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lukács 16:2.

„ADJ SZÁMOT A TE SÁFÁRSÁGODRÓL!“ 

Az év utolsó estéje.

JÉZUS! 

Józsué népgyűlést hívott egybe. Előadta, hogy arait a nép eddig elért, Is
tennek köszönheti. De elmondta azt is, hogy aggódással látja, mint kap lábra más 
gondolkozás és érvényesül az Istennel szembeni hűtlenség. Végül felhívja népét, 
rendezze magában ezt a kérdést és hozzon dönést a jövőre vonatkozólag. Irány
mutatásnak pedig kijelenti: ,En és az én házam, az Urnák szolgálunk."

Az év utolsó estéjét az ember mindig is alkalomnak érezte arra, hogy ön
magába, élete mélyére nézzen és fogalmakat tisztázva, megformálja elhatározásait

Erre maga Isten is alkalmat akar kínálni, amikor most is az év utolsó esté
jén maga elé von és a biblia szavában parancsot ád nekünk: „Adj számot a te 
sáfárságodról!"

Ha egy elfutó pillanatra rábízzuk magunkat a képzelet játékára és elgon
doljuk életünket, úgy, hogy nem zavarta volna meg a világot s benne életünket a 
háború, hanem ez az esztendőnk is az előtte valókkal hozzácsatlakozott volna a 
békeévekhez —  az év utolsó estéjének ez az órája akkor is komolysággal volna 
telve.

Arcunkon valami ünnepélyességnek a kifejezése ülne. Mert az idő és benne 
mi magunk, akkor is változtunk A békés életben is elveszíthettünk valakit a ha
lálban, úgyhűjgy kisebb körben értük el az év utolsó estéjét, mint amennyien az 
induláskor voltunk. —  Békeesztendő végén is indítást éreznénk arra, hogy külső 
anyagi életünk mérlegét összeállítsuk, számbavegyük nyereségünket és veszteségün
ket. Nem bizonyos, hogy a nyereség mutatkoznék többnek, mert a gazda vetését 
akkor is elverte a jég és betegségek akkor is megpróbálták az anyagi teherbírást. 
—  Visszatekintenénk a megtett útszakaszra és emlékeket gyüjtetnénk: örömből és 
bánatból. Mert akkor is volt kereszt, amelyet hordozni kellett. —  Ha pedig valaki 
az elfutó évvel együtt észrevette volna a saját múlandóságának igazságát, megkér
dezte volna csendben önmagától, hogy lelki életében mennyire mélyült el, meny
nyire ragadta meg erősebben Isten kezét, vagy mennyire sodorta el Urától az élet, 
mert békés időkben is vívódnia kellett a léleknek a hit bizonyosságáért.

De ezt az estet mintegy lelkünk védett otthonának fala: között töltenők el. 
Csendesen, halkan megszólalna szívünk minden érzelme.

Hidd el, ilyen viszonyok között szíves boldogsággal vállalkoznám arra, hogy 
otthonod és szíved belsejét szerető tekintettel megsimogatva vezetnélek ezzel a 
mai igével: „adj számot a te sáfárságodról" és megkísérelném komoly-áldottá tenni 
ezt a mélységes hangulatú órát.
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Dehát mindez csak álom.
A rideg valóság az, hogy az élet kemény keze reges régen kiszakított már 

minket az otthon világának idilljéből. A világon végig a háború orkánja száguld 
és útjában mindent összerombol. Vagy máskép: „a vér szenvedélyes árja mindenütt 
kilép a medréből és sodor magával mindent, ami életünk értékét jelenti. Nem az 
otthon falaihoz szokott méretek között élünk. Vihardulás javítása, ártfékező gSt 
őrzése és építése a parancsunk. Kis kérdésekhez szokott szívünk világkérdésekkel 
vívódik.

Jövőt kutató szemünk utak elágazását látja. Nem kis, közömbös kérdések 
állnak elénk, hanem Józsué kérdése: Istennel akarunk-e tovább élni, vagy nél 
küle? Mi és a mi házunk neki akarunk-e szolgálni?

Világkérdéssé válik közben szívünk egyéni kérdése is: Igaz-e még bibliánk 
szava, mely helyünket a szolgálatban jelöli meg? Igaz-e még az életeszmény, me
lyet Jézus hirdetett igéjében és életpéldával írt elénk: a szolgálat eszménye?

Világosan: Melyiket választjuk:
Az ember új pogány álmát: elszakadva Istentől, ököllel verekedve ki az élet

ből minden kívánság teljesülését?

Vagy a régi eszményt: Jézust, aki alázatosan, engedelmesen hajolt meg 
m i n d i g  Isten előtt; az ő szolgálatában indult el hogy adjon, szeretetben téko- 
zoljon, békességet munkáljon, lelki, belső szabadsággal mindenkinek szolgáljon?

Nem egy hangulat uralma alá szeretnélek állítani titeket ma este, hanem 
megláttatni, hogy számvetésünknek ez a veleje. Ennek a tisztázását követeli tő
lünk Isten, amikor elénk áll és azt mondja: „adj számot a te sáfárságodról!“

Ha ma este tudatosan választjuk a sáfárok helyét, akkor engedjétek, hogy 
magánéletünk kérdésén túl, két területre mutassak most iá, ahol a sáfárságnak 
érvényesülnie kell: a nemzeti és az egyházi éleire. Mert úgy vagyunk itt együtt, 
mint magyarok és mint az evangélikus egyháznak tagjai féltő szeretettel a haza 
és az egyház jövője iránt.

A világot valami borzasztó tévedés zavarta meg: az uralkodás álma. Hogy 
ennek az álomnak a kergetése nyomán mivé vált az egymásnak szolgáló népek 
békés együttélése, annak mindannyian tanúi vagyunk a második kísérlet ötödik 
évében.

Ami ebből a tévedésből mai számadásunk alkalmával ránk, magyarokra tar
tozik, az mindenekelőtt két veszély:

a) Az uralom őrjöngő hajszolása azzal a veszéllyel jár reánk nézve, hogy 
minket elsöpör. Az e fölött érzett kétségeskedés rá van írva más kis népek polgárai 
mellett a mi hazánk gyermekeinek arcára is. Ereztétek és láttátok magatok.

b) Ennél nagyobb veszély csak az lehet számunkra, hogy maga ez a lázálom 
minket is hatalmába kerít és rabjává tesz. A legnagyobb veszély az volna, ha ez 
a nép is megkísérelné a lehetetlent, hogy letaszítsa trónjáról Istent és ezer esz 
tendőn át végzett szolgálatát megtagadva, zsarnoki uralomra törekednék azok fe 
lett, akiket leigázhatóknak vél.



