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Boldog az az ember, akit te
megfenyítesz, Uram, és megtanítasz
törvényedre.  (Zsolt 94,12)

Feltétlenül szükséges, hogy szenved-
jünk. Nemcsak azért, hogy Isten a
maga dicsőséges hatalmát és erejét az
ördög ellen megmutathassa, hanem
azért is, mert ha lelkünk drága kincsét
semmi veszedelem nem fenyegetné,
akkor biztonságunkban elálmosod-
nánk. Mint ahogy sajnos általánosan
tapasztalható is: sokan annyira vissza-
élnek a szent evangéliummal, hogy

bűnné és gyalázattá teszik azt, mikor
úgy gondolják, hogy az evangélium
minden alól felmenti őket, s nekik
többé nem is kell már semmit tenniük,
adniuk és szenvedniük.
Az efféle gonoszságot Isten csak a
kereszttel tudja megtörni. Ezzel
kénytelen bennünket gyakoroltatni és
sarkallni, hogy hitünk gyarapodjék,
erősödjék, és mindig jobban
Krisztuséi legyünk. Amennyire nem
lehetünk el étel és ital nélkül, épp oly
kevéssé nélkülözhetjük a próbatételt
és szenvedést is. 

Ne ijedj hát
meg a kereszt-
től: hiszen
sokkal jobb ha
van, mint ha
nincs. Elég erős
ígéreted van
Istentől, amely-
lyel magadat
vígasztalhasd.
Csak így válik
az evangélium
a mi
kereszthordozó
szenvedésünk
révén mások
számára is
láthatóvá.

Luther Márton

A kereszt javunkra vanA kereszt javunkra van
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Pilinszky János:

Panasz
Elevenen a csillagok alá,

az éjszakák sarában
eltemetve,

hallod a némaságomat?
Mintha egy égbolt madár

közeledne.

Így hívogatlak szótalan:
az örök hallgatásból,

idegen egeid alól,
valaha is kiásol?

Eljut hozzád a panaszom?
Hiába ostromollak?

Köröskörül a félelem
zátonyai ragyognak.

Számíthatok rád Istenem?
Úgy vágyom közeledre,

dideregve csak hevesebb
a szerelmek szerelme!

Temess a karjaid közé,
ne adj oda a fagynak,
ha elfogy a levegőm, 
hívásom sose lankad.

Légy reszketésem öröme,
mint lombjai a fának:

adj nevet, gyönyörű nevet,
párnát a pusztulásnak.

KYRIE
Megszólítottál Istenem,
de nem hallgattam rád.
Útnak indítottál, de állva maradtam.
Azt kérted, hogy forduljak vissza, 
de a magam útját jártam.
Azt mondtad, rád bízhatom magam,
de csak önmagamban hittem.

Könyörülj rajtam!

Megérintettél, Istenem,
de én elhúzódtam tőled.
Nevemen szólítottál, 
de én nem válaszoltam.
Társakat akartál mellém adni,
de én elszakadtam tőlük.
Azt mondtad, te vagy az út,
de én nem indultam el rajtad.

Könyörülj rajtam!

Megijesztettél Istenem,
de rémületemben sem menekültem hozzád.
Kínok kötelékével vettél körül, 
de megbéklyózva is dacoltam veled.
Betegségekkel próbáltál meg, 
de nem törődtem a figyelmeztetéssel.
Azt mondtad nincs már sok időm, 
de én nem szálltam magamba.

Könyörülj rajtam! 

Türelmes voltál Istenem,
és egyszer csak megadtam magam.
Csendben megálltál mellettem, 
és nekem sem kellett szólnom.
Jóságodat, mint subát rám terítetted,
és nem vacogtam többé.
Azt mondtad: fiam, szeretlek,
és ekkor felfogtam végre:

Megkönyörültél rajtam.

Fabiny Tamás: Ajtórésnyi zsoltár



Kedves Testvérek!
Templomunk felszentelésének 75.

évfordulójára készülünk.

Amit az előttünk járóktól  örököltünk,
szeretnénk megbecsülni, hűséggel
használni, hogy amikor eljön az
ideje, mi is tisztességgel átadhas-
suk az utánunk jövőknek! 
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Emlékeink nyomában

A kaposvári evangélikusok első temploma a Teleky utcában 



A templom fizikai felújításán túl
szeretnénk felkutatni az arra
érdemes emlékeket is, hogy egy kis
emlékkiadványt készíthessünk
belőle!

Ebben kérjük a testvérek
együttműködő segítségét!

