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1941 junius hó. Áldás, békesség!

Szentlélek.

Testvérem az Úrban !
Sokszor tűnődöm azon, hogy az egyházi élet minden 

külső elevensége dacára milyen sivár a mi személyes keresz- 
tyénségünk. Arra gondolok, hogy ha például keresztyén éle
tünknek mai külső kerete, egyházi szervezet, (nem az Egy
ház, mert az Ura védelmében áll) istentiszteleti életünknek 
mai nyilvános formája s mindaz, ami ezekkel összefügg, 
valami ok következtében megszűnnék, akkor maradna- e vala
mink, aminek alapján nyilvánvalóvá lenne, hogy mi a Krisz
tus tanítványai vagyunk? És nem következnék-e be nálunk 
is az, ami olyan sokaknál bekövetkezett már hasonló körül
mények között, hogy a külső formák megszűnésével meg
szűnt minden kapocs is, ami az embert Krisztusához kötötte ? 
Arra gondolok továbbá, hogy a jelen körülmények között 
is milyen kevesen vannak olyanok, akiknek a szivét valami 
különös melegség tölti el arra a gondolatra, hogy Krisztus
ban újra Isten gyermekeivé és Ígéreteinek örököseivé let
tek. Hogy azoknak az élete is, akik egyébként el szoktak 
járni isten hajlékába, amikor hazamennek s újra a minden
napi élet veszi őket körül a maga szürkeségével, de terhé
vel is, mennyire hasonlóvá lesz azokéhoz, akik sohasem jár
nak az Isten házába. Ugyanolyan sivár és vigasztalan. Ugyan
olyan kétségekkel és reménytelenségekkel teljes. Ugyanúgy 
csak vonszolják súlyos teherként ezt az életet, mint mások. 
Hol van itt a boldog öröm, ami a tanítványok lelkét minden 
körülmények között s ezt hangsulyözom, hogy minden körül
mények között, eltöltötte ! Mert én bizony sokszor ezt látom 
keresztyén életünkben. Nemcsak a másokéban. A magamé
ban is. Bizony sivár és vigasztalan a mi életünk.

S amikor ezen eltűnődtem és elolvastam ezt az igét, 
akkor azt láttam, hogy ennek oka mi vagyunk. Mi vagyunk, 
mert nem engedjük magunkban munkálkodni az Istennek 
Szent Lelkét. Ahelyett, hogy Krisztus nevében kérnénk ezt 
a Lelket, amire O maga hiv föl bennünket, mindenféle em
beri okoskodással csak gátoljuk munkáját. Mi a Lélek nél
kül járunk-kelünk a világban s csak természetes, hogy mind
annak híjával vagyunk, amit csak Ő adhat. Pedig sok és 
drága a Lélek ajándéka. Az írás bizonyságot tesz erről. Ha 
elővennénk egyszer az Ujtestámentumot és vennénk magunk
nak a fáradtságot, hogy kiirjuk mindazt, amit az Ige a Lé
lek kizárólagos adományának mond, csodálkozva vennénk 
észre, hogy az milyen sok és mennyire létérdekünkbe vágó. 
És még nagyobb csodálkozással kellene észrevennünk, hogy 
éppen ezek a dolgok azok, amik után vágyakozunk s amik 
nincsenek meg életünkben. Ezeknek a hiánya teszi földi 
vándorutunkat olyan kietlenné, sötétté.

A Lélek sok és drága adománya közül mi most vegyük 
csak azt, amiről ez az iráshely szól. Mindenekelőtt azt mondja 
az Ur — mert ezek az Urnák a szavai —, hogy a Szentlélek 
a vigasztalás Lelke. Nem tudom, Testvérem, láttál-e már vi
gasztalan embert. Milyen sötéten jár-kel az ilyen az embe
rek között! Azoknak a szivében is fölébred iránta a szána
lom, akik talán nem is ismerik, csak futólag találkoznak 
vele. Azok pedig akik az ilyen mellett hosszabb ideig kény
telenek tartózkodni, tudják, hogy milyen rettenetesen ter
hes az ilyen élet. Soha az örömnek egyetlen derűsebb sugara 
át nem járja lelkét. Azt szokták mondani, hogy az ilyen 
ember élő halott, mert az életnek csak a formáit hordja, 
annak valóságos tartalma nélkül. Én láttam egyszer igy járni 
egy egyetlen fia után bánkódó édesanyát. Valahányszor talál

koztam vele, mindig szivembe nyilait a fájdalom. Soha szo
morúbb látványt!

