tanár szavalt el néhányat Székács József költemé
nyeiből nagy hatással. Az ünnepséget gyülekezeti 
ének rekesztette be. A megható ünnepély végez
tével közadakozás volt jótékony célra. Ezzel kap
csolatban említjük föl, hogy Zsilinszky Mihály 
hatalmas emlékbeszéde már sajtó alatt van és hus- 
vétra alkalmasint kikerül a sajtó alól.

A Tahitiin jótékony nöegyesület szegényei javára 
március hó 4-én este 6 órakor a deák-téri ágostai

hitvallású evangélikus iskola dísztermében hang
versenynyel egybekötött tea-estélyt rendezett, a 
következő műsorral: 1. Alkalmi beszéd, tartja nt. 
Raffay Sándor ev. lelkész úr. 2. a) Paganini—Liszt: 
Etűdé e-dur. V) Chopin: Scherzo op. 20 h. moll, 
zongorán előadja Stühmer Ilka úrhölgy. 3. a) Deli- 
bes: Ária a „Lakmé“ c. operából, b) Strauss 
Richard: „Titkos jeladás", énekli Kordin Mariska 
úrhölgy, énekmüvésznő. 4. Butykay Ákos: Sonata 
II. és III. tétel, zongorán és hegedűn előadják 
Heinrich Hermina és Emília úrhölgyek. 5. Marchesi: 
Offertorium Sanctissima. 6. Káldy Gyula: Kuruc- 
dalök, énekli ifj. Vastagh György úr, A tea-estély
nek igen szép erkölcsi és anyagi sikere volt; a 
terem egészen megtelt az egyház előkelő tagjai
val és a hangverseny számai, az előadók művé
szies képzettsége folytán, nagy tetszést arattak. 
Az estély kedélyes társalgásban folyt le és a 
közönség még soká maradt együtt. A tiszta bevé
tel 620 korona volt, bennfoglaltatik a 108 korona 
feliilfizetések összege. Felülfizettek a következők : 
Br. Prónay Róza és Irma 14, Borbély Lajosné 14, 
Raffay Sándor 10, Vasváry Tituszné 6, Győry Vil- 
mosné 6, Zsilinszky Mihály 5, Fröhlich Izidorné 5, 
Jármay Jenőné 5, Braun Jenőné 5, Holitscher 
Pálné 4, Lorenz Viktorné 4, Mehnert Ernőné 3, 
Zsigmondy Jenőné 3, Broschkó G. Adolf 3, Jako- 
bey Józsefné 3, Majba Vilmos 3, Lux Edéné 3, 
Thirring Lajosné 3, Dürringer Jánosné 3, egy el
késett vendég 3, özv. Dietzl Oszkárné 2, Gabona 
Nándorné 1 korona. Összesen: 108 korona.

Egyházkerületi felügyelő választás. A dunán
túli ev. egyházkerületben /i világi felügyelői tiszt
ség betöltése iránt a szükséges intézkedések meg
történtek. Az egyházkerület Pápán, március 17-én 
tartott rendkívüli közgyűlésen felhívta a hozzá tar
tozó egyházközségeket, főiskolákat, gimnáziumo
kat és önálló iskolákat, hogy a választást kebe
lükben megejtsék s szavazataikat zárt borítékban 
és legkésőbb 1909 április 30. napjáig a püspöki 
hivatalba beküldjék. A szavazatok eredményének 
kihirdetése az egyházkerület 1909. évi rendes köz
gyűlésén történik meg. A felügyelői szók legsűrűb
ben emlegetett jelöltjei vései Véssey Sándor nagy- 
birtokos és dr. Berzsenyi Jenő esperessőgi fel
ügyelő, orsz. képviselő, újabban azonban pártja 
támadt Láng Lajos v. b. t. t., egyetemi tanárnak, 
az ev. egyetemes gyámintézet elnökének is.

Az ajkai 100 árva részére adakozott a német-- 
gurabi egyház 6 kor., a lelkész 1 kor., a tanulók 
3 koronát. Az összeget továbbítottuk. Kiváltképen 
gyengéd gondolat volt az, hogy a gyermekek ada
koztak szülőjüket vesztett ismeretlen társaik javára.

