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Nem csak a népek élnek meg nagy, történeti időket. Az egyházak-
nak is megvannak a maguk sorsdöntő pillanataik, amelyek fordulópontot 
jelentenek életükben. 

A mi temesvári evangélikus anyaszentegyházunk életében elhatározó, 
történeti pillanat volt, amikor a gyülekezet 1839 évi október hó 27.-én 
bensőséges, szép ünnep keretében felszentelte a sok fáradsággal és 
áldozattal felépített templomát. Történeti pillanat volt, mert az evangélikus 
egyház a Bánság metropolisában csak akkor vetette meg igazán a lábát, 
amikor messze világító fároszként, összetartó kapocs gyanánt felépült a 
templomi 

Amikor ma az Isten iránti mélységes hálából és a templomépitő 
ősök iránti szent kegyeletből ennek a történeti, nagy napnak a századik 
évfordulóját ünnepeljük, talán nem lesz érdektelen, ha elmondom, okulásul 
a késői utódok számára, templomunk építésének a történetét. Tanulságos 
történet lesz ez sokak számára, mert hiszen ahogy ez a mi templomunk 
épült, igy épült kevés kivétellel minden evangélikus templom. 

Ennek a templomnak a homlokára ezt a bibliai mondást kellene 
írnunk: „Minden lehetséges a hívőnek" ! (Márk 9.23). Ez a templom 
ennek az örök igazságnak a bizonysága. 

Kevesen és erőtelenek voltak azok, akik ezt a templomot száz 
év előtt felépítették. Bizonyosság erre az a tény, hogy amikor 1824-ben 
ebben a városban megalakult ez evangélikus egyház, alig egy maroknyi 
nép az, amelyet felölel és az is két felekezetre és három nemzetiségre 
tagolódik. De evangélikusok és reformátusok, magyarok, németek és szlo-
vákok egy testvéri, szent, hivő közösségben összeforrva, egy akarattal 
dicsérik az Urat és , a hivők seregének szive-lelke egy vala". Ez a 
tény a magyarázata annak a belső erőnek, melyről ez a kis kivő sereg 
tanúbizonyságot tett. 

Ez az erő a mustármag ereje. Először épen csak annyira futotta, 
hogy tudtak egy házat bérelni, ahol vasárnaponként összegyűltek az Ige 
köré. Pár évvel később már azonban a várostól három telket vásárolnak 
tetemes költséggel s ezek egyikére 1831-ben felépitik az első e g y h á z i 
é p ü l e t e t , a papilakot. Ez lesz most a gyülekezeti élet központja. Ide 
helyeznek el mindent. Nemcsak a pap lakását, hanem az imatermet és 
az iskolát is. Itt vetették el azt a kicsiny mustármagot, amelyből később 
minden egyébb kinőtt. 333 lelket számlál ekkor a gyülekezet. Ezekből 
288 evangélikus és 45 református. 

Bármilyen boldogok és büszkék is voltak erre a szerzeményre, mégis 
érezték, hogy ez nem az igazi megoldás. Lelki szemeik előtt egészen más 
valami lebegett. Egy szép, nagy, tornyos templom álomképe. Ez az 
álomkép azonban elérhetetlen messzeségben fénylett, akárcsak a délibáb. 
Komolyan senki sem mert rágondolni. 

Csak egy ember volt, aki fanatikusan hitt ennek az álomképnek 
a valóságában. Tisztelendő Karner Vilmos uram volt ez, a gyülekezetnek 
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sorban a második papja, valójában azonban az igazi megalapítója és 
atyja. Tőle származik minden, amit ma a gyülekezet a magáénak mondhat. 
Hitt a templom lehetőségében, mert hitt az Istenben. Hivő ember volt. 
Igazi pásztor. Önzetlen, nemes, messzevilágitó lélek s amellett markáns 
egyéniség, aki szenvedélyesen szerette gyülekezetét. El is lobogott gyorsan 
a szolgálatában, mint a viharban a fáklya. Törékeny, gyenge szervezete 
nem birta ki a lélek nagy iramát és aránylag fiatalon, 56 éves korában 
dől ki 1860 február 2.-an az élők sorából. Isten kegyelme és drága 
ajándéka volt, hogy igy is 30 éven át tudott világitani szeretett gyüle-
kezetének. 