A Szent Lélek nélkül ilyen a mi életünk is, mert a 
vigasztalás a Lélek ajándéka. Lehet, hogy úgy véled : mindez 
túlzás. Aztán rámutatsz az emberi mosolyokra, a vidámságra 
és mindarra, ami ennek ellentmond. Tiltakozol az ellen is, 
hogy vigasztalást csak a Lélek adhat. Emlékszel esetekre, 
amikor emberi vigasztalás is megnyugtatott háborgó szive
ket. Mindez igaz, de csak addig, amig egy adott pillanatban 
keservesen kell megtapasztalnia az embernek, hogy csaló
dott. Mert (lehetnek dolgok, amelyek) ideig-óráig elterelik 
figyelmünket a legnagyobb kérdésről, de eljön az idő, ami
kor elemi erővel tör föl az ember szivéből a nagy vigasz
talanság, a léleknek sóvárgása a bizonyos dolgok után. Ehhez 
sokszor nem is szükséges, hogy körülöttünk játszódjanak le 
világrengető események. S ilyenkor lelked mély háborgásaira 
hiába keresel vigasztalást másutt: csak a Lélek adhatja meg. 
Mert az Ő vigasztalása nem emberi vigasztalás.

A mi Igénk azt mondja, hogy a Vigasztaló mindenre 
megtanít bennünket. Első pillanatra talán különösnek is 
találjuk, hogy ugyanabban a mondatban, amelyben a Szent
iélekről, mint vigasztalóról szól az Ur, azt is mondja, hogy 
az mindenre megtanít minket. Úgy tűnik, mintha a kettő 
nem tartoznék össze. Mintha a vigasztalódáshoz semmi köze 
nem lenne a tanításnak, vagy megfordítva. Pedig Krisztus 
nem hiába mondotta ezt igy együtt. Vehetjük ugyan úgy is, 
hogy a Lélek a tanításnak, az ismeretnek is a lelke, amint
hogy erről is többször szól az írás és maga Luther Márton 
is, amikor például azt mondja, hogy a Szentlélek nélkül 
nem tudnának Krisztusban hinni stb., de egészen bizonyos 
az, hogy a Léleknek ez a munkája az Ő vigasztaló munká
jához is hozzátartozik. Világosabbá válik ez talán előttünk 
akkor, ha arra gondolnnk, hogy amikor mi vigasztalunk 
valakit, hányszor mondunk önkénytelenül is valótlan dolgo
kat, talán csak azért, hogy a szomorú valóságot elleplezzük. 
A mi vigasztalásunk a valótlanságnak, a hamisságnak a vi
gasztalása, a Lélek vigasztalása, ellenben az igazság és va
lóság vigasztalása. Ő úgy vigasztal minket, hogy mindenre 
világosan megtanít. Éppen ezért az Ő vigasztalása sohasem 
hozhat csalódást arra, aki elfogadja. Hogy mire tanít meg? 
Mindenre, amit az Isten értünk tett s amit nekünk tennünk 
kell: ami az írásban van. Mert az írás a Lélek tanítása 
nélkül örökre holt valami marad a számunkra. Csak ha a 
Lélek lesz a tanítómesterünk, tanuljuk meg belőle, hogy 
életünkben és halálunkban az Űréi vagyunk. Azé az Űréi, 
aki a legdrágábbat, az Egyszülöttet sem kíméletté halálra 
adni érettünk, hogy nekünk örök életet szerezzen. Mert ez 
a Lélek vigasztalása. Nem hazug Ígéretek és ámítások.

