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Az Úr titka
Az Űr bizodaliuas az Őt íélőkhöz ..

(Zsolt 25. 14.)

Az Űr igéje, melyben az ő titka, vagyis 
különös kijelentése van, kétféle módon hirdet- 
tetik.

Hirdettetik általában és nyilvánosan, te
hát az istentelenek is hallgathatják vagy olvas
hatják azt. Számunkra azonban ez csupán külső 
burok. Előttük a lényeg ismeretlen. Ismerhetik 
ugyan a böjti történetet, de nem hatolhatnak be 
Krisztus szenvedésének kegyelmébe, gyümöl
csébe, hasznába. Miért ? Azért, mert nem akar
ják beismerni bűnös voltukat. Ha azt mondják 
nekik: Krisztus érted szenvedett, mert te is 
bűnös vagy, nem egyeznek bele.

Hirdettetik az ige azoknak is, akik félik az 
Urat. Ezek a hívő és kegyes lelkek nemcsak 
hallgatják azt, hanem értik is, mert hozzájuk 
bizodalmas az Úr, vagyis titkát megjelentette 
nékik. Ezek vállalják bűnös voltukat s így 
rájuk is vonatkozik Krisztus mondása: elme
gyünk hozzájuk és náluk lakozunk. Ezeknek 
szemét Krisztus megnyitotta s így ők ismerik, 
értik és magasztalják a böjt titkát: a keresztet

Luther Márton
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A vasárnap i istentiszteletek rendje

Deák-téri templom: d. e. 9 órakor ifjúsági istentisztelet.
d. e. 10 órakor úrvacsorái istentiszteiét, illetve a hónap 

első vasárnapján gyermek-istentisztelet. 
tT. e. t i  órakor fő-istentisztelet.
d.e. 12 órakor a hónap első vasárnapján, minden ünnepen és 

minden böjti s ádventi vasárnapon úrvacsorái istentiszt, 
d. u. 5 Órakor istentisztelet.

Fasori templom: ,d. e. fél 10 órakor ifjúsági istentisztelet, 
tf. e. ,11 órakor fő-istentisztelet., 
d, e. 12 órakor úrvacsorái istentisztelet, 
d. u. 4 órakor istentisztelet.

Angyalföldi íempfom: (Fóti-út 22. sz.) d. e. 10 órakor istentisztelet, 
d. e. 11 órakor úrvacsorái istentisztelet, 
d. u. 4 órakor istentisztelet.

Kőbányai templomc (Kápolna-utca 14.) d. e. fél 10-lcor istentisztelet, 
tf. e. fél i l  órakor úrvacsorái istentisztelet, 
d. u. 5 órakor istentisztelet.

Simor-utcai templom: d. e. l l  órakor istentisztelet.
d. e. 12 órakor úrvacsorái istentisztelet, 
d. u. 5 ''órakor istentisztelet.

Rákóczi-uti templom: d. e. fél 12 órakor istentisztelet.
d. u. 4 órakor istentisztelet, illetve a hónap első vasárnapján 

és ünnepen űrvaesoraosztás.

Üilöi-út 24. sz. alatti imaterem:
d. e. fél 10 órakor egyetemi istentiszteiét, 
d. e. l l  'órakor gyülekezeti istentisztelet, 
d. e. 12 ’ órakor úrvacsorái istentisztelet.

Bosnyák-téri imaterem: d. e. 9 órakor gyermekistentisztelet.
d. e. 11 órakor gyülekezeti istentisztelet, 
d. e. 12 órakor úrvacsora! istentisztelet, 

d. u. 4 órakor istentisztelet.
Thalg Kálmán-ntca 28. sz. alatti imaterem:

d. e. lé i 10 órakor istentiszteit.
d. e. l l  órakor istentisztelet.
ö. e. i2 órakor úrvacsorái istentisztelet.

flréna-út 7. szám alatt: d. e. 3,410 órakor istentisztelet!.
Tömöri-úti leányiskolában: d, e. 8 órakor istentisztelet.
Rákosfalván: minden hónap első és harmadik vasárnapján délelőtt fél 12 

órakor istentisztelet.



3

Hol vagytok evang élikusok?
Máid a lelkészek, mind a hívek tapasztalatai és jelentései arról számol- 

*ak be, hogy istentiszteleteink és egyéb alkalmaink látogatottsága eléri, 
tót inéba meg is haladja a háború előtti mércéket, örvendezve vehetjük ezt 
tudomásul. Ha azonban összehasonlítjuk az igehallgatók számát! a iélek- 
jszámmal, az adófizetőkét az hátralékosokéval az érdeklődőkét és adakozókét 
a közönyösökévei, az űr Jézus Krisztusnak az a kérdése tolul ajkunkra^ 
melyet akkor sóhajtott el, mikor a tíz meggyógyult bélpoklos közül csak 
egy tért vissza hálaadásra: hol vagyon a kilenc?

Hol vagytok, evangélikusok?
»Én egyedül is tudok imádkozni s az én istenhitem nem igényel semmi

féle dogmát, formát s hasonlót* — így felel az egyik a kilenc közül. Meg
kérdem csendesen: vájjon nem lenne jobb felkeresni mégis azok közösségét, 
akik ugyanabban az Istenben hisznek s akiknél a forma csak a közösségben 
való imádkozás elkerülhetetlen rendje s a dogma az örök igazság páncél- 
burkolata ?!

»£n jobban érzem magamat más egyház gyülekezetében, — többet 
kapok szeánszokon, előadásokon, mint az evangélikus egyháznál* — így 
beszélnek sokan. Mindnyájan tudjuk, hogy van szebb és melegebb otthon 
a miénknél, mégsem hagyjuk el a magunkét. Lehet máshol nagyobb böl
csesség, több szépség, több miszticizmus, de Krisztust sehol nem szeretik 
annyira és sehol nem akarják tisztábban hirdetni, mint nálunk.