1830 szeptember hó 10.-én iktatták be Karner Vilmos lelkészt itteni 
hivatalába. Már beköszöntő beszédében felrajzolja gyülekezete elé a temp-
lom álomképét. És attól a naptól fogva nincs alkalom, nincs egyetlen egy 
összejövetel, hogy a templom épitésének a kérdését valami formában elő 
ne hozza. A szentek türelmével és a fanatikus emberek makacsságával 
gyújtogatja a lelkeket, amig beléjük nem égeti a templomépitésének a 
szükségességét. Az ö folytonos izgatásának az eredmenye, hogy az 1835. 
évtől kezdve minden egyházi gyűlés legfontosabb tárgya a templomépítés 
kérdése. 

Valóságos lelki élmény ezeknek a jegyzőkönyveknek az olvasása. 
A megható hithűségnek és páratlan egyházszeretetnek a hőskölteménye 
ezek az elsárgult lapok. Mennyi hitről, mennyi áldozatkészségről és mek-
kora kitartásról tanúskodnak ezek az elfakult irások. Milyen lenyűgöző 
érzés, látni, mint ölt a templom álomképe egyre határozottabb formát, 
amig 1836 szeptember 18.-án megszületik a nagy elhatározás, hogy a jövő 
év tavaszán a gyülekezet megkezdi temploma építését. 

Hősi elszánás volt ez a határozat. Hiszen a gyülekezetnek semmije 
sincs, amivel hozzáfoghatott volna ennek a nagy tervnek a kiviteléhez. 
Van azonban egy láthatatlan, kimeríthetetlen tökéje: az Istenbe vetett 
rendíthetetlen hite és gyermeki bizodalma. Az igazi „istenházak" ezekből 
a tőkékből épülnek. Ahol ez a tőke megvan, ott meg lesz a többi is. ami 
még hiányzik. Mert szent és örök igazság az, hogy „minden lehetséges 
a hívőnek" ! 

Bizonyság erre -ez a templom, mit talán nem is emberek, hanem 
az Isten láthatatlan kezei építettek. Ott belül a lelkekben mindenesetre 
azok. Mert hiszen csak Isten képes ugy felindítani a lelkeket, ahogy 
ebben a gyülekezetben lázas igyekezettel mindenki megmozdul, hogy a 
templomépítés anyagi feltételeit előteremtsék. A semmiből kellet ezt 
előteremteni. Ugy tervezik, hogy országos, nagy gyűjtést indítanak s még 
a külföldi protestáns államokat is felkeresik, hogy kikérjék a testvérek 
támogató segítségét. Valami, boldog, naiv, gyermeki hittel erre a szép 
elgondolásra alapítanak mindent. 

Azonban csakhamar meg kellett győződjenek, hogy tervük meg-
valósításánál csak az Isten erejére és a maguk áldozatára számithatnak. 
Az első nagyon keserű csalódás akkor éri őket, amikor a hatóság meg-
tagadja a gyűjtésre az engedélyt. Személyesen nem mehetnek gyűjteni, 
hanem csak kérvényeket küldhetnek az egyes protestáns helyekre. így 
kérvénnyel fordulnak az evangélikus országok követségeihez is. 
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És itt éri őket a második nagy csalódás. A kérvényeket több helyen, 
mint pl. az angol követségen, el se fogadták. Másutt elfogadták, de semmi 
választ sem adtak rá. Számottevőbb segítség egyedül P o r o s z o r s z á g b ó l 
jön, honnan 2000 forintot meghaladó összeget küldenek az ottani gyűjtés 
eredményeképen. 