Számadásunk azonban nemcsak a veszedelmeket állítja elénk, hanem meg
mutat két biztatást is:

a) Isten nemcsak egyeseket, hanem a nemzeti közösségeket is sáfársággal 
bízta meg. A nemzetek parancsa: szolgáljatok! s a hatalom őrjöngő gőgjét Isten, 
a mindenható, az egyedül hatalmas —  letöril

b) Istennek szüksége van és minden időben szüksége lesz szolgáló nemze
tekre. Nemcsak nagyokra, hanem kicsikre is. Nekünk jelentkeznünk szabad a szol
gálatra. Nemcsak más népek csatlósainak szerepére, hanem Isten szolgálatára. Isten 
nem szeszélyből vezetett ide. Feladatai vannak számunkra. Ha ezeket vállaljuk, ha 
szolgálni készek vagyunk, akkor biztosítva van jövendőnk, mert kétségtelen, hogy 
Isten azokat el is végezteti velünk. ,

Ezzel a gondolattal adjunk ma számot.
A vüág tévedése átragadt az egyházak egymás közötti viszonyára is. Nem 

titokról szólok. Mindenki nyilván hallja minden napon, hogy szó esik uralkodó 
egyházról, az egyházak közötti hatalmi versengésekről, — mintha az egyház Ura 
soha nem mondotta volna magáról, hogy ő szolgálni jött és híveiről, hogy közöt
tük az lesz a legnagyobb, aki mindeneknek szolgája. Ebbe a bibliával ellenkező 
gondolkozásba egyházhíveink közül többen belezavarodnak. Azt gondolják, hogy 
a hatalmi versengésben a tömegegyházak között a mi kis közösségünknek nincsen 
helye. Idegesen félnek, hogy a hatalomkergetésben a kis egyház tagjai lemarad
nak, vagy megrövidülnek.

A számvetéskor hadd mondjuk el: az egyház sáfár. Szolga. Hivatása sem
miképpen sem az uralkodás.

|S ha senki más meg nem érti és meg nem fogadja,, nekünk, magyar evan
gélikus egyházunkban meg kell értenünk, hogy minket szolgálni rendelt Isten. Ez 
volt a múltúnk dicsősége. Igazságos történelemírás nem tagadhatja le, hogy egy
házunk szolgálata nyomán áldás fakadt.

Minket éppen kicsinységünk vezethet tájékozódóképességét vesztett vilá
gunkban a helyes útra: szegényen, de égő lélekkel: szolgálni.

Valaki talán azt kérdezi ma, nem tévedtünk-e sokkal szélesebb talajra, mint 
amilyent be tudunk járni? Nem kellett volna-e mégis a magunk ajtaján belül ma
radni és úgy számot vetni önmagunkkal?

Nem gondolom.
Az élet sodra minket belevetett a nagy küzdelmek árjába. Nekünk a leg

döntőbb kérdést kellett tisztáznunk, hogy meglássuk igazi helyünket: szolgá
latunkat.

Család, egyház, nemzet és világ végeredményben az egyesek szívén út újúi 
meg. Miért ne lehelnénk mi azok, akik kimondjuk az első szót: „Én és az én há
zam az Urnák szolgálunk!1 aaáü

A biblia egy szavával fejezem be: >, Ami pedig a sáfárokban megkivántatik, 
az, hogy mindegyik hívnek találtassék."

A mi hűséges szívünk nyomán születik új világ. — Ámen.
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A LELKÉSZ ÉVI JELENTÉSE.

Tisztelt Képviselőtestület!

Azzal a tudattal, hogy Isten mindenestől az ő igéjének mérlegere helyez, 
megkísérlem összefoglalni gyülekezetünk egy évi életéről a beszámoló jelentést.

Különösebben kiemelkedő, nevezetesebb események nem voltak. Istennek 
talán éppen ezt kell csendes imádsággal megköszönnünk, hogy a felkavart világ
ban nekünk békességes szolgálat helyét juttatta az ő oltára körül. —  Külsőleg ész
revétlenül, de bensőséges örömmel szabad volt Nőegyesületünknek megemlékeznie 
arról, hogy egyházépítésbe állított munkájának húsz éves fordulójához érkezett el. 
Hálával gondolt mindazokra, akik ebben a munkában az evangéliumi lélek meleg
ségével előljártak és ezt az egyesületet gyülekezetünk nőtagjai számára oly kedves 
együttlét helyévé tették, az összefogó szeretet útján pedig áldott segítő kézzé 
avatták.

Ha a gyülekezet hitélete és tagjainak erkölcsi magatartása felől érdeklő
dünk, akkor a régi megállapításoknál maradunk most is. Abszolút mérték alkal
mazása esetén fájlalnunk kell, hogy még a mostani időben is, amikor pedig foko
zottabban kell éleznünk mindannyiunknak mennyire csupán Isten kegyelmében 
gyökerezik életünk, sokan vannak, akiknek nehezükre esik az út az egyházig. Ha 
viszonylagosan mérünk, boldogoknak valljuk magunkat, hogy templomunk vasár- 
napról-vasárnapra megtelik és gyakran kicsinynek bizonyul. Isten keresésének fo
kozódására mutat talán, mint kis jel, az úrvacsorázók számának kettőszázhuszon- 
kilenccel való emelkedése. Rendszeresített mindennap esti áhítataink látogatottsága 
azonban még erősen kifogásolható. Egyeseket talán visszatart az esti sötétség, vagy 
a templom hidege. Itt is hívogató szót mondok azonban, mert a nappalok hosz- 
szabbodnak, a téli hideg is majd elmúlik és tudom, hogy sok léleknek szüksége 
van arra az építő áhítatra, amelyet ezek a 30 perces imaórák naponta fölkínálnak 
s amelyeken együttesen imádkozhatunk nemcsak magunkért, hanem minden félteit 
életért és életünk minden értékéért.

Igehirdetéseinkről a következő adatok nyújtanak felvilágosítást:
Istentiszteletet helyben 163, Kamarerdőn 20 Érdi úton 10 alkalommal tar

tottunk. Volt 4 ádventi, és 6 böjti igehiredetésünk. A két nyári hónap kivételével 
minden este 6 órakor könyörgést tartottunk a templomban.

Úrvacsorával 2625-en éltek, 229-cel többen, mint az előző évben.
Bibliaórát tartottunk minden csütörtökön a Nöegyesületben és a Leánykör

ben, minden szombaton a konfirmált ifjúsággal, minden vasárnapon a háztartási 
alkalmazottaknak. Havonta egyszer a gyári munkások részére tartottunk bibliaórát.
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Vasárnapi iskolát az iskolai év folyamán minden vasárnapon tartottunk az 
Érdi úti elemi iskolában és Bocskay úti gyülekezeti termünkben.