>Nekem modern világnézetem van s nincs szükségem arra, hogy az 
egyház korszerűtlen szervezetében éljek s avult tanításait hallgassam* — 
ilyen választ is hallunk. Igaz, hogy az egyház nem modern, de — örök! 
Igaz, hogy az igehirdetés a »korszerü« fülek számára botrány és bolondság, 
de az is igaz, hógy csak ez » tarthatja :mfeg lelkünket* (Jakab 1:21) e 
haláltól és a kárhozattól.

»Ba semmi mással nem törődöm, csak azzal, amit ez a világ és" ez 
az élet .nyűtjhat; engem nem érdekel a lélek, az Istien éjs a(túlvilága — 
mondja valaki a kilenc közül. Nagy szeretettel kell őt arra ügyei mezt él
nünk, hogy ez az élet és ez a világ elmúlik minden kincsével, dics őségével, 
és örömével együtt*, s hogy az egyház éppen azért hívja e múlandó világ 
szerencsétlen gyermekét, hogy az Isten örök és mozdíthatatlan országába 
gyökereztesse öt.

»En ellensége vagyok az egyháznak, mert mindig a hatalmasok, az 
elnyomók, a kizsákmányolok pártjára állott s nem törődött velem nyomo
rúságomban, cserben hagyott harcaimban*. — amint — sajnos — ma sokan 
mondják. Nincs helyünk arra, hogy részletesen kitérjünk erre a támadásnak 
is beillő kifogásra. Csak ©gyét kérek attól, aki így gondolkodik. Vesse fel 
magában a kérdést: lehetett-e az elnyomók pártján az az evangélikus 
egyház, mely mindig a szociális igazságot és a szeretet evangéliumát hir
dette; mely századokon keresztül maga is elnyomott és üldözött! vol; mely 
hiheteöen karitatív erőfeszítéseket tett a szegények, árvák, betegek, el
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hagyattak érdekében?! Aki erre a kérdésre a maga fejével keresi és adja 
meg a választ, az rájön arra, hogy kifogása üres jelszó, semmi máé.

Lz Evangélikus Családi Lap körlevelét azért indítjuk meg újra, hogy 
hívogassuk az ismeretlen evangélikusokat: az egyházon kívül élőket, a 
hűtleneket, a hitetleneket, w« közönyösöket, s még ellenségeinkatt is. 
Azokat, akik az egyházon beiül élnek, arra kérjük, fogadják szeretettel a 
Családi Lap szolgálatát. Azokat, akik távol tartották magukat az egyházi 
élettől, kérjük, hódoljanak meg Krisztus Király őlom-katfoná;i? a Családi Lap 
új rohamra induló betűhadserege előtt. Dr. Keken András.

A Deák-téri gyülekezet m unkarendje
Vasárnap: d. e. 9 Órakor ifjúsági, d. e. 10 órakor úrvacsorái, 11 órakor gyaí- 

lekezeti, 12 órakor úrvacsorái istentisztelet, d. u. 5 órakor isten
tisztelet, fé l 6 órakor Anna-köri összejövetel.

Hétfő: d. u. fél 6 órakor énekkari próba a leánygimnáziumban.
Kedd: d. u. 5 órakor nőegyleti összejövetel a lelkészi hivatalban, délután 

6 órakor gyülekezeti bibliaóra a sekrestyében.
Csütörtök: d. u. fél 6 órakor énekkari próba, d. u. 6 órakor féríi-bibliaóra 

a sekrestyében.
Szombaton: d. u. fél 4 órakor ifjúsági összejövetel.
Minden reggel: 8 órakor könyörgés a sekrestyében.

*
Gtterntókeink részére minden hónap első vasárnapján d. e. 10 órakor isten

tiszteletet, a többi vasárnapon ugyanebben az időben vasárnapi is
kolai összejövetelt tartunk.

Szpgmyeúik számára minden kedden délután 2 órakor a bibliaórát, utána 
segélyoeztást tartunk. A  segélyezésre szoruló családok rendszeres 
látogatását ás gondozását Tabitha Nőegyletünk tagjai végzik. 
Sajnos, közel 200 ilyen családunk van.

*
Rádiós istentiszteletek: máre. 3-én fél 10-kor a stúdióból, március 23-án 

10 órakor a templomból, március 30-án 1) órakor a stúdióból, április 
4-én 10 órakor a stúdióból, április 7-én 9 órakor a templomból, 
április 13-áh 9 órakor a stúdióból, április 20-án fél 10 órakor a stú
dióból, május 4-én 10 órakor a templomból közvetít a rádió.

Idegen nyelvű istentiszteletek a Deák-téri templomban: március 2-án d. u. 
3 órakor és április 6-án délután 3 órakor németnyelvű, április 7-cn 
délután 3 órakor finn nyelvű istentiszteletet tarunk.

*
Böjti ehmdáSsoroznC- minden pénteken d. u. 6 órakor 'böjt! estet ttaríunk 

a leánygimnázium dísztermében.



Az előadássorozat címe: A MEGÁTKOZOTT VILÁG.
íebr. 28: ^Bogáncsot teremjen a föld.« (Dr. Frenyó Vilmos egyet.
adjunktus.)
márc. 7.: ^Ellenségeskedést szerzek.«  (Kemény Lajos esperes.) 
márc. 14.: »Porrá leszesz.*
márc. 21.: »ViIiogó pallós lángja.* (Dr. Kékén András.)
márc. 28.: »Aki a kígyó fejére taposott.* (Dr. Raffay S. ny. püspök.)