Bent az országban sem járt nagyobb sikerrel a gyűjtés. A kérő szóra 
csak egy—két gyülekezet mozdul meg. Kőztük legelső a pozsonyi egyház, 
hol Stromszky Sámuel szupeintendens veszi kezébe az ügyet és magától 
Mária Dorottya herceg asszonytól is kieszközöl 50 forintos adományt, 
melyet az egyház gyűjtésével együtt küld el Temesvárra. A többi kér-
vényre vagy egyáltalán nem jött válasz, vagy pedig rideg elutasításban 
részesültek. 

Ez volt a sorsuk a hatósághoz beadott kéréseknek is. Az evangéliku-
soknak a vallásszabadságot kénytelen kelletlen meg kellett adni és azt is 
el kellett tűrni, hogy templomot építsenek. De azt már senki sem vár-
hatta, hogy abban még segítsék is őket. így történt aztán, hogy sem a 
város, sem pedig a kormányzóság részéről még a Kgkisebb támogatásban 
sem részesültek. Nemcsak, hogy a város nem adott ingyen telket a templom 
részére és nem adott épületfát a városi erdőkből, de még csak azt sem 
volt hajlandó megtenni, hogy a felépült templomhoz vezető utat kikövez-
tesse, hogy az emberek ne legyenek kénytelenek a nagy sarat taposni, 
ha a templomba mennek. Az egyház ez irányú többrendbeli kérését azzal 
utasították el, hogy nincs anyag. 

Ezek keserű és nagy csalodások voltak. Fájtak is igen. De a temp-
lomépitők lelkesedését nem t ö r t é k meg, söt talán még magasabbra 
szították. A kudarcok 1 ittán hatalmasan fellángol a gyülekezetben a 
buzgóság és az áldozatkészség. Ebben is Karner pap jár elöl. Több 
utánjárás után sikerül gyűjtési engedélyt szereznie és Balogh presbyter 
kíséretében, a saját kocsiján elindul a gyűjtő körútra. Útját azonban 
előbb kellett b- fejezze, mint azt eredetileg tervezte. Gyenge szerevezete 
nem birta az úttal járó viszontagságokat és Győrben a teljes kimerültség 
leveri lábáról úgy, hogy betegen, összetörve kénytelen visszafordulni, 
útja igy sem volt eredménytelen, mert sikerült neki tisztán 787 forintot 
és 56 krajcárt gyűjtenie. Jellemző ennek az embernek a páratlan önzet-
lenségére, hogy amikor az egyház tönkrement kocsijáért és elnyűtt ru-
hájáért kárpótolni akarja, azt a leghatározottaban visszautasítja. 

A gyülekezet jó szándékát Isten más oldalról is megálja. Az egyház 
már előbb jelentékeny örökséghez jutott a város egyik tekintélyes nemesi 
famíliája, a Reviczky család révén, melynek címerét templomunk ma is 
hálás kegyelettel őrzi. Ennek az örökségnek a felszámolásával a templom 
építési alap hatalmas növekedést ért el. Ugyancsak szép örökséget kap 
az egyház Kurucz Pál presbytertől, aki a Gyárvárosban fekvő 6 h o l d a s 
s z ő l ő j é t hagyta az egyházra. Ezt az örökséget 1200'— forintért értéke-
sitik s az összeget szintén a templomépitési alaphoz csatolják. Ennek 
az alapnak a legjava ilyen módon tehát az egyház tagjainak az ado-
mányából kerül ki. 

Nagy dolog volt ez és a maroknyi evangélikus népnek utolérhetetlen 
teljesítménye. Hitének ez volt a legszebb gyümölcse. Ez tette lehetőve, 
hogy a templomépítés ügyében 1S37 augusztus 23.-án megtegyék a döntő 
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lépést, amikor is a munkákat nyilvános árlejtésen kiadják, A kőmives 
munkát 17.000'— forint összegben Fischer Károly újaradi kőmives mester 
vesszi ki. Ugyanakor megkötik a többi mester emberrel is a szerződé-
seket. Hamarosan megtörténik az ünnepélyes alapkőletétel éz ezzel meg-
indul a templomépités nagy mun áj a. 