Akinek vannak templo-
munkhoz, vagy

gyülekezetünkhöz fűződő
fotói (konfirmáció, esküvő,
keresztelés, ünnepi isten-

tisztelet stb), érdekes emlékei
vagy történetei, legyen szíves
juttassa el a lelkészi hivatal-

ba! 
Minden fotót és iratot másolás

után azonnal visszaadunk!
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Az épülő új templom hátulról

Készül a külső díszítés



Néhány szó 
a zárszámadáshoz

A 2002. évi költségvetésünk
egyensúlyt mutat. 
Bár a  kiadások szerény mérték-
ben meghaladták a bevételein-
ket, ennek oka, hogy olyan fel-
szereléseket vásároltunk (80 db.
szék és templomi szőnyegek),
amelyekre nagy szükség volt.
A múlt évinél lényegesen
kevesebb alapítványi támogatás
jelent meg a gyülekezeti költ-
ségvetésben, ugyanis az
alapítványi  bevételeket a temp-
lomrenoválásra gyűjtjük.
Ezen túl folyamatban van egy
ÁFA visszatérítési kérvényünk,
amely a 2003. évben fog rea-
lizálódni.
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Gyülekezetünk 2002. évi zárszámadása
BEVÉTELEK 2002 Ft-ban   KIADÁSOK 2002 Ft-ban 

Gyülekezeti tagoktól 3 215 036   Illetmény (lelkészek,kántor) 1 807 733 

Gusztáv A. segély + alapitvány 140 000   Dologi kiadások 1 439 212 

Állami támogatás hitoktatásra 601 224   Javítás, tatarozás 100 734 

ÁFA visszatérítés      442 602 

 502 726   Gépjármü költség 475 661 

Személyi levonások 153 397   Törvényes terhek 234 972 

Továbbítandók 321 410   Továbbítandók 319 156 

Egyéb     Belmisszió, egyéb 507 048 

Kamat 5 290   Közegyházi járulékok 85 400 

Rendkivüli bevételek 408 278   Segélyek 202 500 

 234 000    327 020 

Összes bevétel 2002: 5 581 361   Összes kiadás 2002: 5 942 038 

 1 637 558 
  

  

Összesen: 7 218 919   Záró maradvány:  1 276 881 
 

Gyűjtés a Gyűjtés a 
renoválásrarenoválásra

Az előttünk álló templomfelújítás
olyan erőt próbáló feladatunk,
amit csak komoly összefogással
és áldozattal tudunk elvégezni!

Ezért kérünk minden
testvérünket, hogy lehetősége
szerint adományával segítse a

renoválási munkát!

A befizetett adományok  
adócsökkentő tételként 

elszámolhatók. 

Gyülekezetünk számlaszáma:
11743002-20014517
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Örvendetes jelek:
Ha szerényen is, de évről évre nő az
egyházfenntartók száma. 10 éve még
100-al kevesebb egyházfenntartónk

volt, mint ma. Ennek szívből örülünk!
Ha szerényen is (egy befizetőre vetítve

900 Ft-al), de nőttek a befizetett
összegek is. 

Kevesen viszik a teher nagy részét:
Az összes egyházfenntartás 55%-át a

felső sávban lévő 94 ember adta össze.
Minden bizonnyal ők azok, akik ezen

felül az adomány és a perselypénz leg-
nagyobb részét is befizetik.

Felelős önkéntesség:
Nehéz olyan rendet kialakítani, ami

igazságos, méltányos de egyben
elégséges is. 

Szívből örülhetünk annak, hogy az
egyházfenntartás önkéntes, éljünk vele

felelősen!

Az egyházfenntartás 2003-ban:
Eleink már a gyülekezet önállóvá

váláskor az egyházfenntartás
mértékéül a jövedelem 1%-át jelölték

meg. 
Ez ma is irányadó.

Az országos presbitérium ajánlása:
Önálló keresettel rendelkezőknél: 
havi 600 Ft (azaz évi 7.200.- Ft),

nyugdíjasoknál 
havi 300 Ft (azaz évi 3.600.- Ft) 

 
1999 2000 2001 2002 

Befizetési     

sávok befizetett összeg befizetett összeg befizetett összeg befizetett összeg 

 
 összeg  összeg  összeg  összeg 

0-1200 Ft 65 63 100 Ft 64 60 600 Ft 47 47 400 Ft 36 34 600 Ft 

1201-2000 Ft 157 272 900 Ft 122 220 600 Ft 105 192 600 Ft 82 149 500 Ft 

2001-3000 Ft 64 184 000 Ft 101 291 900 Ft 92 266 700 Ft 89 260 700 Ft 

3001-5000 Ft 42 189 600 Ft 65 297 600 Ft 77 352 400 Ft 111 514 000 Ft 

5000 Ft felett 32 293 500 Ft 52 518 002 Ft 81 807 900 Ft 94 1 119 700 Ft 

Összesen: 360 1 003 100 Ft 404 1 388 702 Ft 402 1 667 000 Ft 412 2 078 500 Ft 

Átlag:    5 045 Ft 
 

Sok vagy kevés az 
egyházfenntartói járulék?