Eljegyzés. Dr. Hajós Géza a budapesti törvény
széki büntető osztályának bírója eljegyezte Clark 
Nellyt, Clark Simon Nógrád Kis-Terenye gyógy
szerészének és ág. liitv. ev. egyház felügyelőjének 
és neje, szül. Mattmann Irma leányát, néhai Clark 
Ádám a budapesti lánchíd és alagút építőjének s 
dr. Székely Ferenc koronaügyész s neje született 
Áldássy Mária unokáját.
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JÓ KÖNYVEK.
Kálvin-jubilemni tűzetek. Júl. 9-én lesz 400 

éve annak, hogy Kálvin János Nayónban Francia- 
országban született. A reformátor emlékének meg
ünneplésére már világszerte készülnek hivei. Ez 
alkalommal megemlékezünk két alkalmi Kálvin- 
füzetről, amely a magyar ref. egyházban született.

Az egyetemes ref. kovent Kálvin-jubileumi 
emlókfüzete. A református konventtől kiadott nép
szerű Kálvin-füzet, melyet S. Szabó József, deb
receni főiskolai tanár írt, hovatovább nagyobb 
kelendőségnek és elterjedésnek örvend. A nép
szerűén irt tartalom mellett a füzet szép képei is 
elősegítik annak a kelendőségét. Az ára 20 fillér 
valóban csekélység, s a cél, melyet szolgál a leg
nemesebb. A konvent egy jótékony egyházi célú 
jubileumi Kálvin-alapot óhajt jövedelméből létesí
teni. Járuljon hozzá minden magyar protestáns 
ember a maga 20 fillérjével e jubileumi alap meg
teremtéséhez ! Ez a legkevesebb, amit az ünnepi 
esztendőben tennie kell! A lelkészek, tanítók, elöl
járók buzgólkodjanak első renden ebben az ügy
ben ! A füzet immár második kiadásában jelen meg, 
még szebb külső kiállításban és jobb papíron, mint 
először. A Kálvin fali arcképének a készítése is 
folyamatban van. Ezt az arcképet nagy körültekin
téssel, gonddal állítják elő s arra törekszenek, 
hogy a sokféle Kálvin-kép közül a legszebbet sok
szorosítsák. Néhány hét múlva a képek elkészül
nek. Egy darab ára 40 fillér. Megrendelhető úgy 
a Kálvin-füzet, mint a Kálvin-kép a dunántúli ref. 
egyházkerületi püspöki hivatalában,- Komáromban.

Felhívás. A Kálvin születése négyszázados év
fordulójának közeledése és ezzel kapcsolatban Kálvin 
és a kálvinizmus emlékére (Jent'ben felállítandó 
monumentum ügye iránt megindult nagyszerű moz
galom odaterelte egyszerre az egész keresztyén 
világ figyelmét a felé a kis svájci város, G-enf felé, 
hol a XVI. században reformátoraink egyik leg
kiválóbbika, ama hatalmas tudományit,lángeszű nagy 
ember Kálvin János élt és munkálkodott. Külföldi 
protestáns körökben az utóbbi időkben röpiratok, 
újságcikkek által alig írtak, alig vitatkoztak egyéb
ről, mint a Kálvin János életéről és világraszóló 
nagyhatású működéséről. A vita legszenvedélyeseb
ben és legterjedelmesebben azonban Kálvin életé
ből főként a szentháromságtagadó, anabaptista 
Servet Mihály megégettetésének az ügyét érintette. 
Ebben az ügyben kívánok szolgálatot tenni az igaz
ságnak és a kálvinizmusnak én is ; oszlatni igye^ 
kezvén azt a homályt és téves hiedelmet, mely a 
magyar protestánsok egy részét a Servet ügye 
megítélésénél még mindig fogva tartja. E végből 
„ Servet Mihály pőre és Kálvin viszonya ahhoz“ 
cim alatt mintegy 110 nyomtatott oldalnyi terjede
lemben Sérvét Mihály arcképével ellátva egy kis 
könyvet állítottam össze, melyben francia, angol 
és német forrásmunkák, valamint eredeti akták alap
ján a világhírű pör egész lefolyását s a nagy refor
mátornak e porhoz való viszonyát ösmertetem. Mun
kámat, melynek technikai részét Hornyánszky Viktor 
úr országos hírű nyomdája készíté el, a legolcsóbb 
árban, példányonként 1 korona 20 fillérért bocsá

tom a nagy közönség rendelkezésére. Ez összeg 
beküldése ellenében bérmentve küldöm meg forduló 
postával minden előfizetőnek könyvemet. Vállal
kozásomhoz a tisztelt Cím becses pártfogását kérve, 
vagyok