Szeretetvendégség. Tabiíha Nőegyletünk március 14-én délután 6 órakor a 
leánygimnázium dísztermében a böjti est keretében szeretetvcndég- 
ségeí rendez a szegénysegélyezés javára.

Noffyhéton minden d. u. 6 órakor bűnbánati istentiszteleteit ártunk templo
munkban. Nagy-csütörtökön úrvacsoraoszíós is van.

FérftozöVfitségünk márciusi nyilvános vitaestjét március 6-án, csütörtökön 
délután 6 tórakor tartjuk a sekrestyében. A  téma: Az egyház tanítás'a 
és a modern természettudomány. Előadó: dr. Reök Iván főorvos, 
a férfiszövetség elnöke.

K-oaifirmációi oktgfds minden kedden és csütörtökön délután fél 4 órakor a 
sekrestyében.

Ezekre alkalmakra szeretettel váfjaic híveinket > Dr. K. A.

*
Crdcsas Lajos püspök úr, egyházunk hivatalos képviseletében Svájcba, Svéd

országba és Eszakamerikába utazott, hogy felvegye a kapcsolatokat 
az ottani evangélikus egyházakkal és segítségüket kérje a magyar 
evangélikus egyház újjáépítéséhez. Szeretetünk és imádságaink kí
sérik útján.

Fasori le lkészi kör
A fasori templom* a Vilma kiráJLynö-út 17. szám alatt van, egybeépítve 

az evangélikus gimnáziummal’, amelyet az egész országban éppen úgy fasori 
gimnáziumnak neveznek, mint ahogy ez a Vilma királynő-úti templom is 
sfasori templom* név alatt ismeretíes. De a templomnak a pontos hielyétt 
még úgy is meg lehet határozni, hogy a Budapestet )ért két legnagyobb 
szőnyegbombázásnak pontosan a szélén áll a templom", tehát a mellette! 
rombadőlt házak és villák között Isten kegyelméből megmaradt és a há
borús károk kijavítása után külsőleg majdnem ugyanolyan", mint a háború 
előtt. Benczúr Gyula szép oltárképe, mely a napkeleti bölcseket ábrázolja 
a gyermek Jézus előtt’, sértetlenül került vissza a helyére.

A  faso,ri lelkészi kör a Podmaniczky-utca — Teréz-krt. — Erzsébet 
krt. — Rákóezi-út — Thököi,y-út — Hungária krt. által bezárt terület. Itt 
élő evangélikus híveink száma kikerekített számiban 6ÖQ0. A  templomon 
kívül állandó istentiszteleti hely az Áréna-út 7. szám alattti imaház, ezen
kívül külön istentiszteletek vannak a Máv-kórházban és a Vakok intézetében.

5
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A  lelkészi kör különböző helyein vándor biblia-órák vannak híveink családi 
otthonában. Itt említjük meg, hogy az elmúlt évben a lelkipásztori láto
gatások száma jelentősen megnövekedett s további emelkedésre is számítunk. 
Az Isten igéjét kereső szivek az égisz év folyamán mindig megtöltötték az 
'stentiszteleti és bibliaórai helyeket, most azonban a templom íés a hely
ségek fűtetíensége miatt' szemmelláthatóan csökkent a résztvevők száma.

Nöegyesületünk az ostrom után újból megkezdte munkáját, új tagok 
nagy számban jelentkeztek.* Az Ifjúsági Luther Márton Kör hetenként két
szer gyülekezik össze, ahol az Isten igéjével kapcsolatban felvetődött kér
dések felett élénk és érdekes viták szoktak lefolyni. A Fasori Énekkar 
ezúton is keres új tagokat^ úgy a férfiak, mint a nők köréből.

Heti munkarend: Vasárnap fé l 10 órakor ifjúsági istentisztelet, 11 
órakor felnőttek istentisztelete, 12 órakor úrvacsoraosztás, 11 órakor a 
lelkészi hivatal tanácstermében vasárnapi iskola. D. iu. 4 órakor istentisztelet. 
D. e. háromnegyed 10 órakor istentisztelet Aréna-ót 7 íalattt. Héjon d. u. 
fél 6 órakor betértek bibliaórája. Kedden 5 órakor ifjúság összejövetele. 
Szerdán 5 órakor istentisztelet a templomban. 6 órakor énekkari próba. 
Csütörtökön fé l 0 lóikkor házi bibliaórák. Pénteken fél 6 órakor gyülekezeti 
bibliaóra. Szombaton 5 órakor az ifjúság összejövetele.

A  lelkészi hivatal címe: VII. Damjanich-u.. 23/b. föidsz. 1. Telefon- 
száma: 222—895. Kemény Lajos.

A Budapest X. k e r. le lkészi kör
A  Budapest X. leér. és külső józsefvárosi lelkészi kör Kőbánva-i és 

Simor-úteai temploma az 1945. esztendő újév napján a legerősebb ostrom- 
tűzben állott, mert az orosz hadsereg keletről és délről igyekezett betörni 
a fővárosba. Mindkét templomunkat, a Simor-úteait épp úgy, mint a kőbá
nyai tornyos templomiunkat a gránátok és ágyuk golyói sűrűn érték. Kará
csony előestjén kezdődött az erős tüzelés. Súlyos sérüléseket kapott már 
újévkor 'a kőbányai templom és torony, de főleg a papiak. Hasonlóképpen 
fűlött erős pergőtűzben a Simor-utcai templom is. Ebben a templomban az 
utolsó istentiszteletet karácsony második ünnepén tantota a lelkipásztor. 
Újból megkezdhettük az istentiszteletek tartását e templomban 1945 apr. 
5-én, virágvasárnap.