Egyesületeink működéséről külön számolunk be, de az egyesületek által ren
dezett összejövetelekről a következő összefoglaló kép tájékoztat:

9 nőegyesületi teaestet tartottunk, 10 szeretetvendégséget a háztartási alkal
mazottak részére. —  A szegények részvételével két alkalommal, a konfirmandusok 
részére egyszer volt szeretetvendégségünk; gyermekeinknek pedig két mesedélutánt 
rendeztünk. —  Volt 3 karácsonyfaünnepünk, e.gy reformációi emlékestünk, egy 
orgonahangverseny, két énekkari hangverseny és egy énekkari tea.

Egyesületeink működéséről a következőkben számolunk be:

A) Nőegyesület,
Működésének 20. esztendejében is a régi lelkesedés és buzgóság irányit atta. 

Tagjai 39 alkalommal gyülekeztek össze bibliaórára. Rendeztek 9 műsoros teadél
utánt, melyeken háziasszonyok egész serege vállalt áldozatos szolgálatot. Júniusi 
teáját a múlt szokásához híven házigazdák rendezték. A teadélutánok t'szta bevé
tele 2230.52 P volt. A gyülekezet szegényei részére két ízben terítette meg a sze- 
retetvendégség asztalát és szolgáltatott műsort. Örömmel láttuk hogy a nehéz idők 
ellenére is bőségesen gyülekezett össze az adomány szegényeink támogatására az 
áldozatkész hívektől. Az újonnan konfirmáltak részére az egyesület szeptember 
12-én tartott szeretetvendégséget. Iskolás gyermekeink mesedélutánját december 
8-án rendezte meg, amelyen Harmath István hittestvérünk mozielőadással szóra
koztatta a gyermekeket. Utána kicsinyeink szeretetcsomagot kaptak. —  Minden 
szerdán délelőtt hivatalos órát tartott az egyesület vezetősége, amikor a szegények 
panaszait hallgatta meg és segített, ahol tudott. —  Karácsonykor 82 családot aján
dékozott meg. Kiosztott 78 élelmiszer- és ruhacsomagot és 70 családnak még pénz
segélyt is juttatottt. A szeretetotthon lakóit havonta 4— 4 pengővel, karácsonykor 
a ruha- és élelmiszer csomagon kívül 15— 15 pengő pénzsegéllyel támo
gatta. Húsvétkor 34 család és a szeretetotthon lakó részesültek ado
mányban. A Nőegyesület által segélyezettek száma 94 személy, illetve család, 
ezek közül első ízben kapott segélyt 10. —  Két családot állandó támogatásban ré
szesített és több esetben adott tanulóknak tandíjsegélyt. — Adományt juttatott a 
gyülekezeten kívül a Prot. Arvaháznak 100.— P, a lenti i missziói egyháznak 20.— , 
a fábiánsebestyéni templomépítésre 30.— , nyáregyházai gyülekezeti házra 30.— , 
hadbavonultak segélyezésére fordított 2200.— pengőt, katonák részére 340.— pengő 
értékben vásárolt fonalat; a XI. honvédhelyőrségi kórház evang betegei karácso
nyára 100.— pengőt juttatott. Az egyesület tartalékpénzéből Dunafüreden 4349.— 
pengőért telket vásárolt. —  Urnavédnökséget vállalt az Orsz. Gyermekvédő T.ign 
felkérésére két napon át két urnánál (1935.97 P gyűjtött); és a Jótékonysági na
pokon egy urnánál (898.11 P) eredménnyel —  A vitéz Jány Gusztávné által evan
gélikus hadiárva gondozására juttatóit 2000.— pengős adománnyal a budapesti 
egyházközség hadiárvaház létesítési akcióját támogatta. -Az árvaház felszerelésében 
ruhaneműek nyújtásával is segédkezett.
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B) Leánykör.
Bottá István majd Medvegy Antal s. lelkész vezetésével hetenként bibliaórái 

tartott. —  Folytatta a háztartási alkalmazottak misszióját. Tagjai resztvettek a 
leányok vasárnapi bibliaóráin és utána játék, beszélgetés formájában foglalkoztak 
velük. Minden hónap második vasárnapján műsoros szeretetvcndégséget tartott 
részükre. Február 9-én a háztartási alkalmazottak és a konfirmáltak együttműkö
désével erkölcsileg és anyagilag szép sikerrel zárult műsoros estet rendezett. —  A 
Leánykor két tagja Németh Irén és Klement Zsuzsa vasárnapi iskolai munkát 
végzett. —  Karácsonykor bensőséges karácsonyesten voltak együtt a tagak és a 
gyülekezet vezetői. Az iratterjesztők most is szorgalmas munkát végeztek. Az irát- 
terjesztés forgalma 2206.28 P, tiszta haszna pedig 209.06 P volt. Az egyesület tag
jai közül az év folyamán hárman kötöttek házasságot.

C) Konfirmáltak Egylete.
Szeptember 12-én az új tagok fogadására műsoros fagylalt délutánt tartott 

Heti összejöveteleit szombat délután 5— 7-ig tartotta. Az összejöveteleken az egye
sület tagjai írásmagyarázatot tartottak. Szórakoztató társasjátékok mellett könyv
ismertetéssel, előadással és eszmecserével szolgáltak egymásnak. Egy alkalommal 
Tőkés József műegyetemi hallgató, a kör volt elnöke, mutatta be a Dr. Láng Adolf 
Rudolf főorvos által a gyülekezet életéről készített színes diapozitív sorozatot és 
saját felvételeit. Azoknak a számát, akik a konfirmált egyesület tagjai lehetné
nek, kb. 90-re becsüljük, az egyes összejöveteleken pedig 15—20-an vesznek részt. 
Kívánatos lenne, ha a távolmaradókban felébredne a vágy az egyesületben ápolt 
testvéri közösség iránt.

D) Énekkar.
Kapi Králik Jenő karnagy vezetésével a régi lelkesedéssel munkálkodott 

most is. Minden nagy ünnepen szolgált az istentiszteleten; azonkívül két alkalom
mal orgona-énekkari hangverseny formájában hirdette a templomban Isten dicső
ségét. Ifjúsági énekkarunk is folytatta megkezdett munkáját és az istentisztelete
ken több alkalommal énekelt is.

E) Luther Szövetség,
Kiadványsorozatát az elmúlt évben gyarapította és 17. számként kiadta az 

egyházközség 1942. évi életéről összeállított jelentést; 18. számként pedig IBeio- 
horszky Lajos: Luther és az imádság c. előadását. —  Egy támogatásra érdemes
nek mutatkozó gimnáziumi tanulót havi 50.—  pengő segélyben részesített. —  Elő
készítette az 1944. év elején tartandó szabadegyetemi előadások programmját, 
melynek központi gondolata az evangélikus egyház hitvallási kérdéseinek ismer
tetése.