Bélzerind, 1909 március hó kiváló tisztelettel
Gyenge János,

(u. p. Vadász, Arad m.) ref. lelkész.
Értesítés a Kauwenhoff Bartha „A Protes

tantizmus története" ügyében. Több oldalról való 
kérdezősködésre ezúton tudatjuk, az összes érdekel
tekkel, hogy a már régóta készülő munka nyomása 
már a múlt év decemberében annyira előre hala
dott, hogy az egész 46 íves műből alig 5—6 ív 
volt még hátra. Ekkor azonban közbejött az áldat
lan nyomdász-sztrájk, mely Kolozsvárt még ma is 
tart és a munka további szedése azóta szünetel. A 
sztrájk vismajornak tekintetvén, nem volt módunk
ban a munkát szerződés-szegés címén más nyom
dába adnunk. így kérnünk kell ismételten a t. elő
fizetőket, hogy még egyideig türelemmel várni 
kegyeskedjenek. Amint a sztrájknak vége lesz, 
attól számítva egy hónapon belül a munkát min
denki megkapja. Ennek szíves tudomásul vételét 
kéri: „az erdélyi ref. egyházkerület értekezlet11 
nevében, Kolozsvárott, 1909- március 4. dr. Nagy 
Károly, ügyvezető alelnök.

Pályázat „Koszorú" füzetekre. A Magyar Prot. 
Irodalmi Társaság nyílt pályázatot hirdet „Koszorú0 
című kiadványsorozatának 1909. évi tíz füzetére. 
Kivánalom: evangéliumi keresztyén elbeszélések, 
életrajzok, jellemképek, traktátusok prózában, vagy 
versben. Szükség van Szegedi Kis István népszerű 
életrajzára, a vasárnapi (bibliai) iskolák s általában 
a keresztyén szociális intézmények és törekvések 
népies ismertetésére. Tartalmi tekintetben az a fő
kellék, hogy az evangélium ereje nyilatkozzék meg 
a füzetekben. Alaki szempontból az a fődolog, hogy 
tősgyökeres magyar nyelven és oly népszerű modor
ban szóljanak, hogy a nép és a gyermek is épüléssel 
olvashassa. Egy-egy füzet terjedelme egy kis nyomta
tott ívnél rövidebb és másfél ívnél hosszabb nem lehet. 
Az elfogadott munkák pályadíja, kis nyomtatott íven- 
kint ötven korona s a jutalmazott dolgozat a M. 
P. I. T. tulajdona lesz. A pályázat nyilvános, jeli
gés levélke nem szükséges. A pályaművek leg
később f. évi június 30-ig a társaság titkárához 
(Bádapest, Kálvin tér 7.) küldendők be. Budapest, 
1909- március havában. Szöts Farkas, a M. P. I. T 
titkára.

Pályázat.
A magyarországi ágost. hitv. evang. keresztyén 

egyetemes egyház főiskolai internátus-bizottsága az 
1908. évi egyet, közgyűlési jegyzőkönyv 137. pontja 
értelmében az 1909- év október elsején Budapesten 
megnyitandó Luther-Otthon (főiskolai internátus) 
igazgatói állására pályázatot hirdet.

A megválasztandó igazgató kötelessége: igaz
gatja és képviseli az intézetet, vezeti könyveit; 
szigorúan ügyel a házirend megtartására, a ren- 
detlenkedőket meginti s esetleg, ha jónak látja,
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szüleiket tudósítja; utánajár, hogy tanulmányi köte
lességeiket lelkiismeretesen teljesítsék ; hónapon
ként jelentést tesz a kormányzó-bizottság elnökének; 
általában mindent elkövet, hogy az intézet igazán 
a szeretet hajléka, az evangélikus hit és magyar 
hazafias szellem egyik tűzhelye és bástyája legyen.