És eszünkbe juttatja mindazt, amit Krisztus mondott. 
Ez is a Lélek vigasztalásához tartozik. Most mi sokszor job
ban megőrizzük emlékezetünkben azt, amit emberek mon
danak, mint azt, amit Krisztus mondott. És hogy keresztyén 
életünk vigasztalás nélkül való, az azért is van, mert nem 
gondolunk azokra az örvendetes dolgokra, amiket Jézus 
mondott. A Lélek az, aki erre újból ée újból figyelmeztet. 
Eszünkbe juttatja, hogy a győzelem és dicsőség a mi Urunké 
és azoké, akik őt szeretik.

Ismét pünkösd ünnepe előtt állunk. Életünk pedig még 
mindig a régi, vigasztalan, keserű élet. Testvérem! Engedd, 
hogy Isten áldott Lelke munkálkodjék benned. Meglásd, 
több lesz benne a lélek örvendezése.

,„í ma vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit 
az én nevemben küld az Atya, az mindenre 
megtanít majd titeket és eszetekbe juttatja mind
azokat, amiket mondottam néktek.“ (Ján.: 14:26.)



Lelkész jelentése 1940-ről.
(Folytatás.)

í) Az Ifjúsági Luther Szövetség Is hűségesen töltötte 
be vállalt feladatát. Tankönyvvel, tandíjjal segélyezte a 
szegény tanulókat, műkedvelői előadásokat és a gyermekek 
részére ismeretterjesztő előadásokat rendezett vetítettképek
kel és köréből kerültek ki a vasárnapi iskola vezetői. Az 
előadásokra a rendes heti összejöveteleken készültek elő. 
Az összejövetelek itt is, mint a Nőegyletnél, irásmagyará- 
zattal kezdődnek. A biblia nehezen tudott polgárjogot sze
rezni. Voltak, akik szinte tüntetőleg hagyták el a termet, 
mások tapintatosságból csak a biblia olvasás után jöttek a 
körbe. Ebben az esztendőben azonban már mindenki öröm
mel hallgatja az igét, egészen természetesnek tartja, hogy 
a biblia egyik állandó pontja az összejövetel tárgysorozatá
nak. Az összejöveteleken nagy élónkség uralkodik, könyvtár, 
lapok, játékok állanak rendelkezésre. Érdekes, hogy ezek
ből az ártatlan együttes szórakozásokból épen azok kezdték 
magukat kivonni, akik a bibliának lelkes hívei. Az irásma- 
gyarázat után elkülönítették magukat a többiektől. Szeret
ték volna az egész estélyt egyházi énekek eléneklésével el
tölteni. De Istennek hála, mint túlzás, ez sem tarthatta 
magát sokáig. Az ifjúsági egyesület mozgalmas életében az 
is csak egy múló epizód volt. A fiatalabb lélek mindig haj
lamosabb a túlzásra és mindenesetre türelmetlenebb. Sze
retne a munka, a fáradság mellőzésével egyszerre célt érni. 
És különösen a vallási élet terén találkozunk azzal az em
beri gyöngeséggel, mely szereti magát odaállítani mértékül. 
Nos, egy Pál apostol megengedhette magának, hogy igy 
szóljon híveihez: Legyetek olyanok, mint én, és adhatott 
ilyen tanácsot: Szakasszátok el magatokat attól a gonosz 
nemzetségtől. De Pál apostol misszionárius, Krisztus evan
géliumának terjesztője volt s mint ilyent állítja magát 
hívei elé követendő például anélkül, hogy elszakasztaná 
magát azoktól, akik nem követik. Épen azok érdekében 
fáradozott és pedig bizonyára azért, mert igy látta Meste
rétől. Jézus nemcsak hogy nem szakitja el magát a „gonoszok
ról hanem egyenesen keresi ezeket a ..betegeket", mint 
ahogy ő nevezi a bűnösöket. És ellenségei, a farizeusok, 
akik szintén többnek tartották magukat másoknál, egyene
sen szemére is vetik, hogy a bűnösökkel és vámszedőkkel 
eszik egy asztalnál. Nem szakasztottá el magát tőlük még 
a kereszten sem, hanem imádkozik érettük, pedig szidal
mazzák és kárörömmel űznek gúnyt belőle. De Péter egye
nesen felszólítja Jézust: Eredj el Uram tőlem, mert én egy 
bűnös ember vagyok. Bizony igaza volt. Ámde Jézus, épen 
ellenkezőleg, munkába veszi: Mostantól fogva azt mivelem, 
hogy embereket halássz. Igen, Jézus „nem tekintette zsák
mánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő", (fii. 2. e.).