Az igazi küzdelem és erőkifejtés csak most kezdődik a gyülekezet 
számára. Rengeteg gondot okoz az építőknek a megfelelő terv kiválasz-
tása is. Bár a Fischer által kidolgozott épitési tervet Pestre is felküldik 
és Glatz aradi építésszel is felülvizsgáltatják, az mégsem bizonyult teljesen 
jónak és az építés folyamán épen h á r o m s z o r kellett megváltoztatni. 
Templomunk rossz hangvisszonyai mutatják, hogy nem hozzáértő mester 
készítette el ezt a tervet. 

Legfőbb baj azonban a pénz hiánya volt. Mindennel a végsőkig kellett 
takarékoskodni. Mindenütt a legegyszerűbb és a legolcsóbb megoldásokat 
kellet keresni, mert nem futotta a pénz. Ezt a pénzszűkét sínyli temp-
lomunk ma is sok tekintetben. így is rengetek nehézséggel kellet meg-
küzdeni és a pénz hiánya miatt többizben akad meg a munka, dacára 
annak, hogy az egyház több ezer forintos kölcsönt is vett fel, hogy az 
épitést befejezhesse. 

Ezek a körülmények teszik érthetővé, hogy az 1837-ben megkez-
dett templom, csak 1839 ősszére készül el s akkor sem olyan, aminőnek 
az építők egykor álmodták. Nagyon egyszerű. Tornya sincsen, mert arra 
már nem futotta a pénzből. Csak az alapját vetik meg a toronynak 
abban a reményben, hogy pár év múlva sikerül azt is felépíteni. Azonban 
elkövetkeznek a forradalmi idők s utánuk a nagy nyomorúság", mely 
majdnem a végpusztulásba vitte az egyházat. Pár évből, évtizedek lesz-
nek, még az egyház odáig jutott, hogy végre 1903-ban felépítette a 
tornyot. Ezt is azonban csak a nőegylet hathatós támogatásával tudta 
megtenni. 

Akármilyen egyszerű is volt a felépült templom, de mégis csak 
templom volt s a gyülekezet túláradó, boldog örömben úszik, amikor 
azt 1839 október 27.-én, a reformáció emléknapján, fényes és megkapó 
ünnepség keretében felszentelték. Nem egy szem lábbadt könnybe, amikor 
felhangzott a három nyelvű ének s amikor három nemzet papja magyarul, 
németül és szlovákul megáldotta az uj templomot. Lélekemelő, feled-
hetetlen ünnepe volt ez nemcsak a temesvári gyülekezetnek, hanem az 
egész délvidéki protestáns egyháznak is. 

Ez az öröm azonban első sorban a temesváriaké volt. Méltán is. 
Hisz az Űr nagy dolgot cselekedett velük. Ha most a 100 év távlatából 
visszatekintünk erre a munkára és felidézzük magunk elé azokat, akik 
ezt véghezvitték, szinte hihetlennek látszik ez a teljesítmény. Hihetlennek, 
mert olyan kevesen voltak. Mindössze egy néhány lelkes ember az, aki 
K a r n e r p a p mellett áll. Ezek között Medveczky János felügyelő, 
Feldinger Gottfried elöljáró, Szántó János és Boross József gondnokok, 
Meskó Dénes egyházi ügyész, Falb Gottlieb pénztáros és még egy-két 
presbyter, mint Györy Lajos, Händel Jakab, Graff Károly, Korb Károly. 
Ezek a férfiak hordozták a munka súlyát. Az ő verejtékükből és áldo-
zatukból épült fel a templom. Soha el nem muló hálával és kegyelettel 
gondolunk rájuk, nemcsak azért mert ők adták nekünk a templomot, 
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hanem mert rajtuk mutatta meg az Isten kézzelfogható módon az örök 
igazságot, hogy „minden lehetséges a hivőnek". 