Teendőit részletesebben a szervezet és házi
rend szakaszai, valamint a kormányzó-bizottság 
határozatai szabják meg.

Javadalma: 2 utcai, 1 udvari szobából s a 
szükséges mellékhelyiségekből álló lakás, szabad 
fűtés és világítás, személyére szóló élelmezés, 
továbbá évi 1200 korona készpénz, havi előleges 
részletekben, az intézet pénztárából.

Pályázhatnak oly tanárok és lelkészek, akik
ben az általános műveltség kiváló paedagógiai 
érzékkel és keresztyén lelkülettel, evangélikus hit- 
bugósággal párosúl. Az igazgatót a kormányzó 
bizottság választja s alkalmazásának feltételeit 
szerződésileg szabályozza.

A pályázók kérvényeiket a minősítést igazoló 
összes okmányokkal, életrajzi vázlattal, orvosi és 
működési bizonyítványnyal, esetleg a nevelésügy 
terén való irodalmi működést feltüntető mellékle
tekkel az evang. egyet, egyház főiskolai internátus- 
bizottságához intézve 1909. évi május hó 1-ig a 
bizottság egyházi elnökénél, Scholtz Gusztáv bánya
kerületi püspöknél (Budapest, I. Vár, Verbőczy- 
utca 28.) nyújtsák be.

Ha a pályázat kielégítő eredménynyel nem 
járna, a kormányzó-bizottság új pályázatot hirdet 
vagy pályázat mellőzésével intézkedik az állás be
töltéséről.

Az evang. egyet, egyház főiskolai internátus- 
bizottságának 1909. évi február 5-én Budapesten 
tartott üléséből.

Kovács Sándor
biz. jegyző.

Pályázat.
A magyarhoni ág. hitv. ov. Egyetemes Egyház 

Theol. Akadémiájánál Pozsonyban filosofiai rendes 
tanári állásra pályázat hirdettetik.

A megválasztandó rendes tanár kötelessége a 
bölcsészeti és neveléstani tudományokból előadáso
kat tartani, a filozófiai szemináriumot vezetni a 
theol. akad. tanterv követelményei szerint. Egyéb 
kötelességeit az akadémiai Szervezetben foglalt 
szabályok és a felettes hatóságok rendelkezései 
szabják meg.

A megválasztott tanár az Egyetemes Nyugdíj
intézet jogosítolt és kötelezett tagja.

Javadalma évi 4000 korona alapfizetés havi 
előleges részletekben, 5 ízben esedékes 400—400 
kor.-nyi ötödéves korpótlék, mely is fizetés termé
szetével bir; továbbá 800 kor.-nyi lakbér negyed
évi előleges részletekben.

Pályázhatnak oly egyének, akik a Theol. Tan
ügyi Szervezet 20. és 65. pontjában foglalt kellé
keknek megfelelnek.

A megválasztott tanár állását 1909 szeptember 
hó 1-én köteles elfoglalni.

A pályázati kérvények a minősítést igazoló

összes okmányokkal, életrajzi vázlattal, orvosi s 
esetleges szolgálati bizonyít ványnyal, valamint a 
netáni irodalmi működést feltűntető mellékletekkel 
a magyarhoni ág. hitv. ev. Egyetemes Egyház 
Theol. Akadémiai Nagybizottságúhoz címzetten 
1909. évi május 30-ig a Theol. Akadémia igaz
gatóságánál (Pozsonyban) nyújtandók be.

A Nagybizottság azonban a pályázat kihirdetése 
mellett is fenntartja magának azt a jogot, hogy a 
tanszékre valamely alkalmas egyént közvetlenül is 
meghívhat, rendkívüli, esetleg magántanárt is alkal
mazhat.

A Theol. Akadémiai Nagy bizottság 1909. jan. 
29-én Pozsonyban tartott üléséből.

Hornyánszky Aladár 
jegyző.

Pályázat.
A magyarhoni ág. hitv. ev. Egyetemes Egyház 

Theologiai Akadémiájánál Pozsonyban szisztematikái 
és új- szövetségi exegetikai rendes tanszékre újból 
pályázat hirdettetik.