Boldog az, aki elmondhatja magáról, hogy megtalálta 
Jézust és őt követi, az ő nyomában jár. De ne feledjük, 
hogy Jézus állandóan azoknak a társaságában tartózkodik, 
akiket vallási tekintetben alacsonyabbrendünek tartunk 
magunknál. Következőleg, ha ezek egyikétől elszakasztjuk 
magunkat, Jézustól szakadtunk el.

g) Leánykor. Az Ifjúsági Luther Szövetség családja kö
rébe tartozik. Épen úgy, mint a vasárnapi iskola és a cser
készet, meg a diákszövetség. Ebben az esztendőben kevesen 
járogattak el a heti összejövetelekre, de az a kevés szép 
munkát végzett. Szorgalmasan készülgettek a karácsonyi 
vásárra és nagy buzgósággal tanulmányozták a bibliát. 
Valahányszor csak benéztem hozzájuk, mindig nagy öröm
mel láttam, mint szolgálják Istent és evangélikus gyüleke
zetünket. És mindig imádkoztam érettük: Uram, áldd meg 
ezeket a kedves gyermekeket, hogy mint Jézus evangéliu
mának kedvelői és a Krisztus egyházának buzgó tagjai, 
mindvégig megmaradjanak a te szolgálatodban.

h) Cserkészet. Ez a belmissziói intézményünk is heten
ként tartotta összejöveteleit. Hogy miképen munkálkodott 
és micsoda nehézségekkel küzdött, azt ismerje meg minden 
hívünk a parancsnok jelentéséből, amit egész terjedelmében 
közlök azzal, hogy * szívlelje meg a benne foglaltakat és 
minden tőle telhető erővel iparkodjék az akadályokat el
hárítani, és anyagi, erkölcsi támogatásával hozzájárulni 
ahhoz, hogy ez a szép intézményünk, melyre egyházunknak 
is nagy szüksége van, szabadon fejlődhessen és fiúgyer
mekeink lelkét a sok férfias erény mellett vallásos tarta
lommal telíthesse meg. íme a jelentés:

„A csapat munkája az elmúlt év folyamán, dacára a le
zajlott rendkívüli eseményeknek, zavartalanul folyt. E munka 
eredménye nem fejezhető ki számadatokban sem más köny- 
nyen érzékelhető bizonyítékokban. Azért kifelé is életjelt 
adtunk magunkról s bizonyságot tettünk a csapat életké
pességéről. Az egyik megnyilatkozás a május 5-i tábori be
számoló is, melynek szép erkölcsi sikere mellett jelentős 
anyagi eredménye is volt. A másik életmegnyilvánulása a 
csapatnak a nyári nagytábor megrendezése. A csapat nem 
tudta megvalósítani eredeti tervét a bakonyszentlászlói tá
bort, mely már régen tervbe volt véve. A közbejött rend
kívüli események úgyszólván az indulás pillanatában hiúsí
tották meg a csapat álmának megvalósulását. Ez azonban 
nem vette el kedvünket. Két napon belül megtörtént az uj 
tábor megszervezése s a közeli Csornád község határának 
egy igen kellemes helyén sikerült felütni sátrainkat. Hála 
egyházi vezetőségünk megértő magatartásának, a változott 
körülmények között is sikeres tábort bonyolítottunk le s a 
22 résztvevő mindig kellemesen fog visszagondolni a cső 
mádi tábora. Hogy milyen körülmények között rendeztük 
ezt a tábort, arra jellemző az a tény, hogy nálunknál jelen
tékenyen erősebb csapatok visszariadtak a nehézségektől s 
elálltak a nyári nagytáborok rendezésétől.