Kerek száz esztendő telt el azóta. Hosszú idő. Akik egykor e szent 
fal akat emelték és imádkoztak köztük, rég porrá váltak. Az Isten azonban, 
aki bennük munkálkodott, él ma is. Ezért él az elődök szelleme a késő 
utódokban is. Mi szeretünk minden ékességet a múltra rakni és szeretjük 
sötétnek festeni a jelent. Szeretjük az apákat dicsérni a fiak és az unokák 
rovására. Ez igazságtalanság lenne a mi nemzedékünkkel szemben. Vájjon 
megrövidülhet e az Ür ka r j a? Vájjon emberek akarásán, vagy nemaka-
rásán fordul meg minden és nem az Isten erején, aki munkálja úgy az 
akarást, mint pedig a véghezvivést jó kedvéből ? Vájjon Isten csak a 
múltban tudott engedelmes eszközöket találni kegyelmes tervei számára 
és ma nem tud ? Isten munkái nincsenek kötve sem időkhöz, sem embe-
rekhez ! Isten ma is korlátlan úr és tud a kövekből is fiakat támasztani 
Ábrahámnak. 

Isten dicsősége az és nem a mi érdemünk, hogy a századik év-
forduló itt egy olyan nemzedéket talált, amely sokban emlékeztet a 
templomépitő ősök lelki arcára. Mindenekelö t teljesen tudatában van 
annak a nagy felelőségnek, amelyet a rászállott szent örökséggel szemben 
hordoz. Ez a nemzedék is magán viseli az evangélikus emker jellemző 
lelki vonásait: szereti hitét és kész áldozni érette. 

Az evangélikus embernek ez az öntudatos egyházszeretete kény-
szeritett arra, hogy ne engedjük nyomtalanul eltűnni egyházunk életében 
ezt a fontos és ritka évfordulót, hanem örökitsük meg. Ezt parancsolja 
az Isten iránti hála és az ősök iránti kegyelet. Nem zengzetes igékre 
és szép szólamokra gondoltunk, hanem egy önmagáért beszélő és ön-
magát megörökitő tettre. így született meg az 1937 november 21.-én 
tartott presbyteri gyűlésén Dr. Wachsmann Alvin felügyelő inditványára 
az az egyhangú határozat, hogy a századik évforduló emlékére rendbe-
hozatjuk a templomunkat. 

A mostani nemzedék számra talán népesebb, mint volt a száz év 
előtti, de vállaira sokkal nagyobb teher és több felelőség nehezedik, 
mint annak. Azért emberi szemmel nézve ez a vállalkozás is olyan 
merész volt, mint annak idején a templomépítés. Világos volt az is, 
hogy ebben a munkában csak hiveink áldozatkészségére és egyház-
szeretetére számithatunk. Hozzá az előjelek vészterhes időket jósoltak. 

Mindezt mérlegre tettük, amikor a határozatot kimondottuk. Jókor 
fogtunk a dologhoz, hogy azt gyenge erőnk mellett is idejében elvégez-
hessük. Nem akartuk e g y s z e r r e túlságosan megterhelni az amúgy is 
súlyos terhek alatt roskadozó gyülekezetet, azért két évre osztottuk be 
a munkát és ehhez mértem két évre az áldozathozatalt is. Mert hiszen 
az anyagi feltételeket most is a hivek áldozatkészsége kellett előteremtse. 
A presbytérium felhivást bocsátott ki a gyülekezethez és adakozásra 
szólította fel a híveket. Akadtak lelkes presbyterek is, akik a gyűjtés 
terhes és nem épen népszerű munkáját önként magukra vállalták. 

A kibocsátott felhívásnak csodálatos hatása volt a gyülekezetben. 
Néhány hét leforgása alatt a hivek túljegyezték azt az összeget, amit 
előirányoztunk. A további jegyzések pedig épen a ketszeresét ered-
ményezték annak, mint amit remélni mertünk. A gyülekezet megértette, 
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mit kiván tőle az Úr. Hogy most többről van szó, mint a templomról. 
Hogy vallást kell tegyen hitéről. Az egész gyülekezet egy emberként 
áll vezetői mellé s a templom egyszerre mindenki személyes ügyévé 
lesz. Mindenki igyekezett tehetsége szerint kivenni a maga részét a nagy 
munkából és nincs senki, aki köszönyösen félreált volna. Ez az egyöntetű 
és magávalragadó megmozdulás tényleg a hitvallás erejével hatott. Kény-
telenek voltak rá felfigyelni azok is, akik pedig nem igen szoktak tudo-
mást venni rólunk. 