•A ttöVányk$ iampiomnúl sokkal nagyobb bajok voltak', mert ott erősen 
megsérült a torony, amelynek két oldalfala, a keleti :és délkeleti egészen 
a haranglábakig ledőlt úgy', hogy égfelé meredt egy fél derékszög, mely 
a másik oldalon üresen', védtelenül állott s félni leheteti, hogy nagy vihar 
ezt a félderékszöget is ledönti. A templom is súlyos sérüléseket kapott. A 
legnagyobb sérülés az oltár előtti részen a kupolát érte, amelyen jnagy 
lyuk támadt. Azonkívül még öt nagyobb sérülés érte a kupolát. Az ablaíok
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részben gojyúíámaáás, de legnagyobbrészt légnyomás által pusztultak meg
lehetős nagy számmal. Több, mint 50 tábla megsemmisült.

A restaurálások fáradsággal jártak, de örömmel tapasztalhattuk, hogy 
híveink áldozatkészséggel hozzájárultak, a szükségletekhez s mi kedvezményes 
áron 800 millióval önerőnkből beüvegeztethettük a templomot katedrái 
üvegek üvegezésével. Elismeréssel adózunk a kér. elöljáróságnak és a mér
nöki hivatalnak, amely templomunk ügyét felkarolta s a legszükségesebbet 
elvégeztette. Ősszel azonban újból nehéz gond nehezedett ránk', mert a 
kupola tetőzete és a papiak irodafeletti része beázott. Újból a hívők áldozat- 
készségéhez fordultunk, mert az egyházi pénztár segíteni nem tudott. Si
került 1300 frivol összehoznunk, pedig ekkor már újra súlyosodnak a 
pénzügyi viszonyok, de a régi áldozatkészség feléledi;? s a tetszeti munkához 
osali 184 írt. hiányzott, melyet a központi pénztár kifizetett, mert1 akkor 
már pénzügyi helyzete már javult.

A lelkészkörön belül mint ifjúsági egyesület működik a Luther Márton 
Kör, melynek két alakulata van. Az egyik Kőbányán működik, a másik 
a Simor-útcai körzetben.

Biblktprá t tartottunk a kőbányai templomkörzetben Kőbányán minden 
•sütörl’ökön 5—6-ig, melyet Korén Emil lelkész végez. A  Simor-útcai templom 
körzetében szerdái napon tartjuk a bibliaórát', melyet Bándi István irányit. 
Téli időben a sekrestyében1, mely fűthető.

Szeptember óta a Simor-útcai körzetben a Tomcsányi-féíe helyiségek
ben tártoltunk négy nagyobb szabású vallásos estet és egyet a ref. egyház 
kultúrtermében Úgy Dr. Tomesányi V. Pál ny. miniszter úrnak, mint a ref. 
tcstvéregyháznak őszinte köszönetét mondunk.

A lelkészkor evangélikus Nőszövetsége áld ás teljes munkát végzett kü
lönösen azzal, hogy mindkét templom restaurálására adományok adására 
buzdította a híveket.

Böjti igehirdetés; alkalmak a X. kér. lelkészi körben:

A kőbányai templomban (X. Kápolna-u. 14.)
kedden délután 5 órakor böjti istentisztelet, 
csütörtökön délután 5 órakor bibliaóra, 
szombaton délután 5 órakor böjti istentisztelet, 
vasárnap délelőtt fél 10 órakor istentisztelet, 
vasárnap délután 5 órakor istentisztelet.

A 'Simor-útcai templomban:
hétfőn délután 5 órakor böjti istentisztelet, 
szerdán délután 5 órakor bibliaóra, 
pénteken délután 5 órakor böjti istentisztelet, 
vasárnap délelőtt 11 órakor istentisztelet, 
vasárnap délután 5 órakor istentisztelet.

Ezt az igehirdetési rendet íebr. 19-én szerdán kezdjük. ,
Májba Vilmos.
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Külső Szent István- és M agdolna város  
(Angyalföld) 

A  lelkészi kör közigazgatásilag három kerületből tevődik össze: Ae 
V. kerületből a Szent István körúttól kifelé eső rész', az egész Magdolnaváros 
és a Terézvárosból a Nyugati p. u. vonalától északra fekvő terület', Itten 
épült fe l 1938-ban a Fóti-úti templomunk. Híveinknek hozzávaló ragaszko
dását megható epizódok bizonyítják. Amikor tőszomszédságunkban a főváros 
legnagyobb tüze tombolt, a város perifériájáról is jöttek evangélikusaink, 
hogy a templomot kezük munkájával mentsék a pusztulástól. Messze ide
genbe elkerült testvéreink aggódva érdeklődtek templomunk sorsa felől, 
volt, aki azt kérdezte, hogy hangzik-e még a harangszó, amikor az isten
tisztelet végén a MiatyánicoJ; iraádkozza a gyülekezet, mert ő  minden va
sárnap abban az időben lélekben a gyülekezettel van és hallani véli a harang 
szavát. Templomunk, hogy áll és Homlokzatán is hirdeti: Erős vár a mi 
Istenünk', ezt megüzenhettük, de sajnos a harangot nem szólaltathatjuk meg 
— ezt kellett megírnunk, — mert egy súlyos belövés, mely még a torony 
kupoláját is erősen megrongálta, kettétörte harangunkat akkor, amikor rnár 
azt reméltük, hogy eléggé épségben kerül ki templomunk a harcokból.

Az elmúlt Inflációs idő következtében a hívek minden áldozatát, azt 
is, amit orgonára gyűjtöttünk 1944-ben, elnyelte templomunk tetőzetének, 
kupolájának helyreállítása 'és ablakainak ornamens üveggel való beüvegezése. 
Harang és orgona a jövő reménysége és feladata.

