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Dr. Ihmels Lajos szász püspök 
prédikációja.

amelyet Budapesten, a Deák-téri templomban 1927. évi 
október hó 30-án tartott.

Mint együtt munkálkodók 
intünk is, hogy hiaba ne 
véltétek légyen az Isten 
kegyelmét. (II. Kor. 6 : 1.)

Erről az igéről akarok hozzátok szólani: 
„Hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyel
mét."

Ahogy egyre jobban múlnak fölöttem az évek, 
egyre nagyobb szivemnek a vágya, hogy belekiált
sam egyházi gyűléseinkbe és ünnepléseinkbe ezt 
az intő szót: „Hogy hiába ne vettétek légyen az 
Isten kegyelmét." Vagy nem goudoljátok, hogy 
éppen ünnepléseink emelhetnek vádat ellenünk 
Isten színe előtt? Vájjon nem kellene Jézus Krisz
tus egyházában teljességgel más állapotoknak len- 
niök, ha engednénk, hogy Isten úgy megáldja 
azokat az ünnepélyeket, ahogy ő meg akarja őket 
áldani. Az Ítélet napján majd teljes világossággal 
meglátjuk, hogy Isten mennyire meg akart általunk 
áldani, jaj nekünk, ha ünnepi óráinkról azt kell 
akkor mondania: hiába vettétek az Isten kegyelmét.

Engedjétek meg, hogy már eleve ezt a ké
rést tegyem ezeknek a napoknak jelszavává: „Ne 
vegyétek hiába az Isten kegyelmét." Ez az intelem 
ilyen módon természetesen első sorban nekünk 
szól, akik azért jöttünk ide, hogy itt komoly mun
kát végezzünk egyházatok vezető embereivel való 
komoly közösségben. Amikor azonban mi alázat
tal meghajtunk ez előtt az ige előtt, hadd adom 
ezt egyúttal tovább a nagy közösségnek, — mint 
együtt munkálkodó.

Mint együttmunkálkodók intünk benneteket, — 
irja Pál. Milyen szép kifejezés: együttmunkálko
dók! Vájjon talált volna-e az apostol alkalmasabb 
kifejezést a gyülekezethez való viszonyának meg
jelölésére? Nem akart egyéb lenni, csak együtt
munkálkodó. Együttmunkálkodó: ezek legyünk mi 
lelkészek is gyülekezeteink körében, együttmun
kálkodó legyen egyik gyülekezeti tag a másik 
számára. Engedjétek meg tehát, hogy én bennete
ket ma mint együttmunkálkodó kérjelek: ne vetté
tek hiába az Isten kegyelmét. És ennek a szolgá
latnak viszonzásaképen az egész istentisztelet for
dítsa vissza reám a ti nevetekben ezt a kérést.

Ilyen körülmények között talán nem is kell 
különösképen szótanom arról, miért kérlek benne
teket ép ma, hogy hiába ne vettétek légyen az 
Isten kegyelmét. Ma ünnepeljük a reformáció em
lékezetét s én örülök, hogy ebben az évben vele
tek ünnepelhetem ezt a napot. Ezen a napon 
minden a kegyelemről beszél nekünk. Kegyelem, 
hogy ezt az ünnepet együtt ülhetjük meg. Ne ve
gyük hiába Istennek ezt a kegyelmét. Kegyelem 
maga a reformáció: — vigyázzunk, ne hogy hiába 
vettük légyen Istennek ezt a kegyelmét! Kegyelem 
végül a reformáció igehirdetésének teljes tartalma: 
Ügyeljünk, hogy hiába ne hirdettessék nekünk az 
a kegyelem, amelyre a reformáció mutat.

Elmélkedésünk tárgya tehát: m i n t  e g y ü t t 
m u n k á l k o d ó k  i n t ü n k ,  h o g y  h i á b a  ne 
v e t t é t e k  l é g y e n  az I s t e n  k e g y e l m é t .

Hadd emlékeztesselek benneteket mindenek
előtt arra, hogy miben áll ez a kegyelem és azután 
hadd kérjelek benneteket arra, hogy ezt a kegyel
met ne vettétek légyen hiába.

I .