A gyülekezet ezen páratlan szép felbuzdulása lehetővé tette, hogy 
ne csak a legszükségesebb javításokat végezzük el a templomon, hanem 
azt alaposan és hosszú időre rendbehozzuk. A templomot szinte ujjá 
teremtettük. A torony keresztjétől le a fundámentumokig mindent meg-
mozgattunk és ami nem volt jó, kijavítottuk. Űj ablakokkal szereltük 
fel, űj padozattal láttuk el, kifestettük, a falakba a nedvesség levezeté-
sére szellőztető lyukakat furattunk. Az egész templomnak Ízléses, han-
gulatos, meleg, szép formát adtunk, hogy az külsejében is hirdesse az 
Isten dicsőségét és felemelje az ember szivét. Most lett igazán a miénk 
ez a templom, amikor a mi áldozatainkat és a mi verejtékünket is bele-
építettük a megszentelt falakba. Eddig is kedves volt, de most még 
jobban hozzánőtt a szivünkhöz. Könnyharmatos szemmel néztünk rajta 
végig, amikor szeptember 10.-én, a felszentelés napján, először feltárult 
előttünk. Becéző szeretettel simogattuk végig, mint az édes anya drága 
gyermekét. Őrizze az Isten örök szeretete és adjon az Ür nekünk benne 
hosszű lakozást! 

Talán nem lesz egészen érdektelen, ha a végzett munka szemlél-
tetésére ideiktatok néhány számadatot. A kiadások végösszege 379,198' — 
lejt tüntet fel. Ez az összeg az egyes munkák között a következőképen 
oszlik meg: kőmives munka kívül és belül: 186.590' —. Ebben benne 
foglaltatik az űj padozat is, mely egyedül 85.000'— lejt tesz ki. Ablakok: 
83.372'— lej. Festő és mázoló munka: 67.140"—. A villanyvezeték berg-
manncsövezése és szerelése: 10.552'— lej. Bádogos munka: 9.265'—. 
Két darab márvány emléktábla, tisztogatás, kincstári illeték és egyébb 
kisebb kiadások 22.199'— lej. 

Ezzel szemben a felajánlott adományok összege: 300.910'— lej, 
melyhez hozzájön a város 50.000'— lejes épitési segélye. Dicséretére 
legyen mondva híveinknek, hogy a jegyzett összegek 100°/o-osan befoly-
nak, dacára annak, hogy a közben bekövetkezett váratlan világesemények 
az életet nagyon megnehezítették. Amellet még ujabb jegyzések és ujabb 
adományok is folyamatban vannak. 

Dacára ennek a hősi erőfeszítésnek és ragyogó áldozatkészségnek, 
az eddig befolyt adományok nem tudták fedezni az összes kiadásokat 
és azoknál egy 30.000"— lejes hiány mutatkozik, amit még elő kell 
teremtsünk, hogy ne végezzünk félmunkát. Ennélfogva a két áldozati 
évhez hozzá .kell tennünk még egy harmadikat is, hogy az egyházat 
megszabadítsuk ettől a tehertől is. Azokhoz szólok ebben az ünnepi 
órában, akik a szivükön viselik ennek a templomnak a sorsát és kérem 
őket, segítsenek, hogy amit Isten nevében elkezdettünk, azt az ő neve 
dicsőségére szépen be is fejezhessük. 
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Nem mulaszthatom el, hogy az adományok hosszú sorából ki ne 
emeljek néhányat. Szemléltetni akarom ezzel azt a lelket, amely gyüle-
kezetünk tagjait ennél a munkánál eltöltötte. Bár nem a gyülekezet 
teljesítményéhez tartozik, de mégis meg kell említenem az egyetlen 
adományt, amely kívülről jött. Ez Temesvár városának az 50.000"— lejes 
segélye. Nagy segítség volt. Nagyon hálásak is vagyunk érte, mert lehe-
tővé tette, hogy a templomon tökéletes munkát végezzünk. Illesse érte 
köszönet városunk derék vezetőségét, de első sorban Dr. J i e ran Emil 
polgármestert, akinek megértése és nagylelkűsége ezt a hathatóst segít-
séget egyházunknak juttatta. Irántunk való jóindulatát azzal is meg-
mutatta, hogy Dr. Warth alpolgármesterrel együtt megjelent a templom 
szeptember 10.-i felszentelési ünnepélyén is. Ezért a nemes és szép 
gesztusért hálás neki az egész gyülekezet. 