Erős a hitünk', hogy az Or, aki mindezideig csodálatoskép segítsé
günkre volt, továbbra sem vonja meg segítő kegyelmét gyülekezetünktől: 
és templomunk mielőbbi, a régi szépségében várja híveink buzgó seregét!

Istentiszteleteink és összejöveteleink: A Fóti-út 22. sz. a. templomban.
Vasárnap délelőtt 10 órakor istentisztelet, délután 4 órakor jsteisisz- 

telet, délelőtt 9 órakor vasárnapi iskola, délután 3 órakor ifjúsági összejö
vetel. Kedden d. u. 6 órakor ifjúsági összejövetel. Szerdán délután 6 órakor 
bibliaóra. Pénteken délután 6 órakor imaközösségi összejövetel.

A  Tomori-úti leányiskolában:
Vasárnap délelőtt 8 órakor istentisztelet. Csütörtökön déluán 6 órakor 

bibliaóra.
Pannónia-út 21. sz.i a. III. e. Somló E. hívünk lakásán:
Kedden délután 6 órakor bibliaóra.
Minden hó első vasárnapján d. u. 4 órakor szeretetvendégség.
Minden hó utolsó szerdáján este 7 órakor nőegyleti gyűlés, a hó első 

szerdáján este 7 órakor férfiak számára összejövetel.
Naponként reggel 8 órakor imaóra.
A  böjti Időszakban minden szerdán, a nagyhét műiden napján d. u. 

6 órakor sorozatos böjti előadást tartunk a templomban: február 19-én A
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rogszul felfogott böjt, febr. 26-án A helyes bojt, március 5-én Bűnbánatban, 
március 12-én Szakítás a bűnnel, március 19-én Könyörüleiességben, márt. 
26-án önfeláldozásban. A  nagyhéten: március 30-án A  megkenetés, március 
31-én Késő megbánás, április 1-én Álhatatlanság, április 2-án Lelkiismera 
retlenség, április 3-án Megigazulás (úrvacsoraosztás), ápr. 4-én Passió- 
olvadás, április 5-én Színvallás. Rimái' Jenő.

A zugiói gyülekezet
legfőbb gondja félben álló temploma. Sajnos az ostrom előtt már tető alá 
ho,zni sem tudtuk. Betonkoszorűi egy híján állanak, de rongálja őket s a 
felépült részt az idő. Olyan, mint egy rom. S valóban, ha nemi vüs ax 
ostrom, de a háború áldozata. Vájjon mi is azok közé fartozunk-e, akik 
az újjáépítési adományokból építést remélnek? Ez aggasztja a zuglói gyü
lekezet híveit, bár szólni ritkán szólnak róla. Ritkán azért, mert istentisz
teleti helyünk van', ha szűkös is; azérí, mert a belső élet elevenségével 
igyekszünk elfeledni a külső szegénységünket; meg talán azért is, mert az 
ember megszokja; a koldússoreíot is, ha nagyon hosszan tart. Nincs más ké
résünk Budapest evangélikusaihoz, csak ez: ne feledjék, hogy 1942-ben el
kezdtünk építeni egy templomot, mely öt év múltán is még romként 
meredez az égre!

Havi munkarend:

Gyülekezetünkben a következő rend szerint folyik az egyházi élet.
A hó első vasárnapján délután 4 órakor szereietvendégség. 'A szerettei- 

vendégséget megelőző szerdán délután 5-kor nőegyleti összejövetel. A  hó 
harmadik vasárnapján délután fél 5-kor férfiszövetségi összejövetel.

ilel< munkarend: Vasárnapi istentiszteletek:
Bosnyák-téren d. e. 9-kor gyermekeknek (kétszer havonta vas. isk.) 

délelőtt 11-kor felnőtteknek, délután 4 órakor felnőtteknek,
Rákosfalván délelőtt fél 12-kor minden hó 1. és 3. vasárnapján. 
Úrvacsorát a hónap második vasárnapján osztunk a d. e. istentisztelete!*. 

Hétfő: d. u. 3—6. ifjúsági játékdéluián, d. u. 6-kor fiúbibliakör.
Kedd: d. u. 4—6. között Leánykori összejövetel.
Szerda: d. u. 6-kor bibliaóra (a Jelenések könyvének magyarázata). 
Csütörtök: d. u. 4—7-ig a zuglói KIÉ munkaösszejövetele.
Péntek: d. u. 4—6. nőegyesületi kézimunkaóra.
Szombat: d. u. 3—5. serdülő fiúk összejövetele, fél 6-kor nagy-leányok órája. 
Vasárnap: d. u. fél 3-kor serdülő leányok órája, fél 5—7-ig ifjúsági társas 

összejövetel.
•Konfirmációi oktatásunkat megkezdtük, hétfőn és pénteken délutáni 

3—-4-ig tartjuk az órákat.
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BölU fiptjeUik protytcmmja: .4 mi böjtünk. (Szerdánkint délután 6-bor. 
1. Február 26. ínséges napok. — 2* Március 5. Betegség. — 3. Március 12. 
Megaláztatás. — 4. Március 19. Családi hajok. — 5. Március 2S. A hit 
keresztje.

Szeretetházunkban minden reggel " i 3-kor áhítatot', minden kedden 
délutáin 4 órakor pedig bibliaórát tartunk. Scholz Lászlá.