Csapatunk, mint egyházi csapat, akkor felelne meg 
teljes mértékben az egyház kebelében ráháramló feladatá
nak, ha nevelő munkáját az evangélikus ifjúság minél szé
lesebb körére terjeszthetné ki. A jelenlegi 42-es létszám bi
zony csak csekély töredéke a beszervezhető fiuknak. A to- 
borzó munka azonban rendszerint a lépten-nyomon tapasz
talható nagyfokú közönyösségen fut zátonyra. Nagy baj to
vábbá még az is, hogy a cserkészcsapatokkal rendelkező is
kolák enyhe nyomást gyakorolnak annak érdekében, hogy 
az oda járó evangélikus tanulók az iskolai csapatba lépje
nek be. Kedvezőtlen körülmény az is, hogy a csapat nem 
rendelkezik megfelelő számú' vezetővel, holott ezt a 
munka sokrétűsége feltétlenül megkívánná, ajmál is inkább, 
mert a csapat Utánpótlását szolgáltató SScserirfeztagozat- 
örvendetesen fejlődik. Reméljük azonban, hogy ez a súlyos 
probléma a közeljövőben megoldást nyer s a zavartalan fej
lődés utjából minden akadályt sikerűi kiküszöbölni."

i) Egyházunk belmissziói intézménye végül az a vállal
kozás, mely az egyházi gondnok vezetésével iparkodik ke
resethez juttatni állástalan híveinket. Azelőtt nagyon ne
hezen ment a dolog. So'k utánajárást, szaladgálást, kilin
cselést igényelt és bizony sok megalázkodással is járt, amig 
sikerült egy-egy hívünket valahova bejuttatni. Ebben az 
esztendőben azonban már lényeges javulás, fordulat állott 
be. Sokszor voltunk abban a szerencsés helyzetben, hogy 
kértek tőlünk munkaerőt. Sőt többször volt eset, hogy ke
resnünk kellett embert a felajánlott állásra. Persze, ezt a 
fáradságot és szaladgálást még nagyobb örömmel vállaltuk 
s ha a magunk hívei körében nem találtunk, átnéztünk a 
szomszédos gyülekezetekbe. A helyi Luther Szövetségnek 
ez volt egyik" legszebb belmissziói tevékenykedése.

A belmissziónak ezek a munkás tényezői mind a helyi 
Luther Szövetség központi vezetése és irányítása alatt álla
nak, mint annak szerves tagjai. A Szövetség a szükség sze
rint tart összejövetelt, amelyen a szervek beszámolnak 
eddigi munkásságukról és megállapítást nyer mindenik 
munkarendje, hogy tervszerűen és összhangban dolgozzanak 
úgy, amint a gyülekezet érdeke esetről-esetre megkívánja.

Vallástanitás. Az anyaegyházban, a fiókegyházban és 
Pestújhelyen, mint amely utóbbi gyülekezet is "a mi lelki 
gondozásunk körzetébe esik, 560 tanuló vallástanitását hatan 
végezzük 42 iskolában. Hogy ez milyen nehéz feladat, arról 
úgyszólván minden jelentésemben megemlékeztem már Eb
ben az esztendőben különösen nehézzé tette a tanítást az 
uj tanítási utasítás azzal, hogy teljesen átcsoportosítja a tan
anyagot, anélkül, hogy tankönyvet adna hozzá. Nálunk 
ugyanis, ahol pl. az elemi iskola 8 osztályára jut heti 2 óra, 
nem lehet a tananyag tollbamondására berendezkedni. Mi, 
hogy eredményt érhessünk el, kénytelenek vagyunk a szü
lők segítségét 'igénybevenni. Ézt pedig csak úgy érhetjük el, 
ha könyvet adunk a gyermek kezébe, hogy otthon legyen 
miből kikérdezni. A másik nehézség az, hogy mivel osz
tályokat vagyunk kénytelenek összevonni, a tanulókat c-ak 
az iskolai tanítás után, tehát akkor kapjuk meg, amikor már