Kegyelem: Ebbe az egy szóba foglalható össze 
a reformáció igehirdetésének teljes tartalma. Igaz, 
legyen érte hála az Istennek, a középkori egyház 
is tudta, mi a kegyelem és tanítása sokat foglal
koztatott vele. Magasztalta a kegyelmet, amely 
lehetővé teszi az embernek Isten előtt való meg- 
igazulását és különösképen magasztalta azt a 
kegyelmet, amely által a megigazult ember meg
szerzi magának az örökéletet. Azonban Luther 
volt az, aki újra eljutott a kegyelem teljes meg
értésére, annak a kegyelemnek a megértésére, 
amely nincs tekintettel az ember semmiféle érde
mére és méltó voltára, hanem minderre való tekin
tet nélkül bocsátja meg bűneit és a bűnös embert 
üdvözíti. Luther egyházának a kegyelemről szóló 
tanítása szerint komoly harcot vívott azért, hogy 
eljusson egyházának amaz utasítása szerint a meg- 
igazulásra és az üdvösségre; de ennek a harcnak 
a folyamán csak mind mélyebbre jutott annak a 
megismerésében, hogy bűnei ránehezednek súlyuk
kal. Mindez csak akkor változott meg, amikor el
jutott ahhoz a Jézus Krisztushoz, akiben Isten 
kegyelme megtestesült s akiről a magukat saját 
erejükből megigazítani akaró kegyesek iszonyodva 
állapították meg: bűnösöket fogad magához. Annak 
a keresztje alatt találta meg bűnei bocsánatát és 
az Isten kegyelme felől való bizonyosságot, aki 
meghalt a mi bűneinkért. Attól fogva nem akart 
semmi egyébről tudni és szólni, mint a Biblia 
alapján álló igehirdetésről: hisszük, hogy a mi 
Urunk, a Jézus Krisztus kegyelme által lesz a 
mienk az üdvösség.

Erre az evangéliumra az ember szive ujjon- 
gással telik meg. Hiszen ez az üzenet mind az 
ideigvalóságban, mind az örökkévalóságban meg
nyitja az ember számára az utat az Istennel való 
közösségbe. Ezt az evangéliumot természetesen 
csak az értheti meg, akinek a szive már felébredt 
és vágyakozik Isten után. Ennek az embernek 
egyúttal azt is kell tapasztalnia, hogy semmiféle 
erőfeszítéssel sem tudja magát felküzdeni Istenhez. 
Legyünk tehát rajta teljes igyekezetünkkel, hogy 
az emberi lelkekben felébresszük az Isten után való 
éhséget. Hiszen az emberek mindnyájan az Isten 
számára teremtettek és az emberi lélek öntudatla
nul is Isten után óhajtozik. Bárcsak megtanulnánk, 
mikép kell az evangéliummal a lelkeket megköze
lítenünk és bárcsak el tudnánk juttatni a kegye
lemről szóló üzenetet oda, ahol az ember szemé
lyes életének forrásai buzognak. Akkor az ember 
szive belsejében megszólalna az Isten után való 
kérdezősködés, a lélek elindulna Isten keresésére 
és megkezdené a harcot Istennel való közösségért.

Akkor természetesen valamilyen formában ma
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is minden ember megtapasztalja, hogy semmikép 
sem teheti magát méltóvá az Istennel való közös
ségre. S nekünk vállalkoznunk kell arra, hogy 
ennek a megtapasztalására csakugyan eljuttassuk 
az embereket. Legyünk tehát bizonyságtevői Isten 
szent akaratának, aki az embert a maga teljessé
gében követeli a maga számára és aki mindenkivel 
pörbe száll, aki meg nem állhat előtte. Mi a mi 
korunknak legmélyebb és legveszedelmesebb sebe? 
Az, hogy a mai emberek a Krisztus evangéliumá
val szemben széles körökben teljesen értelmetlenül 
állnak. Akkor értenénk meg újra az evangéliumot, 
ha szivünkben újra megelevenednék a szent Isten
től és az Ő ítéletétől való félelem. A mi nemze
dékünk szivéből kiveszett az Istentől való félelem : 
ez a mi korunk tulajdonképeni nyomorúsága. 
Határozott bizonyságtétellel küzdjünk azért, hogy 
a mai kor ráeszméljen az élő Isten valóságára és 
szivét ragadja meg újra az Istentől való félelem 
eleven tudata. Akkor majd újra megindul a szivek
ben a kérdezősködés az után az Isten után, aki 
megbocsátja az ember bűneit; akkor az evangé
lium újra valóságos örömhírré lesz az emberek 
számára.