Ferencvárosi levél
Bármennyire iparkodtam szabadulni Pál apostol II. korinthusi levelé

nek 3. részétől: s annak első verseitől, nem bírtam elszakadni tőlük csendes 
tusakodásomban. Abban a szerencsés helyzetben ugyanis, midőn a » Családi 
Lap* újból a gyülekezetek kezébe kerül, kisért nemiünket az a gondolati, 
hátha ajánlhatjuk magunkat. A kérés és szükség bármely formáját válasz
taná ez az ajánlgatás, nem tudna valóságot leszögezni.

A mi levelünk ti vagytok, ferencvárosi gyülekező', beírva a szívünkbe, 
amelyet ismer és olvas minden ember. Ezzel az ismerettel az nem rendel
kezik, aki nem olvas. »Akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szol- 
zett levele vagytok, nem tentával, hanem az élő Isten leikével írva, nem 
kitéblákra, hanem szívek hústábláira. Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt 
a Krisztus által van. (II. Kor. 3:3— 1.)

A ferencvárosi gyülekezet szolgálatát nehéz körülmények között kezdte 
és még nehezebb körülmények között folytatja. Ezeket főként azok számára 
mondjuk el, akik a fentebb említett ismerettel nem rendelkeznek még a 
gyülekezet területén sem, mert nem olvasnak. Úgyis mondhatnánk, hogy 
egyházunk ügyei nem érdeklik őket.

Budapest ostroma után kiigényelte és véghatározattal megkapta a 
Thaly Kálmán-u.’ 23. sz. alatti alapítványi házai?, mely birtokbavétel előtt 
hosszú időn keresztül gyár volt s megkaptuk a gyári roncsolásokkal, melyek 
nagyobbak voltak a háborús roncsolásoknál. Ebben az épületben el tudtuk 
helyezni az imatermet, ieíkészi hivatalt, leikészi lakást. A  gyülekezet á l
dozatkészsége 2 iév alatt az összes helyiségeket lakhatóvá és használhatóvá 
tette. Bizonyságot tett arról, hogy szolgálata nem üres szóbeszéd, hanem 
valóság. Küzdelmes szolgálatát, a legnehezebb országos pénzügyi helyzetben 
is végezte és eredményekben mutatta meg.

Szolgálatának precíz célja mostani helyét odafejleszteni, hogy a 
templom és parókia építés nehéz és igen súlyos feladatára nyugodtan fe l
készülhessen. Ezt a feladatot egy külön templomépitő-bizoítság tótja lel 
s lépésről-lépésre oldja meg.

' Legközelebbi teendő a íúlkicsi imaterem megnagyobbítása, mert nem
csak a sátoros ünnepeken, hanem minden vasárnap 2 istentisztelet mellett
is a 11 órás istentiszteleten zsúfolt a terem.



A távolabbi feladat a templom építése. Ebben a kérdésben a bizottság 
kezd visszakanyarodni jól átgondolt megfontolások után arra az állásponntra, 
hogy a templomot nem a Halié;--tér re, hanem' a Ferenc-térre, illetve mellé 
óhajtja felépíteni. Ezzel visszatér Raffay püspök úr első elgondolásához. 
Lehetősé? kínálkozik reá. így  a templom a hosszúkás IX. kerületnek ]5L 
a közepére kerül. A bizottság terve az, hogy csak a fővároshoz méltó 
templom építésbe megy bele, vágj" ha az idő úgy diktálja, ilyen templom 
építését készíti elő.

Gyülekezetünkkel a következőket közöljük:
Budapest—Ferencváros székhelye IX. kér. Thaly Kálmán-utea 23.
Terplete a IX. kerület.
Minden vasár- és ünnepnap fél 10, és 11 órakor tartunk istentiszteletet. 

Minden csütörtökön délután 6-kor a Thaly Kálmán-uteában,, minden vasárnap 
délután fél 4 órakor az Illatos-űton és minden hétfőn délután fél 5-kor 
a Valéria-telepen tartunk bibliaórát.

Vasárnapi iskola működűt a Thaly K. utcában, Illatos-, és Gyáli-úíon.
Belmissziói egyesületek a Luther Szövetség keretében működnek, a 

helyi Luther Szövetség székhelye a Thaly K. utcában van,- az ifjúsági ta
gozat minden szerdán 6 órakor tartja összejöveteleit.

Böjtben minden csütörtökön délután 6 órakor böjti előadás és nagy 
'léten minden nap délután 6 órakor istentiszteletet tarunk.

Dr. Halász Kálmán.

M ásfélév józsefvárosi munka
A pesti evangélikus egyház épületei még a rombolás jeleit mutálták, 

az egyház még maga sem tudta', hogy miiből él, amikor 1945 tavaszán e l
határolta az egyház vezetősége, hogy megszervezi a józsefvárosi leikési 
kört s júniusban már be is iktatta az új lelkészt. A pefcti egyház Istenes 
vetett hittel mert új ösvényre lépni, amikor még minden bizonytalan volt. 
Józsefváros hálás szívvel fogadta az elhatározást. Megnyíltak az ajtók, a 
szívek, de az erszények is. Hiszen semmink sem volt. Mindenütt vendégek 
voltunk.

Istentiszteleti helyül átengedte az egyházegyeíem Oilői-úti imatermét. 
A sekrestye volt ielkészi hivatalunk és ifjúsági termünk is, míg a Luther- 
Társaság könyvtári helyiségét rendelkezésünkre nem bocsátotta. A  lelkész 
a Deák-téri parpchián vendégeskedik, jelenlegi segédlelkészünk mag az 
újpesti parochián — mivel még nincsen lelkészlakásunk.