F) Cserkészcsapat.
Vezető hiányában az elmúlt évben nem működött. , ,
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G) Szeretetotthon.
Fennállásának 11. évét töltötte be. Az otthonnak jelenleg kilenc lakója van, 

akiknek ellátásáról a nőegyesület és a székesfőváros gondoskodik.
A templom körüli gyülekezet szolgálatán kívül a következő helyek várták 

az egyház szolgálatát:
Az Érdi úti iskolában, egyházközségünk e legtávolabbi részén minden hónap 

első vasárnapján tartunk istentiszteletet, hogy a nagy távolság így áthidalást nyer
jen főként az idősebbek és a gyermekek számára. Az iskolai év folyamán vasár
naponként vasárnapi iskolai foglalkoztatásban részesítettük az ittlakó gyermekeket.

A székesfőváros Kamaraerdei szeretetházában minden második vasárnapon 
tartottunk istentiszteletet és az ünnepek alkalmával kiszolgáltattuk az úrvacsorát.

A gyülekezet kerületén lévő gyárak evangélikus munkásainak lelkgondozá- 
ról a következő módon gondoskodtunk:

Külön gyári munkások részvételével minden hónapban tartottunk bibliaórát. 
Egy lépéssel előbbre haladtunk ezen a téren, amennyiben a Csonka gépgyár igaz
gatóságának a kérésére ezentúl minden hónapban a gyárban tarthatjuk bibliaőráin- 
kat reggel félhéttől félnyolcig. Ezekre a gyár igazgatósága az alkalmazottakat el
bocsátja anélkül, hogy az itt töltött időt az alkalmazottak fizetéséből levonná. — 
A Gamma gyár tanoncai rendszeres hitoktatásban részesülnek. —  A Csonka gép
gyár és a Standard gyár munkásai részére pedig husvét elölt tartottunk egy, ille
tőleg három napos evangélizációt.

Erdély egyrészének visszatérése óta kelenföldi gyülekezetünk szívében hor
dozza a Sepsiszentgyörgy székhellyel megalakult és két vármegye területére terjesz
kedő evangélikus missziói egyházközséget, a mi „székelymissziónkat“ . Egyháztag- 
jaink felajánlásai lehetővé tették gyülekezetünknek, hogy öt éven át évi 1200.— 
pengő segély küldésére kötelezze magát. A felajánlott összegek igen lelkiismeretes 
befizetése nemcsak azt tette lehetővé, hogy a múlt év végéig négy ízben valóban 
elküldhettük az évi 1200.—  pengőt, hanem az összegyülekezett felülfizetésekhől az 
1943. év folyamán még 1446.— pengő külön segélyt is küldhettünk, mert a gyüle
kezet vezetősége előtt nem látszott kétségesnek, hogy a most kezdődő ötödik, egy
ben utolsó évben is befolynak a felajánlások. — A felajánlások megadásának 
utolsó évében talán többek lelkében felvetődik a kérdés, hogy a hittestvéri lelke
sedés vájjon jó célt szolgált-e? Válaszul erre a kérdésre legszívesebben teljes ter
jedelmében közölném a székelymisszió felügyelőjének Bothár L. Vilmosnak nem 
régen érkezett beszámoló levelét. A most rendelkezésre álló idő és a jelentésnek 
nyomtatásban szánt helye nem engedi meg ezt, de kényszerítést érzek arra, hogy 
néhány szemelvényt közreadjak, mert úgy érzem, hogy ezeknek elolvasása mind
annyiunkat meggyőz arról, hogy mi csak adakozók voltunk, ők azonban a hitün
ket melegítik meg.

Négy éve, az alakuláskor nem volt semmijük. Se szervezett gyülekezetük, se 
lelkipásztoruk. Szétszórt hívekről hallottak csupán hirt és elterült előttük két vár
megye messzibe vesző távlata. Azóta az egyházi szolgálatot magára vette Bothár



10

L. Vilmos kézdivásárhelyi takarékpénztári vezérigazgató, a misszió felügyelője és 
fiatal lelkitestvére, Kovács László lelkész. —  1942. folyamán megépítették a sepsi
szentgyörgyi evangélikus templomot, melyet Turóczy Zoltán tiszakerületi püspök 
1942. december 12-én felszentelt. Ezen a templomszentelési ünnepen vetődött föl a 
kézdivásárhelyi templom megépítésének szüksége és terve. A felügyelő nyújtotta 
az első példaadó lépést itt is, amikor nemsokkal előbb elhunyt felesége emlékére 
30.000 téglát ajánlott meg. Azóta 12 vagon követ és újabb téglát is szereztek és a 
fáradhatatlan templomtervező Sándy Gyula professzor máris dolgozik a templom 
tervrajzán. Azt Írja a felügyelő:

, Hozzáfogunk az építéshez. Távol vagyunk még attól, hogy emberi szem
mel és mértékkel biztosítva lássuk a sikert, de hitünk rendületlen, hogy Isten ve
lünk van és megsegít. Nekikezdünk és a többit az Urra bízzuk. Mi, felelős vezetők 
itt tisztában vagyunk mai hivatásunkkal: Az Ur azért szórja egyre Dclerdélyből 
szörnyű megpróbáltatások árán magyar evangélikus híveinket, hogy egyrészt meg
tartsa őket, másiészt az ige világosságát eljuttassa ide is. Hiszen itt évszázadok 
óta nem volt evangélikus istentisztelet, evangélikus templom és híveink egyre vesz
tek és pusztultak beolvadás útján. Ma Istennek és drága testvéreink segítő szere- 
tetének hála, nem ez a helyzet. Ma itt pünkösdi lélekkel gyülekezetecskék alakul
nak és épülnek a lelkek és gyülekezetek templomai. Örvendetes jelenségeket lá
tunk. Háromszék vármegyében pl. annyira szervezkedünk és az öntudat annyira 
erősödik, hogy Kézdivásárhelyt a kb. 160 hívőből egyetlen egy sem adott más egy
ház javára reverzálist, ellenben mi kaptunk négyet. Aztán három lélek térti be 
hozzánk, tőlünk pedig egy sem tért ki. Az istentiszteleteket legalább kétszeranv- 
nyian látogatják, mint az elmúlt évben.1

A feladatok óriás voltára mutat a felügyelő tájékoztatója, amikor így ír:
.Lelkipásztorolás tekintetében a két vármegye 12 gyülekezetét és mintegy 