Hol találunk ma olyan lelkeket, akik Isten 
után kiáltanak? Hol vannak az olyan lelkiismere
tek, amelyek megrettentek az Isten szentsége előtt ? 
Hadd kísérlem meg, hogy hirdessem nekik a ke
gyelem üzenetét. Hadd tudják meg, hogy van 
•lyan kegyelem, amely keresztülhúzza az ő bűnei
ket is és amelynek van hatalma arra, hogy az ő 
életüket is megújítsa. Halld meg tehát Uradnak 
hozzád intézett szavát: Bízzál fiam, bizzál leá
nyom, megbocsáttattak néked a te bűneid. Ragadd 
meg ezt az üzenetet újra hittel és akkor a tied 
lesz, amit az üzenet hirdet: tied lesz bűneid bo
csánata és bűneid bocsánata által tied lesz az 
élet és az üdvösség. Mert ahol a bűnök bocsánata 
van, ott élet és üdvösség van, mondja Luther 
Márton kiskátéja.

Újra mondom: ujjongjon fel szived a kegye
lem evangéliumának hallatára 1 Ha igaz az, hogy 
egyedül kegyelem által üdvözülünk, akkor igaz az 
is, hogy a kegyelem teljesen elég számunkra. Ki 
ne vágyakoznék az után, hogy ezt mondhassa: 
elég! ? Ki meri hinni, hogy valamikor ezt kimond
hatja? De lám az ó-szövetség zsoltárénekese ki
mondta: „Náladnál egyébben nem gyönyörködöm 
e földön! Ha elfogyatkozik is testem és szivem, 
szivemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, 
éh Isten, mindörökké!" Aki az Isten kegyelme 
felöl megbizonyosodik, annak a szive kielégül. 
Mennyi kielégítetlen vágyakozást hoztak a szivek 
magukkal ide ebbe a templomba is. Nekem van 
bátorságom, hogy ezeknek a vágyakozó sziveknek 
hirdessem a nagy bizonyosságot: ha tied az Isten, 
szived megtalálja kielégülését. Mennyi gond, mennyi 
kérdés hozott el bennünket ide erre az istentisz
teletre 1 Vájjon Istennél nem volna megtalálható 
mindezeknek a kérdéseknek a megoldása? Váj
jon nem mondja-e ki minden mi gondjaink fölött: 
minden ti gondjaitokat vessétek én reám! ? Váj
jon nem akarja-e elmélyíteni minden mi örömün

ket és megdicsőiteni, hogy azután betöltse lelkünk 
teljességét és mi valósággal tapasztaljuk: enyém 
az Isten és ez elég nekem ! ? Jöjjetek tehát, jöjje
tek, hogy megzendüljön ajkunkon annak a kegye
lemnek a dicsérete, amely mind az élet, mind a 
halál számára elégséges s mely látókörünket ki
tágítja s megláttatja velünk az Istennel való közös
séget itt az ideigvalóságban és egykor odaát a 
boldog örökkévalóságban.

Valóban, evangélium a kegyelemről szóló 
örömhír. Óh bárcsak ne vettük légyen hiába!

(Folytatjuk.)

Eretnekek és a bőjt.
Ezzel a címmel az alébbi cikk olvasható az „Egyházi 

Lapok" c. rom. kath. folyóiratban. írója Dr. C z a p i k Gyula. 
Ragyogó példája az olyan eretnekekről való okoskodásnak, 
akiket remény van megnyerni, nemkülönben a szülők iránti 
engedetlenségre való nevelésnek. Közöljük, hogy hadd lás
sák a protestáns szülők a zárdái nevelés különös figyelmét 
a protestánsokkal szemben.

E s e t :  Egy zárdái nevelőintézetben két 
protestáns leány nevelődik. Álba 12 éves, kis
kora óta katolikus nevelésben részesült és a 
törvényes kor elértével formailag is át akar térni. 
Bella 19 éves, négy éve van a  zárdában, elő
zőleg protestáns vallását gyakorolta és konfir
mált i s ; két év óta azonban megtért és szintén 
katolizálni akar, de szülei ellenzik, ezért vár még.