fáradtak és meglehetősen ki vannak merülve. Különösen 
most, amikor a sokféle tananyagnak mintha nem annyira a 
minőségét, hanem a mennyiségét tartanák fontosnak az ille
tékesek. Igazán ideje volna már alapos revíziónak vetni alá 
a tankönyveket, mert Íróik olyan részletesen és olyan ter
jedelmesen Írják meg, mintha szaktudósokat akarnának ne
velni és nem általános ismeretet nyújtani; mintha csak az 
ő tárgyuk volna előírva az iskola tanrendjében. Nem hiszem, 
hogy ez volna az az eszköz, amellyel a leghathatósabban 
nevelhetnénk gyermekeinket a napjainkban annyira hangoz
tatott „gyakorlati életre". De minden nehézség mellett is 
minden tőlünk telhetőt elkövettünk, hogy evangélikus gyer
mekeink, a sok tudomány mellett, vallási ismeretekben is 
gyarapodjanak. Ezt a célt szolgálta különben a rendes val- 
lástanitáson kívül a gyermekistentisztelet, az egyházi ének
óra, a vasárnapi iskola, a konfirmáció, valamint a vallás- 
tanárok látogatása a szülőknél. Sőt, ezt a célt szolgálta a

Diákszövetség is. A középiskolai tanulóknak ez a Püspök 
urunk rendeletére alakult uj szövetkezete havonkint tartotta 
összejöveteleit, amelyeken a tanulók szinte teljes számban 
vettek részt. Az összejöveteleket vallási önképzőköröknek 
nevezhetnénk. Nagyon jó alkalom a különböző iskolákba 
járó diákoknak a megismerkedésre. Aki csak ért, vagy pró
bálkozik valamely hangszerrel, akinek van valamihez haj
lama vagy tehetsége, az itt bemutatkozhatik. Hálás, meg
értő hallgatóságra talál és maga is buzdításul szolgál, mert 
a diákot minden érdekli és mindent megpróbál. Soh’sem tud
tuk, hogy olyan sok költő, zenész, iró, előadó, feltaláló van 
közöttünk s hogy ezek az ihletett diákok oly szívesen és 
ügyesen tudják képességüket a vallás szolgálatába állítani. 
Örömmel adunk nekik alkalmat a szárnybontogatásra.

Fiókegyházak, szórványok. Az alag-dunakeszi fiók
egyház életében azonkívül, amit már jelentésem előző részé
ben elmondottam, nem történt kimagasló esemény. Az élet 
a rendes mederben haladt. Ennek az életnek középpontjá
ban most is szép templomunk állott. Az istentiszteleteket és 
az összejöveteleket hűségesen és szép számmal látogatták s 
bár a rendkívülien súlyos gazdasági helyzetre való tekin
tettel senkitől sem kértem, mégis úgyszólván mindenkiadott 
a templomalapra erejéhez mérten, sőt többről tudom, hogy 
erején felül. Különben leghelyesebbnek tartom ismertetni a 

Jemplomalafx aájgzámadását 1940-ről.

a) Bevétel:
1. Pénztármaradvány 1939-ről ... ... ... 1567.19 P
2. Adományok ... __ ... ... ... ... ... ... 1354.40 „
3. Közsegélyek _ . ... ... ... ... ... ... ... 1798.80 „
4. Ingatlan értékesítésből ... ... ... ... 783.-- „
5. Kamatjövedelem ... ... ... ... ... ... 28.14 „
6. Kölcsöntőke . ... ... ... .... ... ... ... 1000.— „

Összes bevétel: 6531.53 P

b) Kiadás:
1. Adósságtörlesztés ... ... ... ... ____  4800.— P
2. Adósságkamat és költség ... ... ... 357.79 „
3. Vegyes ... ... ... ... ... ... ... ... 67.24 „

Összes kiadás: 5225.03 P

A templomalapot tehát 1941. jan. 1-én 7332.24 P tarto
zás terheli, amelyre a múlt évi maradvány, 3 házhely értéke 
és 1000 P követelésünk szolgál fedezetül.