70 szórványát egy lelkész, Kovács László látta el. Fizikai lehetetlenség ezt sokáig 
bírni a nagy távolságok miatt. Kértük tehát Turóczy püspök urunkat, hogy esz
közölje ki Csíkvármegyére egy más pap részére a kongnia t. A minisztérium részé
ről már kiszálltak és megállapították az új lelkészi állás megszervezésének mu1- 
hatatlan szükségét. Igaz, ez számunkra újabb anyagi terhet jelent, nincs is ra 
semmiféle anyagi bázisunk, de hisszük, hogy az Ur, ha elkezdte bennünk munká
ját, véghez is viszi azt. Uz völgyében megközelíthetetlen helyen, ahová .egy hét 
kell, míg eljut az ember és visszatér, azt mondják, százon felül vannak evangéli
kusok. Nem hagyhatjuk őket, ezért kell a második papi állást szervezni.“

Azt mondjuk, gondok tömege? Igaz. De nézzük meg azokat az embereket, 
akik ezeket a gondokat át merik venni magukra Isten kezéből. A felügyelő ezt 
írja:

„Amíg a lelkész járja a többi gyülekezetét, addig a sepsiszentgyörgyi temp
lomunkban minden vasárnap van igehirdetés. Minden hónapban egyszer jómagam 
is végzem az igehirdetést, valamint presbytertársaim is a lelkész irányítása mel
lett. Csak így tudtuk megoldani a kérdést. De hiszen, minden embernek papnak
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kell lennie. Egyszerű embereink is kezdenek rájönni arra, hogy feladataik vannak 
ez életben, kötelességeik egyházukkal, hitükkel szemben. Egy kis esetet hadd em
lítsek meg: Egy -nyolc éves fiúcska beállít Sepsiszenigyörgyre hat éves kis testvérké
jével. A másik vármegyéből jöttek: Csíkból. Vonaton érkezett a két kis magyar. 
Azt hallották, hogy Sepsiszentgyörgyör. lakik evangélikus lelkész s azért ők el
jöttek, hitoktatásra jelentkezni, ötven kilométer távolságról jött ez a két kis evan
gélikus emberke. Kisült, hogy akiket soha nem ismertünk: két szülő és két gyer
mek mind evangélikus. És a csoda még ezután következett, mert kitűnt, hogy ki
csi emberkéink nagyon öntudatos evangéliusok. tömegével ismerik evangélikus 
énekeinket és nem kis részben ez az eset sarkal bennünket, hogy Csík vármegyé
nek is pap kell.‘ ‘

Azt hiszem, mindannyian úgy érezzük, hogy így lehet egyházat szolgálni. 
Sőt, csak így lehet! Egy gondjuk van még. Találnak-e az új lelkész! állásra egy 
másik Kovács Lászlót. Erre vonatkozólag a felügyelő levelében ezt olvassuk:

„Nehéz munka itt papnak lenni. Vájjon akad-e az evangélikus segédlel
készek között ifjú, aki kész rátenni erre egész életét? Nehéz munka, de áldásos 

/- Kicsiny a javadalom és bizonytalan. De nagy a kegyelem azon, aki ezt a munkát 
vállalja. Vájjon akad-e egy másik Kovács László, aki mikor Nagykárolyba hívták 
lelkésznek, eljött hozzám és kérdezte, mi a véleményem. Megmondtam neki ha 
papi állásod foglalkozás, —  elmégy. Ha hivatás —  maradsz. És ő habozás nélkül 
azt felelte: Maradok!'

Ennyit kívántam közölni a hozzánk érkezett hírekből annak megerősítésére, 
hogy a kinyújtott testvérkéz lelkes hit-testvéreket, egyházépílőket ért el. Adjuk 
meg tehát szeretettel az utolsó évben is a felajánlott segítségünket s azutá-n gon
dolkozzunk azon, miként lehetne új formában, régi szívvel tovább segíteni.

A hitoktatást egyházközségünk területén a székesfővárosi és felekezeti 
iskolákban mindenütt elláttuk. Van 4 fiú gimnáziumi, 11 leánygimnáziumi, 10 ke
reskedelmi szaktanfolyamos, 24 tanonociskolás, 39 polgári iskolás, 28 polgári isko
lai tanfolyamos, és 121 elemi iskolai tanulónk. A hitoktatást Benczúr László heti 
40 órában Bottá István, majd Medvegy Antal heti 4 órában és Németh Irén heti 
2 órában végezték. —  A tanév folyamán minden vasárnapon ifjúsági istentisztele
tet tartottunk iskolásaink részére. Az iskolai évnek az ősszel történt késő megkez
dése miatt a gyermekeket a tanítási időn kívül is minden héten hittanórára gyűj
töttük össze gyülekezeti termünkben.

Uj kezdeményezés gyülekezetünk életében, hogy kísérletképpen december 
hónapban megnyitottuk saját óvodánkat. Tizenöt gyermeket írattak be a szülők, 
akiket ideiglenes alkalmazásban Kovács Ilona óvónő gondoz.

Az épületeken szükséges jókarbantartási munkálatokon kívül építkező mun
kát az elmúlt évben nem végeztünk, de a tetőszerkezet légoltalmi szempontból 
szükséges lánglalanítását elvégeztük.
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A gyülekezet vagyoni és adózási viszonyairól szólva, örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy a templomépítés alkalmával felvett dollárkölcsönön kívül gyülekeze
tünknek tartozásai nincsenek. A híveket adózási készségükért az egyházközség tel
jes elismerése illeti meg. A kivetett egyházi adókat a hívek 92.8 %-ban befizették, 
pedig egyházközségünk részérő-l semmiféle rendelkezésre álló törvényes eszközt a 
behajtás érdekében -nem használtunk fel. E példás adófizetésen túl kell kiemelni 
még azt a tényt is, hogy sokan önként emelték fel egyházi adójukat. Mindez lehe
tővé tette, hogy bár szükségleteink meglehetősen nagy mértékben emelkedtek, nem 
kényszerültünk az adóemelés igénybevételére. A múltra nézve elismerő szóval kö
szönetét mondunk a híveknek ezért a lelkűidért, a jövőre nézve pedig kérjük, 
hogy hasonló gondolkozással és magatartással könnyítsék meg egyházközségünk 
anyagi gondjait.