Mindkét leány hosszabb időre a szülei 
házhoz távozik. Előzőleg a zárdalelkésszel meg
beszélik lelki ügyeiket, többek között, hogyan 
tartsák meg a pénteki böjtöt?

A lelkész úgy vélekedik, hogy mindkét 
leány, in foro Ecclesiae katolika, következéskép 
reájuk kötelező a böjti törvény. Fölhatalmazása 
van, hogy a  zárda növendékeit a böjt alól 
dispenzálhassa, ennek alapján fölmenti a pén
teki böjt alól Albát is és Bellát is.

K é r d é s :  1. Köteles volt-e Álba és Bella 
betartani a böjtöt ? 2. Helyesen járt-e el a  zárda
lelkész?

F e l e l e t :  Ad 1. Az egyházi törvények 
á l t a l á b a n  kötelezők mindenkire, aki érvé
nyesen meg van keresztelve; tehát még az eret
nekekre is. Ezek azonban a gyakorlatban nem 
követnek el bűnt be nem tartásukkal,mert a tudat
lanság menti őket. Az erkölcstanitók többségé
nek megokolt véleménye szerint azonkívül az 
Egyház nem kötelezi az eretnekeket (azokat, 
akik valamely eretnekségben születtek) az olyan 
egyházi törvények betartására, amelyek az egyén 
lelki életének előmozdítását célozzák; már pe
dig a böjt törvénye kétségtelenül ilyen.

Az a kérdés ezek után, hogy eretneknek 
számitható-e Álba és Bella?

Álba érvényesen van megkeresztelve; soha 
tudatosan eretnek hitét nem gyakorolta, sőt ellen
kezőleg, katolikus hittanra jár és a katolikus hit 
szerint él. Áttérésének akadálya, hogy a  polgári 
törvény által megkövetelt kort még nem érte el. 
Álba tehát egyházjogilag és erkölcsileg k a t o -
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1 i k u s, következéskép reá a Egyház törvényei 
teljes egészükben k ö t e l e z ő k .

Bella esetében a következőkép állunk : 
Bella meg van keresztelve; előzőleg protestáns 
hitét gyakorolta, bár a katolikus vallást ismerte, 
hiszen a zárdában lakott. Most katolizálni sze
retne és ennek akadálya nem a törvény legyőz
hetetlen nehézsége, hanem szülei ellenkezése. 
Bellát ezekután f o r m á l i s  heretikusnak kell 
minősítenünk, mert a szülői ellenkezés nem elég 
ahhoz, hogy az igaz hitet ne vallja, amidőn 
annak helyességéről meg van győződve.

Az a kérdés most már, hogy alkalmaz
ható-e Bellára az erkölcstanitók előbb említett 
véleménye, mely szerint az Egyház nem köte
lezi az eretnekeket a böjt törvényére. Vélemé
nyünk szerint n e m  alkalmazható. Az Egyház 
ugyanis azért nem kötelezi a böjt törvényével 
az eretnekeket, mert azok úgy sem ismerik el 
fönnhatóságát és nem akarja a  materiális bű
nök számát növelni. Bella azonban formális 
heretikus, de olyan, aki ismeri és elfogadja az 
Egyházat, mégsem akar abba belépni, mert 
isten hitre vonatkozó parancsának elébe helyezi 
szüleinek törvénytelen és jogtalan kívánságát. 
Bellára teljes bizonysággal kötelezőnek kell 
vennünk az Egyház törvényeit is.

Megállapíthatjuk tehát, hogy úgy Álba, 
mint Bella kötelesek bőjtölni.

A d  2. Álba esetében helyesen járt el a 
zárdalelkész. Bellára nézve tévedett, de nem a 
böjtre vonatkozóan. Bellát föl kell világosítania, 
hogy szülei ellenkezése nem menti föl az át
térés elodázásától.

Megliívíí.
A budapesti evangélikus vallástanárok a 

középiskolai felsőosztályú, tanító-, tanítónő- és 
ovónőképzőintézeti-, kereskedelmi- és felsőipar
iskolai fiú- és leánytanítványaik részére hiterő
sítő előadásokat tartanak.