A megválasztandó tanár kötelessége a nevezett 
tanszékkel kapcsolatos tudományokból és segéd- 
tudományokból előadásokat tartani, a szemináriu
mokat vezetni a theol. akadémiai tanterv követel
ményei szerint. Egyéb kötelességeit az akadémiai 
Szervezetben foglalt szabályok és a felettes ható
ságok rendelkezései szabják meg.

A megválasztott tanár az Egyetemes Nyugdíj
intézet jogosított és kötelezett tagja.

Javadalma évi 4000 korona alapfizetés havi 
előleges részletekben, 5 ízben esedékes 400 400 
kor.-nyi ötödéves korpótlék, mely is fizetés termé
szetével b ír ; továbbá 800 kor.-nyi lakbér negyed
évi előleges részletekben.

Pályázhatnak olyan egyének, akik a Theol. Tan
ügyi Szervezet 20. és 65. pontjában foglalt kellé
keknek megfelelnek és theol. tanári képesítéssel 
bírnak. Ily pályázók hiányában a nevezett tanszék 
ideiglenesen theol. tanári képesítéssel még nem 
bíró, de ily vizsgálat tételére jogosított egyén által 
fog betöltetni, aki is rendkívüli tanári minőségben 
2400 kor.-nyi fizetést és 400 kor.-nyi lakbért élvez 
havi, illetve negyedévi előleges részletekben.

A megválasztott tanár állását 1909 szeptember 
hó 1-én köteles elfoglalni.

A pályázati kérvények a minősítést igazoló ösz- 
szes okmányokkal, életrajzi vázlattal, orvosi s eset
leges szolgálati bizonyítványnyal, valamint a ne- 
taláni irodalmi működést feltüntető mellékletekkel 
a magyarhoni ág. hitv. ev. Egyetemes Egyház Theol 
Akadémiai Nagybizottságához címzetten 1909. évi 
május 30-ig a Theol. Akadémia igazgatóságánál 
(Pozsonyban) nyújtandók be.

A Nagybizottság azonban a pályázat kihirdetése 
mellett is fenntartja magának azt a jogot, hogy a 
tanszékre valamely alkalmas egyént közvetlenül is 
meghívhat.

A Theol. Akad. Nagybizottság 1909 jan. 29-én 
Pozsonyban tartott üléséből.

Hornyánszky Aladár 
jegyző.
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Konfirmáltak számára alkalmas ajándékok
a luther-Társaság- Ev. Könyvkereskedéséből
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Paulik János. Konfirmációi emlékkönyv az evang. 
prof. serdülő ifjak és hajadonok számára. Ara 
kötve 3 kor. 50 fillér, díszkötésben 6 korona.

I’ayr Sándor. Hárfahangok. Vallásos költemények 
gyűjteménye egyházi és iskolai használatra. Ára 
diszkötésben 5 korona.

Gyurát* Ferenc. Lelki vezér. Imakönyv 9-ik bőv. és 
jav. kiadás. Vászonba kötve 14V-.X.9 cm nagyság
ban 1 kor. 50 fill., fekete bőrbe kötve aranyvágással 
tokban 6 kor., párnázott borjubőrbe kötve 8 kor.

— — Hit oltára. Imakönyv. ev. keresztyének számára. 
3. kiad. Vászonba kötve 1 kor. COfill., aranyvágással, 
tokban 3 kor., fekete bőrbe kötve, aranyvágással, 
tokban 6 kor., párnázott borjubőrbe kötve 8 kor.

Sántha Károly. Buzgóság könyve. Fekete bőrbe kötve, 
aranyvágással, tokban 6 kor.

— — Őrangyal Prot. ifjak és leányok különösen 
konfirmáltak számára. Vászonba kötve, tokkal 
2 kor. Párnázott borjubörkötésben, tokkal (t kor.

Kovács Andor Lelki tavasz. Imádságos könyv gyer
mekek, ifjak és leányok számára. Zsebkiadás Kék 
vászonba kötve, fehér nyomással 2 kor. Fehér 
vászonba kötve arany nyomással és piros vágás
sal 3 kor. Párnázott borjubőrbe kötve arany
metszettel, tokban (i korona.

Székács József Imádságok és buzgólkodások evan- 
gyéliumi prot. keresztyének számára. 6. kiadás. 
Vászonba kötve 147iX 9 cm. nagyságban, arany 
nyomással és vágással, tokban 5 kor. Bőrbe 
kötve aranyvágással, tokban S kor. Párnázott 
borjubőrbe kötve 10 korona.