Ezek a számok a templomalap adatai, tehát nem érin
tik a gyülekezet háztartását, amelynek végösszegét a követ
kező két számban adja meg a pénztáros jelentése:

Bevétel ... ... ... ... ... ... ... .........   2438.78 P
Kiadás ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1994.66 „
Itt érdemesnek tartom megemlíteni, hogy a bevétel

ben 594 P adomány és offertórium címén folyt be: a kiadás
ból pedig 500 P a templomalapra ment. Ha végül figyelembe 
vesszük, hogy adó címén 940 P-t szolgáltattak be a hívek, 
akkor mindkét költségvetés szépen világit rá úgy a tagok
nak, mint magának az egyházközségnek áldozatkész templom- 
szeretetére.

Kiegészítésül ismertetem a Nőegylet pénztárforgalmát, 
mely szerint:

Bevétel ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1646.24 P
Kiadás __________  .________________ 1265.58 „
Itt is a bevételben 451 P szerepel a hívek adománya

ként, mig a kiadásban 502 P-t fordítottak templomi tárgyak 
beszerzésére, szegénygondozásra pedig a természetbeni ado
mányokkal együtt másik 500 P-t.

Minthogy a közgyűlésen csak nagyon kevesen vettek 
részt, egynéhány adatot közlök az anyaegyház zárszám
adásából.

Bevétel... . . . . . . .  ... ... ... ... ... .... 17.572.47 P
Kiadás_______  _______  _______. ... 16.704.85 .,

Ebből adó címén 10.723.74 P, persely- és adományok címén 
1801 P folyt be. A kiadási rovatban'segélyezésre 858 P, gyü
lekezeti levélre 671P, épületek tatarozására 2712 P fordittatott.

A Nőegylet pénztári jelentésében
Bevétel ____________________________  2312.72 P
Kiadás ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... 1790.35 „
Adomány cimén kapott a Nőegylet 976 P-t és a kará

csonyi vásárból 408 P-t vett be. Segélyezésre fordított pénz
ben 1591 P-t.

Az Ifjúsági Luther Szövetség adomány cimén 311 P-t 
vett be és segélyre fordított 526 P-t.

A cserkészek adomány cimén 525 P-t kaptak.

Személyi változások. Solti Károly segédlelkész helyébe, 
ki Cinkotára távozott, Szabó Vilmos jött Hódmezővásárhely
ről. Margit testvért pedig Ilona testvér váltotta fel a diako
nissza szolgálatban. Isten áldása legyen a távozókon és a 
munkatársakon.

Statisztikai adatok.
I. Lélekszám.

Anyaegyház: 3300. Fiókegyház: 405. Szórvány: 45. Ossz.: 3750.

II. Igehirdetés:

Istentiszteletek Urvacs. osztás Könvörgések Bibliaórák
száma: száma: száma: száma:

Anyaegyh.: 81 Anyaegyh.: 36 Anyaegyh.: 19 Anyaegyh.: 221
Fiókegyh. : 60 Fiókegyh. : 10 Fiókegyh.: — Fiókegyb.: —
Szórvány : 15 Szórvány : 4 Szórvány : — Szórvány : —

Ifj. vall. össze- Vasárnapi isk. Egyib. .vall. .„Meglátogatott
jöv. száma . összejöv.száma: összejöv.száma: családok:

Anyaegyh.: — Anyaegyh.: 48 Anyaegyh.: 5 394
Fiókegyh. : — Fiókegyh. : 38 Fiókegyh. : 3 
Szórvány : — Szórvány : — Szórvány : 1 
Beteglátogatások száma : 323. Szegénygond. ford. ossz.: 4413 P.

I I I .  Népmozgalom.
Megkereszteltek: Törvénytelen: Konfirmáltak: Házasságkötések:

Fiú : 51 Fiú : 8 Fiú : 26 Tiszta : 8
Leány:: .51 Leány : 6 Leány :_22 Vegyes: 19

Össz.: 102 Ossz.: 14 Ossz.: 48 Ossz.: 27

Reverzális : Egyházi szertar- Meghalt: Úrvacsorával
tást mellőzték : élők :

Javunkra: 10 3 Férfi: 30 1647
Kárunkra: 6 Nő : 26

Összesen: 56
Beteg urvaosorázók : Áttérők :

92 Hozzánk: 36
Tőlünk : 6

Végül még egy kötelességem van. Köszönetét mon
dani mindenkinek, vezetőknek és tagoknak, akik szivükön 
hordozták a gyülekezetek érdekét és önzetlenül szolgálták 
evangélikus egyházunkat. De minden eredményért Istené a 
dicsőség. Neki legyen éretté hála és dicséret.