Az előadások a  Deák-téri templomban 
lesznek, még pedig fiúk részére március 23-án 
és 24-én, leányok részére pedig március 30-án. 
Az előadások kezdete minden alkalommal d. e. 
9 óra.

Az előadások programmja:
Fiúk részére, március 23-án:
Imádkozik Szuchovszky Gyula. „A leg- 

újabbkori vallási mozgalmak és egyházunk" 
címen előadást tart Gaudy László vallástanítási 
igazgató. „Mit ád az ev. egyház az ifjúságnak" 
címen előadást tart D. Raffay Sándor püspök. 

Fiúk részére, március 24-én:
„Mit vár az egyház az ifjúságtól?" címen 

előadást tart Dr. Mikler Károly ny. jogakadé
miai dékán, esperességi felügyelő. „Hit- és Tu
domány" címen előadást tart Wiczián Dezső. 
Úrvacsorát oszt Raposs Viktor.

Leányok részére, március 30-án: 
Imádkozik Martony Elek vallástanár. „Leg- 

újabbkori vallási mozgalmak és egyházunk"

címen előadást tart Gaudy László. „Az ev. 
leány kötelességei" címen előadást tart Szabó 
Aladár. „Két nagyasszony a XVII. században 
címen előadást tart D. Kovács Sándor egyet, 
tanár. Úrvacsorát oszt Gaál József vallástanár.

Ezekre az előadásokra úgy a szülőket, 
mint egyházunk elöljáróit, presbitereit tisztelettel 
meghívjuk és kérjük, hogy minél nagyobb szám
ban jelenjenek meg mindhárom napon.

H Í R E K .

ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1928. március 18-én :

H e l y
Óra

délelőtt
délután

Lelkész neve

Deák-tér (német) fél 10 báró Podmaniczky Pál
Deák-tér (magyar) n Ruttkay M. Gyula
Deák-tér (magyar) 6 Sólyom Jenő
Fasor (ifjúsági) 10 Wiczián Dezső
Fasor 11 Gaudy László
Fasor 4 Késmárszky Lajos
Fasor (német) — —
Kőbánya 9 Hudák János
Simor-utca 35. 11 Majba Vilmos
Rákóczi-út 57. 10 Morhács Márton
Gyarmat-utca 14. fél 11 Raposs Viktor
Üllői-út 24. 10 Algőver Andor
Váci-út 61. 10 Rimár Jenő
Bécsi kapu-tér 11 dr. Varsányi Mátyás
Zichy-utca 7. 11 Mohr Henrik
Horthy Mik!ós-út 27. 11 Tomcsányi László

Budafokon és Törökbálinton Petrovics Pál prédikál.
Március hó 25-én a Deák-téri templomban Sólyom 

Jenő, a fasori templomban Kemény Lajos, a kőbányai 
templomban Majba Vilmos prédikál.

Ürvacsoraosztás. Böjt minden vasárnap
ján a délelőtti istentisztelet végén Ürvacsora
osztás úgy a Deák-téri, mint a fasori templomban.

Felnőttek konfirmálása. Ez évben is a 
Deák-téri és fasori lelkészi hivatalok külön órá
kat adnak olyan felnőtt evangélikusok részére, 
akik annak idején bármily okból elmulasztották 
a  konfirmációt. Jelentkezéseket a lelkészi hiva
talokban, de istentiszteletek alkalmával is el
fogadunk.

Lelkészi értekezlet. Március hó 12-én a 
budapesti ev. esperesség lelkészi kara értekez
letet tartott, melynek előadója dr. Kovács Sán
dor egyet, tanár volt. Előadása a magyar evan- 
gélikusság népmozgalmi hullámzásáról szólt a 
XVI. századtól napjainkig. Az előadó nagy 
tudással és érdekes csoportosításban ismertette 
a  magyarországi protestantizmus mindenkori 
számarányát mélyebben érintő okokat s mutatta 
be az egyes korok változásait. 1790-ben, tehát 
138 évvel ezelőtt még a protestantizmus több
ségben volt Magyarországon, azonban 1790-91. 
évi országgyűlés vallásügyi törvényei, majd a 
törvényesített reverzálisok megnyitották a pro-
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Valódi ezüstevőeszközök speciá
lis üzlete, eb Szigety Nándor és Fia ■* 
B udapest, IV., M úzeum -körűt 17.