Az alapítványokról a következőket jelenthetem:

a) Majthényi Béla egyháztanácsos 2000.—  pengős .,Szántó Róbert emlék- 
alap“ -ja 100.—  pengő kamatát az alapítvány rendelkezése értelmében Joachim Já
nos és Szabó Jolán konfirmandusok között osztottuk meg.

b) Néhai Zsigmondy Dezső és neje néhai Jármay Edit által egyházközsé
günkre hagyott Gellérthegyi ház alapítványt, mint a múlt évben jelentettem, egy
házközségünk gondozásba vette. Az alapítvány ránk cső jövedelme 1943-ban 3640.— 
pengő volt, mely összegből az alapítvány rendelkezései értelmében 3200.— pengőt 
15 folyamodó között segélyképpen felosztottunk.

c) Majthényi Béla egyháztanácsos az elmúlt évben elhunyt felesége Vavrek 
Vadas Anna emlékére újólag alapítványt lé'.esített 10.000.— pengő névértékű ál
lamadóssági kötvény nyújtásával azzal a rendeltetéssel, hogy annak kamataiból 
karácsonykor egy hadiárvát segélyezzen nöegyesületünk. Az első évi 300.— pengős 
kamatösszeget karácsonykor Nagy Emőke hadiárvának juttattuk.

d) Özv. Rakssányi Zoltánod sz. Szenteh Katalin, nőegyesületünk tisztelet
beli elnöke öiöklakását ajándékozási szerződés útján alapítványul rendelte egy
házközségünk javára. Az alapítvány elfogadását illetőleg egyházközségünk közgyű
lése még nem nyilatkozhatott, ennek megtörténte után az alapítvány közelebbi 
rendeltetéséről tájékoztatást adunk gyülekezetünk tagjainak.

Évi számadásunkat ebben a füzetben melléklet alakjában ismertetjük.

Népmozgalmi adatok:

Keresztelés: 44 fiú, 39 nő, összesen 83 (az előző évben 74). Törvényes szü
letés 82, törvénytelen 1. —  Konfirmáció: 10 fiú, 13 lány, összesen 23 (előző ív 
ben 45). —Esketés: 9 tiszta evangélikus pár, 28 vegyes pár összesen 37 (előző 
évben 47). A vegyes vallású házaspárok közül egyházi anyakönyvünk adatai sze
rint összes gyermekét nyolc pár kötelezte evangélikus egyházunk javara. (Előző 
évben 10 pár.)



Budapest Székesfőváros XI. kerülete állami anyakönye szerint reverzális 
javunkra 13 (előző évben 12), kárunkra 28 esetben (előző évben 21; köttetett. Az 
egyházi hűtlenség vétkét elkövetettek névsora a következő:

Tolmác.si Erzsébet (Bp., XI., Bocskay-út 69.), Mesó Vilmos (Bp., VIII., Prá- 
ter-u. 75.), Varga Ilona (Bp., Dobozi-u. 41.), Jóckel Gertrud (Bp., X I. Bertalan-u. 
11.), Kozma Endre (Pécs) dr. Kuti! Ágost József (Bp., Tavasz-u. 2.), Kille Gertrud 
(Bp., II., Hermann O.-u. 37.), Tarján Zsófia (Bp., XI., Gazdagréti-út), Balogh Ka- 
rolin (Bp., Légrády K.-u. 11.), Vaskó András (Bp., XI., Bercsényi u. 50.), Gál Fe
renc (Rákospalota), dr. Istenes Vilmos (Bp, XI., Szt. Imre hg.-u. 9.), Varga Ist
ván (Bp., XI., Török Ignác-u. 5.), Szalai jSándor (B p , II., Főn. 44.), Ozoray 
Zoltán (Bp., II., Hadapród-u. 7.), Karner Ottó Gvula 'Bp., XI., Somogyi-út 17.), 
Szűcs Ádám (Bp., XI. Horthy M.-út 10.), dr. Fdelári Mátyás I.ajos (Bp., X I.), 
Liebe Ottó (Bp., XI., Alsóhegy-u. 17.), Kőfalvy Andor (Bp.. XI., Iglói-u. 8 ), Bán
hegyi Béla (Bp., VIII., Baross-u. 45.), Lövei László (Bp., III., Bérsi-ut!, Lackner 
István (Budafok) dr. Pogány Ödön (Bp., XI., Budaőrsi-ut 12— 18.), Mádai Ilona 
(Bp., XI., Bercsényi-u. 13.), Klimo Gyula (Bp., X., Pongrúcz-u. 7.), Varga Károly 
(Bp., XI., Horthy M.-út 136.), Kobler István (Bp., XI., I’ lósz L.-u. 3.).

A kárunkra reverzálist adottak közül 13 nem gyülekezetünk területén lakik.

Temetés: 33 fiú, 25 nő, összesen 58 telőzö évben 50). Ebből gyermek 7 üt
vén éven aluli 8, ötven éven felüli 43. — Betérés: 7 fiú, 11 nő, összesen 18 (előző- 
évben 18). Kitérés: 5 fiú, 7 nő, "összesen 12 (előző évben 8). —  Ezek a követke
zők: Buth Jenőné sz. Malatinszky Elvira (Bp., 1901', Malatinszky Erzsébet (Bp.r 
1895). —  Zwipp Károly gimn. tanuló (Bp., 1925', Horváth Gyula kőműves s. 
(Nezsíde, 1905) Eisler István szövőtechnikus (Debrecen, 1902), Herth Imréné sz. 
Sziebert Gabriella (Bp., 1893), Kenyeres György Gyula iparművész (Arad, 1904), 
Bubcsó István Gyula kiskorú (Bp., 1935) Thuránszky Tiborné sz. Szkicsák Dóra 
(Szenic, 1886), özv. dr. Maar Mihályné sz. Szüle Teréz (Bp., 1880), Ivirchner Edit 
tisztviselő (Bp., 1923), Posch Károlyné sz. Winkler Margit (Sopron, 1899),

Személyi változások:

Bottá Istvánt, gyülekezetünk volt segédlelkészét az óbuda-ujlaki egyházköz
ség választotta meg vallástanító lelkészévé. Közöttünk végzett szolgálatait bizo
nyára nemcsak a munkában közvetlen társai, hanem a gyülekezet egésze is érté
kelte és méltányolta. Sajnálattal vettük körünkből való távozását, mert igehirde
téseivel is, naponkénti szolgálatával is a jó egyházi munkás példáját nyújtotta. Az 
a reménység éltet bennünket, hogy új munkahelyén az óbudai gyülekezet tagjai 
is szeretettel veszik körül őt magát és lelkes szolgálatát. Távozásával megüre
sedett segédlelkészi állomáshelyünkre a bányakerületi püspök Soltvadkertről Med- 
vegy Antal segédlelkészt osztotta be.

Presbyteriumunk halottai: Becht Henrik dr. vitéz Bácsváry Péter, dr. Bene- 
Gyula. —  A képviselőtestület halottai: Schaeherer Frigyes, Fábry voltán. Utolsó 
pihenő helyére kísértük még a következő tevékeny gyülekezeti tagokat: Rezegh.