Másik kiemelkedő adomány a nőegylet 10.000'— lejes adománya. 
Nem is annyira az összegeszerüsége, mint inkább a készség miatt, 
amellyel adták. Bizonyság volt ez arra, ahogy asszonyaink mennyire a 
szivükön viselik az egyház ügyét s hogy annak szebb jövőjéért, velünk 
férfiakkal eg/üt t vállvetve akarnak dolgozni. Erdeme ez első sorban 
Anwender Henrikné elnöknőnek, aki a nőegyletben ezt a evangélikus 
szellemet ápolja és fentartja. A nőegylet áldozatkészségéből került a 
templomszentelés napján az oltárra néhai özv. Dokupil Istvánné után 
befejezetlenül maradt művészi kivitelű oltárteritő, amelyet még utoljára 
emlékül akart csinálni az egyháznak, de a halál megakadályozta, hogy 
azt be is fejezze. Mozgalom indult meg asszonyaink között abban az 
irányban is, hogy a kopott és az új templomhoz már sehogysem illő oltári 
szőnyeget újjal cseréljék fel. Legyen Isten áldása jószándékú munkájukon! 

Meg kell emlékezni egy ismeretlenül maradni akaró testvérnönkről 
is, aki átmenetileg, amíg a felajánlott adományok mind befolynak, 50.000'— 
lejt bocsátott az egyház rendelkezésére, minden ellenszolgáltatás nélkül. 
Ez a segítség a legégetőbb szükség idején jött és az egyháznak felejthetetlen 
szolgálatot jelentett. Az Ür áldja meg érte ! 

Nem volna a ragyogó példák sora teljes, ha megfeledkezném a 
vasárnapi iskolásainkról. Mert a gyülekezet munkájában ők is egész 
szívvel vettek részt. A kicsinyek gyülekezete párhuzamosan gyűjtött a 
felnőttek gyülekezetével s ennek az eredménye volt az az 1630'— lejes 
adomány, amit aranykönyvünk legszebb lapjára kellene irni. Itt is azon-
ban az első helyre kellene állítani az újkisodai vasárnapi iskola teljesít-
ményét. „Az újkisodai vasárnapi iskolások szabadidejükkel, ügyességük-
kel, szorgalmukkal és más Istentől kapott tálentumokkal egy éven át 
sáfárkodtak, hogy ők is résztvegyenek a közösség munkájában. Hitük 
és az Ür Jézus iránt való nagy szeretettől áthatott munkájukat a jó 
Isten megáldotta. Munkájuk eredményét: 740 lejt, ezennel ők is leteszik 
a templom szent oltárára". Ez hét külvárosi proletár gyermek teljesít-
ménye volt. Az egyháztarács könnybelábbadt szemmel olvasta levelüket. 
Az Ür Jézus szemében biztosan ez volt a legnagyobb adomány. 