íestantizmus fogyását. 1840-től 1910-ig 1 '4%  a 
csökkenés az evangélikusoknál. Igen érdekesen 
fejtegette az előadó a védekezés módjait, mellyel 
a csökkenés folytatását megakadályozni lehet. 
Előadását a lelkészeken kívül egyháztanácso
saink közül is többen meghallgatták s általános 
volt az óhaj, hogy az egész terjedelmében vala
melyik egyházi lapban közöltessék.

Egyháztanácsunk f. hó 22-én, csütörtökön 
tartja e havi ülését, melyen a közgyűlés elé 
kerülő tárgysorozatot tárgyalja végig. A jogügyi 
és pénzügyi bizottságok, valamint a számvizs
gáló bizottság is ekkor terjeszti elő jelentéseit.

Autonómiánk veszedelme. Az 1927. évi 
Y. te. 71. §.-a azt a jogot adja meg a pénz- 
ügyministernek, hogy az egyházak közgyűlései 
által törvényesen megállapított egyházi adókat 
felülvizsgálhassa, megváltoztathassa és azok
nak közadók módjára leendő beszedését eltilt
hassa. Ez a rendelkezés, melyet a protestáns 
képviselők is megszavaztak, egyházaink egész 
életét bizonytalanná és kérdésessé teszi. Ha
sonló veszedelmet rejt magában az a  rendel
kezés, hogy „ahol a hitközségek megalakulva 
nincsenek, ott hitközségi adók ki nem vethetők." 
Hihetetlen, hogy protestáns miniszterek és kép
viselők ilyen törvényt ellenmondás nélkül meg
szavazhatnak. Az is csodálatos, hogy egyhá
zunknak nincsen szerve, amely az ilyen káros 
intézkedéseket figyelemmel kisérné és arra a 
közvélemény és az egyház vezetőségének 
figyelmét felhívná. De még tűrhetetlenebb, hogy 
az állam kormánya ma már igazán nélkülünk 
határoz rólunk. Azt szeretnénk tudni, mire jó 
a vallásügyi minisztérium és miért alszik annak 
protestáns államtitkárja?

Böjti esték a fasori templomban. A fa
sori ev. szövetség és nőegylet rendezésében bojt 
minden szerda estéjén d. u. 6 órai kezdettel a 
fasori templomban böjti előadások lesznek. Az 
előadások közös cím e: Krisztus Királysága. Márc. 
14-én Gaudy László tartott szép számú közönség 
előtt, figyelemmel hallgatott előadást Krisztus a 
kollektív eszmék megvilágításában címmel. Márc. 
21-én K e m é n y  Lajos előadása következik: 
Krisztus a protestantizmus megvilágításában.

A fasori Luther-Szövetség választmánya 
két héttel ezelőtt tartott ülésén a püspök úr le
iratával foglalkozván, elhatározta analfabéták 
részére tartandó tanfolyam rendezését, az immár 
8 év óta tartott böjti esték megtartását ez év
ben is, foglalkozott továbbá egy temetkezési 
segély-egylet megszervezésével s örömmel vette 
tudomásul az egyes helyi szövetségek közötti 
közös megbeszélések és tanácskozások tervét.

A leánykollégium önképzőkörei vidám 
teadélutánt rendeztek, melynek műsorán a  nö

vendékek által ügyesen jelenített Kisfaludy- és 
Jókai-részletek szerepeltek. Ezen kívül az I. 
kollégisták bájos zenés tornagyakorlata és a 
négy öreg kisasszony német kávéjelenete mulat
tatták egyéb tréfákon kívül a közönséget. A 
műsor befejező száma egy vidám dalárda sze
replése volt, s ezt kedves társasjáték követte, 
melyben örömmel vett részt a gyereksereg. A 
szülők pedig hálásak voltak az iskolának, mely 
komoly tanulás mellett a  kis gyermekek lelké
nek felüdítésére is gondot fordít.