A lelki élet első fontos állomása az ifjúsági munka mago.zei'vez.flse 
volt. Ifjúságunk úgy megszerette az Ülíői-út 24-eí, hogy volt szülő, aki 
azt mopdta gyermekének: a legjobb volna talán odaköltözni. Kis ifjúsági 
könyvtárunk és énekkarunk is van azóta. Az ifjúság látja el a Vasárnapi

11



Iskpja szolgálatát is. A  Rákóczi-úton pedig egy új ifjúsági összejövetelt 
indított útnak.

Kedves gyülekezeti alkalmakká, fejlődtek ki a házi bibliaórák is, me
lyeket hetente kétszer tartunk más-más családnál.

Templomi ének- és zenekarunkat említem még meg, mert megér
demli ezt. A£ első énekkari próbára 4 hívünk jelent meg1, ma már ítósi 
zenekarunk is van.

Azzal károm soraimat, hogy Józsefváros evangélikus népét hagy 
szeretettel várjuk istentiszteleteinkre és egyéb alkalmainkra.

Józsefvárosi lelkészi kör munkarendje.
•ÜLLŐK-ÜT 24. Vasárnap. Istentiszteletek: fél 10-kor istentisztelet egye

temi hallgatók részére, 11 órakor gyülekezeti istentisztelet, 11 órakor Vasár
napi Iskola. (Ezek az időpontok az eddigi 8' j§s fé l 11 cttfaihtelyê t, márc. 
2-án lépnek életbe.)

Üruácsoyaosztás minden hó 1. és 3. vasárnapján, valamint nagyünne- 
pékjén, böjtben minden vasárnap.
délután külön hirdetett alkalmi összejövetelek, estek, stb.

> iflétfö: délután 6 órakor gyülekezeti bibliaóra. (Utána alkalomszerűen 
női összejövetel.)

Kedd: délután 4—6. óráig 10—14 évesék ifjúsági összejövetelei 6 órakor 
15 éven felüliek ifjúsági összejövetele.

SsdicM: fé l 7 órakor házi bibliaóra azoknál a családoknál, akik kérik,

CeiíttifOök: (délután 5 órakor leánykori bibliaóra, fél 7 órakor házi 
bibliáéra azoknál a 'családoknál, akik kérik.

PénMr: 6 órákkor énekkari próba. (Zenekari próba a zenekar meg
állapodása szerint.)

Secihibct: délután 6 érakor esti istentisztelet (vecsemye), 7 (órakor 
alkalom magánbeszélgetésre és magángyónásra, 7-kor Vas. isk. előkészítő.

RAKŐCZI-ŰT 57. Vasárnap Istentiszteletek: fél 12 Őrakor istentisz
telet, fél tl2 órakor Vasárnapi Iskola., délután" 4 Őrakor istentisztelet.

Űrvdcsoraosstás minden hő 1. vasárnapján és nagy ünnepeken dm. 4-kgr.
SpojmbnáE: délután ’5 okakor ifjúsági összejövetel.

Lelkészi hivatal: .Üllői-út 24. ft. Luther-könyvtár. Hivatalos órák 11—1.
'A Mosonyi-utcai'tolcncházban minden vasárnap d. u. 3 órakor tartunk 

istentiszteletet felváltva (a református egyházzal.

A  böjti időszakban a következő böjti istentiszteleteket tartjuk:
Böjti sorozat > ÜUői-út 24. szám alatt HOGYAN BŐJTŰLJÜNK? (Min

den szombaton délután 6 órakor.) Február 22-én: Miért bőjtiö’sz? Március 
1-én: istennek böjtölj! március 8-án: Szívedet szaggasd meg! Március 15-én;
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Ne űzd kedvtelésedet! májrcius 22-én; Szeresd felebarátodat! márciusi 
29-én: Engedelmeskedj az Ürnak!

Nagyheti sorozat Üllői-út» 24. szám alatt: A  NAGYHÉT KRISZTUSA. 
(Délután 6 órakor.) Március 31-én: Halálra készen, április 1-én: Emberi 
gyűlölettől körülvéve, 'április 2-án: Szabadulásunkra jő, április 3-án: Ön
magát adja nekünk, április 4-én: Passióolvasás. Urvacsorai istentisztelet, 
április 5-én: Hol van Istenünk? Gyöngyösi V imos

Egy év a szám ok tükrében

A pesti evangélikus egyházközség képviselőtestülete február 17-ám 
évi rendes közgyűlést tartott.. Ezen dr. Kelten András igazgatő-lélkész szá
molt be az egyházközség 1946-ik évi munkájáról. Jelentéséből valók a kö
vetkező adatok:

A z egyházitözséemek ,7 lélkészi köre, ,3 paróchus jelkésze, 12 vallás
tanító lelkésze, 7 segédlelkésze. 9 tisztviselőié* 2 hiányos és 8 tisztelet- 
díjas kántora, 49 tanára, 9 tanítója, 3 diakonisszája s 16 egyéb alkalma
zottja van.

A lelkészek s mái hivatásos vagy önkéntes munkások 1946-ban:
— 15 helyen 3850 ige/i 'rdefés? végeztek istentiszteletek, bibliaórák, 

ünnepélyek ős összejövetelek alkalmából.
— 20.797 léleknek szolgáltatták ki az Úr szent vacsoráját. (1945-ben 

az úrvacsorázók száma 15.098 volt.)
— 640 újszülöttet, illetve felnőttet keresztelek meg. (1945-ben 604-et.) 

Ezek közül 350 volt a fiú, 230 a leány.
240 párt eskettek meg, (167) Sajnos, a tiszta házasságok [száma 

mindössze 53 volt. A vegyesvallású jegyesek közül 69-en adtak javunkra 
rezerválist.

— 125 Hűt ős 147 leányt, összesen 272 gyermeket konf vmdttiilc meg, 
kétszereséi az 1945-ös létszámnak.