Most jelent meg!

HÁZI OLTÁR
Iskolák és magánosok házi b uzgó lk od á-
sára szán t ev a n g e lio m i elmélkedések.

IRTA :
RAFFAY S ÁNDOR,
budapesti ág. hitv. ev. lelkész.

--------I. rész. Ádventtől—Pünkösdig.---------
Ára fű z v e ....................................1 kor. 50 fillér.
P o rtó m en tesen ......................... 1 „ 60 „

Családi körben, családi kör számára 
készültek ezek a rövid elmélkedések 
— írja a szerző — de hasznos szolgá
latot tehet ez a kis munka nem evan
geliomi intézetek internátusaiban is, 
valamint támaszt találnak benne buz- 
gólkodásuk számára a leánygyülekeze
tek és a szórványokban lakó hívek, kik 
a templom rendes látogatásának áldá
saiban nem részesülhetnek. — Szóval, 
egyházi irodalmunk olyan kiváló és 
fontos könyvvel g y a ra p o d o tt ,  mely 
hivatva van evang. híveink buzgóságát 
és hitükhöz való ragaszkodását fokozni.

Ka pha t ó  :

A konfirmandusok oktatásához
ajánljuk a következő könyveket:

B e lo h o rs z k y  G áb o r. Evangélikus konfirmandusok 
könyvecskéje. 2. kiadás. Ára 40 fillér.

B lá z y  L a jo s. Evangéliumi káté a konfirmáció és a 
katekizáció-tanitás melletti használatra. 6. kiadás. 
Ára kötve CIO fillér.

G e d u ly  L a jo s . Evangéliumi Káté. Népiskoláknak 
tankönyvül, konfirmandusoknak vezérkönyvül és 
ismétlősöknek kézikönyvül. Ára kötve 50 fillér.

K o ré n  P á l.  Konfirmációi könyv. 2. kiadás. Ára 
30 fillér.

— — Kontirmaőna kniha. 2. vvyd inie. Ára 30 fillér.
— — Konfirmációi vezérfonál. Tankönyv, olvasó- 

és vezérkönyv. Ára kötve 1 kor.
N a g y  I s tv á n . Az Úrvacsorájához először készülök 

számára tanítás. Ára kötve 40 fillér.
R a ffa y  S án d o r . Evang. konfirmandusok kátéja. 

3. kiadás. Ára kötve 40 fillér.

R u t tk a y  S án d o r. Konfirmandusok könyve. (Elő
készület az Úrasztalához.) 10. kiadás. Ára 30 fillér.

— — Konfirmandenbiichlein. (Vorbereitung zum h. 
Abendmahl.) 2. kiadás. Ára 10 fillér.

S z e b e ré n y i J á n o s  vezérfonala a konlirmálandók 
oktatásában. 6. kiadás. Ára kötve 60 fillér.

— — Wyuéowánj konfirmandu. Ára kötve 60 fillér.
S z te h lo  A n d rá s . Evangyéliomi-keresztyén vallás

tan a confirmatiói oktatás számára. 9. kiadás. 
Ára 48 fillér.

T a r ts d  m eg . a m id  v a n , hogy senki el ne vegye 
a te koronádat! Konfirmációi tankönyv az evang. 
ifjúság számára., Kiadta a soproni evang. lelkészi 
kar. 4. kiadás. Ára kötve 60 fillér.

T u rc s á n y i  A. M. Konfirmandusok könyve. Ára 
kötve 60 fillér.

Bibliák, új testamentomok, imakönyvek, a dunántúli, győri és a békéscsabai énekes- 

könyvek egyszerűbb, valamint díszesebb kötésekben mindig készletben vannak

A Luther-Társaság ev. könyvkereskedésében
...  : Budapest, Vili. kerület, Szen tk i rá ly i -u tca  51/a. — :

íjornyáuszky Viktor csássj, és k>r- udvari könyvnyomdájábaij Budapesten, 44063

A Luther-Társ. Ev. Könyvkereskedésében
Budapesten, Vili. kér., Szentkirályi-utca 51/a.