Képzőművészeti előadások. A budapesti 
ág. h. ev. főgimnáziumban, a képzőművészetek 
iránti érdeklődés felkeltése és a képzőművészet 
jeles mestereinek és alkotásainak ismertetése 
céljából alakult Benczúr Gyula Képzőművészeti 
Kör március 17-én, szombaton este 6 órakor, 
a  főgimnázium dísztermében Vl-ik vetített képes 
előadását tartja. Belépődíj 40 fillér. Műsor: 1. A 
tájképfestésről szól Révész György. 2. Szinyei- 
Merse Pál és művészete. Irta és felolvassa: 
Stux László, a B. Gy. K. K. ellenőre.

Ev. ifjúsági konferencia Sárszentlőrincen 
1928. márc. 29-től ápr. 1-ig. Résztvehet minden 
16 éven felüli ev. férfi, aki jelentkezését és 8 
P részvételi dijat Abaffy Gyula ev. orsz. titkár 
címére (Budapest, VII., Gyarmat-u. 106.) beküld. 
A jelentkezők ezért családoknál lakást, rendes 
napi háromszori étkezést kapnak. Az utazáshoz 
kevezményesjegy váltására jogosító igazolványt 
küldünk. Vasúti állomás Nagydorog.

A Deák-téri templom családi hírei. 
Keresztelés: Bognár Béla Imre, Dobróczki 
László, Benedek, Ferenc János, Zalai Margit 
Ida, Prepszent Éva Ildikó, Scholz Magdolna 
írén Irma Antónia, Unger Kálmán János István, 
Jungblut Piroska. Esketés: Dr. Reusz Frigyes 
ev.—Komócsy Mária rk .; Masznyik Tibor ev.— 
Schefcsik Ilona e v .; Varga János rk.—Illeg Ilona 
ev. Temetés: Farkas Ferenc (6 nap), özv. Andrej 
Jénosné (40 év). A d o m á n y: Szabad rendelke
zésre W ehrmann Gyula 20 P, egyházfenntar
tásra N. N. — esküvője alkalmából — 25 P, 
N. N. 10 P, szegényeknek Stobbe Krisztina 5 P, 
Fodor Istvánná kórh. beteg 10, Varga János 1 P.

2 szobás komfortos lakás május 1-re Zuglóban 
aranybérért kiadó. Cím a Gazd. hiv.-ban.

P á r a t la n u l  o le s ő n

Zongorák, harmóniumofe
legprímább külföldi gyártmányok állandóan raktáron

E H A L L  II.
Budapest, VI.. Andrássy-út 15. I. e.

Vásárlás előtt saját érdekében feltétlenül 
n é z z e  me g  r a k t á r a i m a t l

2 5  é v e s  k e r e s z t y é n  c  é  g .
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A Kelenföldi Ev. Nőegyesület március 
hó 18-án (vasárnap) d. u. 5 órakor az I., Hor
thy Miklós-ut 27. sz. a. községi elemi iskola 
tornatermében böjti vallásos estélyt tart. Imád
kozik és előadást tart: Kemény Lajos ev. lel
kész. Gyula diák: Magyar Miatyánk, zenéjét 
szerezte: Sárkány Sándor orgonaművész. Elő
adja : Borbély Ilonka, zongorán kiséri a szerző. 
Sz. Szent-Istvány Juliska énekművésznő ének
számai után Gregersen Lujza a Magyar Protes
táns Nők Országos Szövetsége főtitkárának elő
adása, végül gyülekezeti ének zárja a böjti estét.

A kelenföldi evang. templom felépítésé
hez 1928. évi január hó 25-től hozzájárultak: 
Csányi Károlyné 50'—, Kerécz Fanny 5'—, N. 
N. L—, Laumerton Károly perselyben L—, 
Dr. Balthazár Béláné téglaszelvényekért 10'—, 
N. N. 20'—, a lelkészi hivatal Luther-Naptárak 
eladásából 3'20, Papp Amália 2'—, Kovács 
Ilona téglaszelvényekért 12'—, Nagy Géza, 
Schulek János, Zorkóczy Sámuel, Dr. Traeger 
Ernő, Ujágh Árpád, Jeszenszky Géza, Kochen 
Vilmos egyháztanácsosok „presbyteri szék meg- 
váltása“ címen 50'—50'—, Dr. Kubinyi György 
10'—, N. N. aranynemű, Rózsa Irén 3'—, özv. 
Ráth Arnoldné 10'—, Majoross Ottóné tégla
szelvényekért 10’— és N. N. egyháztanácsos 
200 pengő.