13
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Sámuel ny. püspöki titkárt, Dér István ny. gimnáziumi tanári, dr. v. Péterfy József 
vezérigazgatót. Váratlanul elhunyt a gyülekezet volt vallástanító lelkésze: Pap 
Ferenc. —  Elköltözött gyülekezetünk területéről Bakó István presbyter. —  Ben
czúr László hitoktatói minőségében megerősítést nyert. Kapi Králik Jenő a Welt- 
ler Jenő távozásával megüresedett kántori állásban megerösíttetett. A Rényi Géza 
távozásával megüresedett jegyzői tisztséget dr. Draskóczy Gézával töltöttük be. Uj 
egyháztanácsosok lettek: dr. Petővári Pál, Glock Ágoston dr. Mády Zoltán és 
Dankó Aladár.

Az elmúlt évben a következő igehirdetök, előadók és művészek végeztek gyü
lekezetünkben szolgálatot:

Kovács László, Sztehlo Gábor, Balikó Zoltán, vitéz Sréter Ferenc, Szabó 
József, Botyánszky János, Harmati György, Zászkaliczky Pál, Kardos Gyula 
püspök, Lupták Gyula, Jíendeh Kirchknopf György, Ruttkay Elemér, Sebestyén 
Andor, dr. Rezessy Zoltán, Menyhár István, Grünwalszky Károly, Kiss György, 
Lukács István.

Kosáryné Réz Lola, dr. Bónissné dr. Wallon Emma, Kemény Lajos, Hohen- 
lohe Károly Egon hg. dr. Bánkuti Dezső, dr. Szabolcska László, nemes Liber- 
tiny Zoltán.

Petry Kató, dr. Banovichné dr. Schindler Mariann, Korompay Ilona, Paulné 
Falus Edit, Rósásné Platt Zsóka, Albrechtné Stowasser Irén, Schermann Sándor, 
Felkay Magda, Marék Valéria. M. Ulbrich Hermin Szomolánvi János, dr. Traeger 
Ernő, Faragó Ibolya, Buresch Judit, Némethy Ferenc, Szomolankai Kowach 
Ernő, W olf Lajosné, Gáspárik Margit, Votisky Ili, Medvegy Antal, Balázs Gizella 
ifj- Siki Béla, dr. Láng Adolf, Oravetz Edit, Dankó Aladár, Schermann Ilona, D 
Szerémi Magda, Dárday Viktor.

A gyülekezeti esteken és szeretetvendégségeken ismételten is szolgáltak a 
gyülekezet alkalmazottai.

A helyi lelkész a gyülekezeten kívül a következő szolgálatokat végezte:

Igehirdetés és előadás: Balassagyarmat (1) Békéscsaba (1), Budapest Deák 
tér (2), Bpest Deák tér német (2), Bpest Bécsikapu tér (1), Bpest-Budahegyvidék 
(1), Bpest Fébé diakonissza anyaház (1), Bpest-Zugló (1), Budahegyvidéki refor
mátus gyülekezet (1), Budafok (1), Cegléd (9), Gyón, (1), Gyula (1),, Kula (1). 
Pestszentlőrinc (1), Ujverbász (1) Keresztény Leányegyesület (6), Egyetemi Luther 
Szövetség (1), Luther Társaság (1), Nemzeti Munkaközpont (1), Szilágyi Erzsébet 
gimnázium (1), Maróthv Jenő író sírkőavatása (1), összesen 37 alkalommaL

Irodalmi szolgálat: Lelkipásztor folyóiratban 1 előadás, 4 igehirdetés és 12 
havi imádság. Keresztyén Igazságba 1 cikk. Harangszóba 1 cikk. Evang. Családi 
Lapba 1 cikk. — Lefordította és a Luther Társaság kiadásában megjelenttette 
Giertz Bo svédl íió  „Házát kősziklára építette ‘ c. egyházi regényét.

Hivatalos minőségben szolgált, mint a Deák téri leánygimnázium rendes 
érettségi vizsgálatainak, majd pedig pótló és javító érettségi vizsgálatainak elnöke,
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az aszódi gimnázium pótló és javító vizsgálatainak elnöke, a Luther Társaság ü. v. 
alelnöke, az egyházegyetem aljegyzője, a budapesti egyházmegyei gyámintézet 
elnöke, a bányakerületi lelkészegyesület elnöke, és a magyarországi ökumenikus 
bizottság evangélikus ágának főtitkára.

A hívek látogatását 91 esetben végezte.
Benczúr László vallástanító lelkész gyülekezeten kívüli szolgálata: Nyár

egyháza (7), Deák tér (1), Győr (1), Ungvár ü l. Szugló (1), Tordas (1). Tanít
ványainál tett látogatásainak száma 31.

Gyülekezetünk lelkészmunkásai háborús kisegítő szolgálatot végeztek a 
ceglédi és nyáregyházi gyülekezetekben, melyekből a lelkészek harctéri szolgálat 
teljesítése miatt hosszabb ideig távol voltak.

Az olvasó szeme előtt világos színekben áll gyülekezetünk híveinek áldozat
készsége már ott, ahol az önkéntes és jókedvű adózásról szóltunk. Még beszéde 
sebb ez az áldozatkészség, ha megemlítjük, hogy az elmúlt évben híveink közül 
388-an emelték fel önként egyházi adójárulékukat együttesen 2965.— pengő ösz- 
szeggel. A jókedvű adakozás mellett tesz bizonyságot a lentebb felsorolt offerto- 
riumok és adományok jegyzéke is. Meg kell emlékeznünk Krcsméry Vladimír 
adományáról, aki Tiszaburai Burray Miklós körmöcbányai lelkész hagyatékából 
-égi egyházi könyveket juttatott lelkészi könyvtárunk számára.

Offertoriumok eredménye: Az egyháznak 5670.49 P. nyáregyházi gyüleke
zeti házra 455.76, szegényeknek Szilveszterkor 402.— , fábiánsebestyéni templom
építésre 301.-, nőegyesületünk 219.18, népfőiskoláknak 201.57, énekkarunknak 
164.52, lelkészi nyugdíjintézetnek 148.05, Keresztyén Ifjúsági Egyesületnek 146.49, 
fogházmisszióra 145.83, egyházi sajtóra 136.44, szegényeknek október 31-i emlék
ünnepen 133.17, bibliatársulatnak 132.20 leánykőrünknek 131.01, Országos Luther 
Szövetségnek .118.26, gyámintézetnek 80.43, evangélikus árvaházaknak 66.44, szé
kelyföldi missziónak énekeskönyvekre 50.—, pogánymisszióra 47.99 P, összesen 
8.750.83 P, 2.832.53 pengővel több, mint az előző évben.