— 262 férfi (és 191 nő, összesen 453 testvérünk kopornója mellett 
hirdették a vigasztaló ágét. örvendetesen kisebb ez a szám az 1945-ik esz
tendő 792-es számánál.

— 145 betérőt vettek fel oktatással s részben kereszteléssel egyhá
zunkba s 98 kitérő evangélikustól búcsúztak el.

— 430(1 lelket látogattak meg otthonában vagy betegágya mellel, 
144 (családban tartottuk házi áhítatot vagy bibiiaórát.

Az önkéntes adakozásból befolyt összeg: 63.000 forint.

Részben ebből, részben külföldi segélyekből végeztük a karitatív munkát, 
melynek adatai a következők: 980 szegény család részben egyszeri, részben 
többszöri alkalommal pénzt, élelem- vagy rutta-segélyt kapott; 670 gyér-
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ineknek tudtunk hónapokon keresztül cukiról', tejport és margarint nyúj
tani; 420 gyermek: beteg és öreg részesült cukoradományban, az iskolás- 
gyermekek és kórházi betegek több alkalommal egyéb, adományban- is. 
űeák-téri árvaházunkban 49 gyermekek zuglói szeretetházunkban 24 idős 
nőt tartunk el.

Egyházi iskoláinkban 1728 gyermeket nevelünk, akik közül 974 evang.
Nem egyfiápl iskoláinkban vallástanitó lelkészeink 2800 evangélikust 

gyermeket részesítettek hitoktatásban.
Zdrszúmrulásunlz adatai szerint egyházi adóból 84.000 forintot1, más 

bevétel iforrásból 32.000 'forintot vetjtünk be. Iskoláink újjáépítésére a tan
díjból 50.000 forintot fordítottunk.

Költségvetésünk adatai szerint arra számítunk', hogy egyházi adóból 
közel 300 ezer forint bevételünk lesz s kb. 150 ezer forintot tudunk majd 
templomaink, iskoláink, intézményeink és paróchiáink újjáépítésére fordítani..

Természetes dolog, hogy ezek a számok csak a felületet mutatják meg 
s hizonyatajanságoan hagynak bennnnünket a munka mélysége, áldása fes 
eredménye felől, valamennyire mégis megmutatják annak a munkának a 
mennyiségét, melyet Isten tkegyelmób'ől elvégezhettünk 1946-ban a pesti 
evangélikus egyházközségben.

Isten áldja meg vetésünket s fedezze e l kegyelmével sok gyarlóságunkat.

Terveink 1947-ben
Folytaid szeretnek a lelkek újjáépítését Isten igéjének mind hűsé

gesebb, tisztább és alázatosabb hirdetésével.
Folytatni szeretnők templomaink, iskoláink, intézményeink újjáépítését.

Személyes kapcsolatok megteremtésével szeretnők szorosabbra főzni 
a viszonyt a hívek és az egyház között s melegebbé tenni a hívek test
véri közösségéi is.

Szeretnénk még több gondot fordítani azokra a hívekre, akik szegény
ségben élnek, — tanone- és diákotthonok létesítésével, étkeztetési akciók 
szervezésével, s esetleg egy menhely felállításával.

Mit kérünk a h ívektől?/

Imádkozzanak velünk egyétt, hogy Isten váltsa valóra terveinket.
Maradjanak hűségesek az 'egyházhoz ma is, mikor annyi a kísértét.
Hallgassák meg az Istentiszteletekre és összejövetelekre hívogató szót, 

melyet elkiáltunk feléjük.
Adakozzanak jó  szívvel szegényeink javára s mindazokra a célokra, 

melyeket kitűztünk magunk elé.



Zúgolódás nélkül fizessék meg az egyházi adót, melynek mértékét a  
következőképpen állapítottuk meg:

200 frt. havi jövedelemig a jövedelem fél százaléka.
300—800 frt. havi jövedelemig a jövedelem 1 százaléka.
Söü—1200 frt. havi jövedelemig a jövedelem 1 és fél százaléka. 
1200-on felüli jövedelemnél a jövedelem 2 százaléka.

K é re le m
Családi Lapunkhoz csekklapot mellékeltünk s azt kérjük, hogy ennek 

felhasználásával a körlevél előállítási árát, 00 fillért beküldeni szíveskedjék. 
Aki 5 forintot küld, ahhoz postán juttatjuk el további körleveleinket.

OLVASD A BÖJTBEN

a ^Kereszt alatt- című most megjelent könyvet. A  böjt minden napjára rö
vid és ig en ‘jó elmélkedést tartalmaz. Amerikai traktátusból Lord.tó t a: 
Molnár Rudolf. Kapható minden egyházi könyvkereskedésben és az iratf- 
terjesztöknél.. ára 2 forint.

Külön böjti a lkalm ak
R Deák-téri díszteremben: minden pénteken d. u. 6 órakor böjti est,
A fasori templomban minden szerdán d. u. 5 órakor istentisztelet.
Az angyalföldi templomban minden szerdán d. u. 6 órakor előadás.
A kőbányai templomban minden kedden és szombaton d. u. 5 órakor istent. 
A Simor-utcai templomban minden hétfőn és pénteken d,. u. 5-kor istentíiszt. 
Az Üllői-úti imaíerembeti minden szombaton d. u. 6 órakos istentisztelet.
A Bosnyák-téri materemben minden szerdán d. u. 6 órakor böjti es:. 
fi Tlialg K. utcai {materemben minden csütörtökön d. a  6 órakor böjti est. 
fi nagyhéten minden lelkészt körben minden 
este bűnbánati isterftiszteiet.

Fébé .nyomda, Budapest Fel. vez. Kalmár János
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