A husvét előtti németországi tanulmányút
mindenfele nagy érdeklődést váltott ki. A tanul
mányút március 29-én indul Budapestről s a 
következő városokat látogatja m eg : Bécs, Salz
burg, München, Stuttgart és Nürnberg. Vissza
érkezés Budapestre április 5-én reggel. Részvétel 
dija fiatalembereknek 115 pengő, belmissziói 
munkával kapcsolatos nőknek 25 éven alul 
135 pengő. A tanulmányút a  huszonötös lét
számhoz van kötve. A részvételi díjban bent- 
foglaltatik: útiköltség (Budapesttől Budapestig), 
étkezés, szállás és vízumok. A tanulmányút 
hossza 1950 km. Jelentkezni lehet márc. 15-ig 
a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek címén Buda
pest, IX., Üllői-út 29. II. emelet útlevél és 20 
pengő, jelentkezési dij beküldésével.

Üdülőnek és táborhelynek alkalmas he
lyet keresünk Balatonparton vagy Duna mentén. 
Másodsorban jönnek tekintetbe csonka Magyar- 
országnak azok a természeti szépségei, melyek
nek közelében nincs fürdésre alkalmas víz. 
Lelkész és tanító urakat kérjük, ajánljanak 
alkalmas területet, amely konferenciai központ 
lévén majd, nagy hatással lehet gyülekezetük 
életére. Minden ajánlást előre is hálásan köszön 
Töltéssy Zoltán református lelkész Budapest, 
IX., Üllői-út 29. II. emelet.

Ebédakció szegény diákok számára. A 
Soli Deo Glória Szövetség Budapesten reformá
tus családokat keres, akik hetenként örömmel 
adnak egy ebédet egy református diák számára. 
Eddig 65 ilyen ebéd terült fel. úgy hogy 9 diák
nak a hét minden napjára jut belőle. Akik szí
vesen csatlakoznak az akcióhoz, jelentsék be 
egy levelezőlapon a Szövetség vezetőségének 
Budapest, Kálvin-tér 7. II. 15.

Fontos üzenet protestáns cserkészcsapa
tokhoz! Dunavecse 1923. és Szigliget 1927. két 
feledhetetlen emlékű evangéliumi cserkésztábor 
neve. Ez esztendőben július 6-tól 12-ig lesz az 
evangéliumi csapatok közös tábora később meg
adandó helyen. Már most értesítjük a reformá
tus és evangélikus csapatok parancsnokait, hogy 
készüljenek e táborba. A református csapatokat 
külön körlevélben fogjuk értesíteni a május 20-iki 
második országos nagygyűlésen való felvonu
lásról.

A gyulai ev. egyház épülőfélben lévő temploma 
javára belügyminiszteri rendelet alapján gyűjtést indított. 
A gyűjtés foganatosítására protestáns vallású nyugdíjas, 
vagy B-listás tisztviselőket, tisztviselőnőket, esetleg más 
egyéneket keres. Érdeklődők, eddigi foglalkozásuk meg
jelölése mellett forduljanak közvetlenül levélben a gyulai 
evangélikus egyház lelkészi hivatalához.

Női szabósághoz tanulóleányt felvesz Ruttkayné Vas 
Margit. VII., Nefelejts-utca 11. szóm, II. em. 25.

Fiatalabb intelligens asszony takarítást kapna úri 
házban reggeltől délig. Megegyezés szerint. Cím a Deák
téri Nyilvántartó Gazdasági Hivatalban. D. e. 9-12., d. u. 3-5.

Négy polgárit végzett, 30 éves nőtlen hittestvérünk, 
kereskedősegéd fűszer és gyarmatáruban, keres alkalma
zást vagy foglalkoztatást. Címe a fasori lelkészi hivatal
ban. Telefon T. 296—16.

Ügyes szabónő házakhoz ajánlkozik. Esetleg laká
sán is vállal munkát. Cime : Lechner Józsefné, IX., Szve- 
tenay-utca 8. III. 16.

Hölgyfodrász-szalont nyitottam, a legkényesebb 
ízlésnek megfelelően s olcsón óhajtom a hölgyeket ki
szolgálni. Hittestvéreink szives támogatását kéri özvegy 
Péceli Lajosné Budapest, VI., Nagymező-utca 66.
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