Csak egy néhány kiragadott példa. Mint ezek, úgy a többi adomány 
is sok sok szeretetről és megható hithűségről beszél. Mindegyik méltó 
arra, hogy az egyház aranykönyvében megörökitsük, mintahogy azt egy 
korábbi közgyűlésünk el is határozta. 
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Mindez természetesen nem ment magától. Emberek kellettek hozza, 
akik a gyülekezetet felrázták és fellelkesítették, az ezzel járó nagy munkát 
önként magukra vállalták s becsülettel el is végezték. Nem könnyű fela-
dat volt. Rengeteg időbe és még több fáradságba került. Munkájuk és 
áldozatuk méltóképen sorakozik a templomépitő ősök buzgóságához és 
hithűségéhez. Mindennek a mozgató lelke és a szó legszorosabb értel-
mében vett „elöljáró" Dr. Wachsmann Alvin felügyelőnk volt, aki ebbe 
a munkába az egész szivét beletette és a maga lelkesedésével a többi-
eket is magával ragadta. Egyetlen ambíciója volt, hogy a gyülekezet a 
száz éves áldozatos múlthoz méltó emléket állítson s ő volt a legbol-
dogabb, amikor ez sikerült. 

Felügyelőnk munkájának méltó kiegészítése volt id. S c h e m m e l 
V i k t o r széles skálájű tevékenysége, aki a gyűjtési akciót szervezte 
meg és vezette le mintaszerű lelkiismeretességei és teljes erőbedobással. 
Ez áll munkatársairól is: König György pénztárosról aki a maga fontos 
tisztét szeretetteljes odaadással, „nem mint embereknek, hanem mint az 
Urnák", végezte. És ide kell iktassuk a mi hűséges presbytereink nevét 
is, mint Roth Pétert, Haug Andrást, Gräser Konrádot, Braun Ferencet, 
Dóczy Árpádot, Stix Károlyt, Frint Nándort és Guggenberger Lajos 
gondnokát, akik mind megfizethetetlen szolgálatot tettek egyházunknak. 
A gyülekezet tartsa meg hálás emlékezetében a templomépitő ősök mellett 
az ő neveiket is. És ép úgy kell emlékezzék a Babusnik családra is, 
melynél többet és szivesebben egyetlen egyháztagunk sem áldozott a 
templomra. Ennek b e r e n d e z é s e köz t sok tárgy őrzi kegyelettel az ő 
emléküket. így többek között a csodálatos szépségű, velencei üvegből 
készült csillár és a keresztelő medence. 

Amikor most, a századik évforduló alkalmával végigtekintünk azon 
az úton, melyen az Ür vezetett, Jákob vallomása kívánkozik az ajkunkra: 
„Kisebb vagyok, uram, minden te jótéteményednél és minden te hű-
ségednél, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél". Isten nagyon jó és 
nagyon kegyelmes volt hozzánk, hogy mindazt elvégezhettük, amit el 
kellett végeznünk. Tiz esztendővel azelőtt felálitottuk 415.000'— lejjel 
gyönyörű orgonánkat, most pedig szinte ugyanannyi költséggel rendbe-
hoztuk a templomunkat. Nem a mi érdemünk egy se. Nem azé a dicsőség, 
aki plántál, sem azé, aki öntöz, hanem a növekedést adó Istené. Min-
denért Istené legyen a dicsőség, aki nemcsak az igyekezetet adta, hanem 
az erőt is a véghezvitelhez. . 

Isten iránti mélységes háfcánkát a szeptember 10.-én végbement 
templomszentelésen mutattunk be, melyet a püspök úr megbízásából 
Nikodémusz Károly brassói lelkész, egyházkerületi főjegyző végzett. A 
templomépitő ősökről pedig most, a száz éves évfordulón emlékezünk 
meg, kiknek munkáját a templom falában elhelyezett s a mai díszközgyű-
lésünkön leleplezett, magyar és német nyelvű emléktáblán örökítjük meg. 

Válságos időben ültük meg ezt a jubilleumot. Nem így gondoltuk 
ezt az ünnepet, amikor reá készültünk. Vér és könny hull az égből és 
feketén sötétlik előttünk a holnap. De még a templom megszentelt föld-
jén állunk, biztos talajon állunk. „Uram, kihez is mehetnénk? Örök 
életnek beszéde van te nálad! És mi elhittük és megismertük, te vagy 
a Krisztus, az élő Istennek Fia" ! 
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