Rövid hírek. 1. Áldozócsütörtökön az újpesti templom
ban 27 konfirmandus esküdött hűséget Krisztushoz és evan
gélikus egyházához. Az Ur asztalánál sajnálattal nélkülöz
tük a szülőket és keresztszülőket.

2. Alag—Dunakeszin pünkösdjmásodnapján tartjuk meg 
a konfirmációi ünnepet 5 gyermekkel, a rendes délelőtti 
istentisztelet keretében. Az Úrvacsorán a presbitérium és 
nőegylet tagjai testületileg vesznek részt.



3. Vallásiam vizsgák.
- a) Újpesten elemi iskolai tanulók részére junius 5-én 

délután 4 órakor a templomban; a gimnázium és polgári 
iskolák növendékei részére junius 14-én délután 3 órakor, 
ugyancsak a templomban.

b) Alag-Dunakeszin junius 8-án délután t ál órakor 
a gyülekezeti teremben.

4. Kisalagon junius 8-án a vizsgára való tekintettel 
elmarad az istentisztelet. A híveket kérjük, jöjjenek át a 
vizsgára.

5. Az újpesti templomban pünkösd első ünnepén két 
istentisztelet tartunk és pedig Vs9 órakor és 10 órakor.

6. Az Alag-dunakeszi Nőegylet junius 8-án délután 
6 órakor tartja záróösszejövetelét.

7. Az újpesti Nőegylet uj oltárteritőt készít. Felava
tása junius 8-án, Szentháromság vasárnapján lesz.

8. A vasárnapi iskola növendékei junius 8-án kirán
dulást rendeznek. Gyülekezés a kisteremben 3A8 órakor. 
Kabátot, ennivalót hozzon mindenki.

9. Presbiteri gyüiés junius 8-án Újpesten 11 órakor, 
Alag-Dunakeszin 17 órakor.

Végül kedves kötelességemnek tartom Útmutatásul 
^zolgáni mindennapi bevásárlásaitoknál. Szeretettel vár és 
fogad benneteket:

Alagon Ferenczy Zoltán füszerkereskedése, Zrinyi- 
u. 16.; Újpesten: Zigó Mátyás kalaposmester, Árpád-ut 82.í 
Kirschner István szerelő, Báthory-utca 4.; ifj. Schwarcz József 
cipőüzlete, Árpád-ut 79.; Csapó Imre bazárüzlete, István-tér; 
Gizella női divatszalon, Apponyi-u. 11.; Szokody Lajos fa- 
és szénkereskedése, Bocskai-u. 36.; özv. jOtt Ottóné ven
déglős, Árpád-ut 84.; Földiák Károly órás, István-ut 29.; 
Újpesti Füszerkereskedők Áruforgalmi R.-T., Árpád-ut 89.; 
Evangélikus Jóléti Egyesület, Kolozsvári-u. 39.; Urbán Fülőp 
esernyős, István-ut 3.; Tiefenbach Pál lakatos- és vízvezeték- 
szerelő, Templom-utca 7.; Bakonyi István drogéria, István- 
ut 16.; Mravik Ferenc cipész, Király-u. 2.; Schreiner Antal 
sütöde, Árpád-üt 112.; Bausz Józsefné divatszalon, Deák
utca 33.; Abbázia virágüzlet, Árpád-ut 71.; Grosz Kristóf 
férfiszabó, Király-u. 29.; Kardos Gábor képkeretgyár, Csen- 
gery-u. 3.; Phöbus Villamossági R. T., Tó-utca 7.; Horváth 
Jenő ékszer- és órakereskedő, Kossutli-u. 41.; Lévai Albert 
pékmester, Király-utca 36.

Legközelebbi levelünket szeptemberben küldjük.
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