.4 lelkészi hivatalban befolyt adományok: Nöegyesületnek és a lelkészi hi
vatal szegényeinek 7055.54 P, egyházi célra 2669.70, székelyföldi misszióra 1840.69, 
szabad rendelkezésre 460.— , hadigondozottaknak 441.—, harangra 393.28 gyám
intézetnek 308.11 (Szántó Róbert lelkész síremlékére 280.01, ovoda fenntartásra 
120.—, énekkarunknak 75.— , külmisszióra 50.— , népfőiskolának 50.— , fogház
misszióra 20.— , diakonissza alkalmazására 20.— , ifjúsági egyesület céljaira 20.—, 
árva gyermeknek 15.50, két konfirmandusnak (alapítványból) 100.—, hadiárvának 
(alapítványból) 300.— P összesen 14,218.83 P, 3.695.18 pengővel több, mint az 
előző évben.

Számokban kifejezni lehetetlenség azoknak az adományoknak az értékét, 
melyeket a hívek a Nőegyesületen kérésziül szegényeinknek juttattak. Ezen felül 
állandóan kaptunk ajándékba gyertyákat és virágokat az oltárra, úrvacsorái bort 
és más természetbeni segítséget.
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Az évi jelentéssel összefüggően a következő javaslatokat terjesztem a kép
viselőtestület közgyűlése elé:

1. Iktassa a közgyűlés jegyzőkönyvébe mindazoknak emlékét, akik Isten 
végzése szerint ebben az évben örök nyugalomra tértek.

2. Mondjon köszönetét minden jókedvű adakozónak, aki adományával gyü
lekeztünk építésére sietett.

3. Mondjon jegyzőkönyvi köszönetét mindazoknak, akik ebben az évben 
közöttünk Isten igéjét hirdették, előadást tartottak vagy művészetük építő szol
gálatával gyülekezetünk belső életét gazdagították.
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Függelék I.

A budapest—kelenföldi evangélikus egyházközség zárszámadása és 1944. évi költ
ségelőirányzata.

Szükségletek: 1943. évi 1943. évi 1941. évi
előirányzat zárszámadás előirányzat

P e n g ő
1. Személyi járandóságok 28.416.80 34.587.40 40.681.—
2. Pénzbeszedési költség 3.500.— 4.650.96 4.500.—
3. Egvházkórmányzati járulékok 1.526.90 1.358.27 1.976.37
4. 2% egyhm. belmisszió járulék 825.60 825.60 931.96
5. Belmissziói kiadások 450.— 261.28 500.—
6. Segélyek 2.500.— 2.382.— 2.547.—
7. Adók, illetékek 420.— 593.26 670.—
8. Irodai költség, nyomtatvány, stb. 4.010.— 3.600.38 5.520.—
9. Fűtés, világítás, vízdíj stb. 3.250.— 3.455.95 4.300.—

10. Épületfenntartás, stb. 2.383.20 2.057.54 3.023.20
11. Vegyes kiadások 22.0009.— 16.477.49 14.227.45
12. Ovodafenntartási költségek — — 6.200.—
13. Átfutó kiadások — 11.498.82 —

Szükségletek összesen: 
Egyenleg:

69.291.50 81.748.95
26.196.37

85.079.98

Maradvány: 17.77 — —

Ö s s z e s e n :

Fedezet:

1. Pénzmaradvány
2. Hívek egyházi járuléka 

'3. Kamatjövedelem
4. Ingatlanok jövedelme 
.5. Adományok
6. Offertorium saját
7. Segélyek
8. Templomi szerek használatáért
9. Vegyes bevételek

10. Ovodafenntartásra
11. Átfutó bevételek 

Előirányzaton kívüli kötött összegei

F e d e z e t  ö s s z e s e

69.309.27

10.159.27 
35.000 —

200.— 
1.000.— 

900.— 
3 200.— 

18.000.— 
150 — 
700.—

k — 

' n : 69.309.27

107.945.32

10.159.27 
46.508.80 

358.41 
1.163.—
4.758.49
5.670.49 

15.931.62
253.—
709.47

11.498.82
10.90695

107.945.32

85.079.98

10.679.98 
45.000.—

200.— 
1.600.— 
1.500 — 
4.000.— 

15.009.— 
200 — 
700.— 

6.200. -

85.079.98
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Függelék II.

Tájékoztató az egyházközség 1944. évi lelki munkájáról.

Minden vasárnap és ünnepnapon d. e. 11 órakor és d. u. 17 órakor isten- 
tisztelet a Bocskay úti templomban. —  Ugyanitt a tanév folyamán minden vasár
nap d. e. 9 órákor ifjúsági istentisztelet. —  (Szeptembertől júniusig minden hét
köznap este 18 órakor könyörgés a templomban.

Szeptembertől júniusig a hó első vasárnapján d. e. 10 órakor istentisztelet 
az Érdi út 1. sz. alatti székesfővárosi elemi iskolában.

Minden második vasárnap d. e. 9 órakor istentisztelet a kamaraerdei sze- 
retetházban. (A környéken lakó hívek részére isi)

Bibliaórák szeptembertől júniusig: csütrötökön 17 órakor a Nőegyesület- 
hen; csütörtökön 19 órakor a Leánykörben; vasárnapon 18 órakor a háztartási 
alkalmazottak részére. Minden hónap 3. péntekjén d. u. 17 órakor a gyári alkal
mazottak részére. —• Konfirmáltak összejövetele minden szombaton 17— 19 óráig.

Januártól február 23-ig bezárólag minden szerdán d. u. 18 órakor szabad- 
egyetemi előadás.

Adventben és böjtben csütörtöki napokon 18 órakor istentiszteiét a 
templomban.

Február 27-től március 5-ig minden este 18 órakor bűnbánati istentisztelet 
a templomban. A bűnbánati hét befejezésképpen március 5-én délután is úr
vacsoraosztás;

Urvacsoraosztások: Minden hónap első vasárnapján; ádventben és böjtben 
minden vasárnapon; minden ünnepnapon; ádvent és böjt második vasárnapján, 
valamint Szentháromság vasárnapján délután 17 órakor is.

Októbertől júniusig a hó eiső szombatján 17.30-kor a nőegyesület műsoros 
szeretet vendégsége.

Szeptembertől júniusig a hó második vasárnapján 18 órakor háztartási 
alkalmazottak szeretetvendégsége.

Minden kedden és pénteken 19 órakor énekkari órák.
Szegények szeretetvendégsége és gyermekek msedélutánja egészíti ki az évi 

programmot.

A 6— 12 éves gyermekek minden vasárnapon vasárnapi iskolai órán vesz
nek részt az ifjúsági istentisztelet után a Bocskay úti gyülekezeti teremben.

A lelkészi hivatal és az egyházi pénztár hivatalos órái hétköznapokon 
9—12 és 15— 17 óra.

Az egyházközség gondnoka minden kedden 17— 19 óra között fogadja a 
feleket.

Minden más, az egyháztagokat érdeklő eseményről a szószéki igehirdetések
ben és nyomtatványokon tájékoztatjuk a híveket.





Nagy méltóságú 
Méltóságos 
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