Az egyházfenntartói járulékot fizetők száma és a befizetések mértéke

Adóigazolás a befizetésekről
Az egyházi befizetésekre (egyházfenn-

tartás és adomány) mint közhasznú
befizetésre adókedvezmény vehető

igénybe. 
Igazolást azoknak tudunk kiállítani,

akik adóazonosító jelüket (vagy
adószámukat) a lelkészi hivatalba

eljuttatják. 



Beszélgető körünk 
következő alkalmai: 

Január 29.
Mit mond a Biblia

és mit mondjunk mi?

Február 12.
Vannak még csodák 
a 20. században?

Február 26.
Tegyetek tanítvánnyá minden

népet! - a misszió szükségessége
és mikéntje

Március 12.
Istenélményeink 

- Krisztus közöttünk van?

Március 26.
Mindent lehet, de nem minden

használ - a keresztyén szabadság
és a szenvedélyek

Április 9.
Elfogadottnak lenni az Istennél és

az emberek között

Április 23.
Mi elhagytunk mindent, mi lesz

tehát a jutalmunk?

Az összejövetelek minden második
szerdán este 18 órakor kezdõdnek
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Kedves gyerekek Kedves gyerekek 
és fiatalokés fiatalok

Amint az bizonyára nektek is
feltűnt, javában dúl a KEFIR
szezon. Többet nem feszélyezi
sem a kicsi sem a nagy
kefireket a másik korosztály
eltérő érdeklődési köre. A még
konfirmáció előtt állók végre
kedvükre játszhatják a legjobb
játékokat, a nagyok pedig
énekelhetnek és beszélget-het-
nek kifulladásig. Ha te eddig
még nem voltál egyetlen szom-
bat délutánon sem a
köreinkben, itt az ideje, hogy
belekóstolj a KEFIRbe. Hidd
el, többet nem kívánod majd a
tejfölt és a joghurtot, mert
rájössz, hogy ez az igazi :-)

A KIS IFI következõ alkalmai:
Február 1. és 15., március 1., 15.
és 29., április 12. és 26., május 10.
és 24. 

Kezdési idő: 14 óra.

A NAGY IFI alkalmai:
Február 8. és 22., március 8. és
22., április 5. és 19., május 3., 17.
és 31. 

Kezdési idő: 17 óra.
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Tartós támogatás
Törvényeink lehetőséget adnak arra,
hogy alapítványokat, közhasznú tár-
saságokat tartós támogatási
szerződés keretében támogassunk.
Az ilyen keretben nyújtott támo-
gatásokra kedvezőbb adójóváírási
lehetőségek vehetők igénybe.
Az alapítványunkat létrehívó
Talajerőgazdálkodás kkt. az első
cég, amely tartós támogatási
szerződést kötött alapítványunkkal.
A Talejerőgazdálkodás kkt. koráb-
ban azt vállalta, hogy évi 200.000.-
Ft-tal támogatja alapítványunkat.  A
múlt év novemberében a támogatói
szerződést megváltoztatta, s a
következő 5 évre a vállalt támo-
gatást 400.000.- Ft-ra emelte.
Köszönjük támogatónk óriási segít-
ségét!

1% 2001. évi eredménye
A 2001. évi adóból a
"NÖVEKEDÉS” alapítványnak
felajánlott és 2002-ben átutalt
összeg  438.242.- Ft. 
E sorokon keresztül mondunk
köszönetet minden felajánlónak! 
A kapott összeget teljes egészében a
kaposvári evangélikus templom

felújítására fogjuk fordítani.

2x1%-os adófelajánlás
Közeledik az adóbevallás ideje,
hamarosan újra rendelkezhetünk
személyi jövedelemadónk 2x1%-
áról. 
Az egyházaknak adható 1%-al
országos egyházunkat támogat-
hatjuk, a másik 1%-al pedig
alapítványunkon keresztül
közvetlenül gyülekezetünket. Az
alapítványi támogatást templomunk
felújítására kívánjuk fordítani!

A hírlevélhez rendelkező nyi-
latkozatokat mellékelünk, amelyek
közvetlenül is felhasználhatók.

Az evangélikus egyház 
technikai száma: 0035

A NÖVEKEDÉS alapítvány
adószáma: 18761638-1-14

Alapítványunk számlaszáma:
11743002-20136796

Köszönjük eddigi és kérjük
további megértő segítségüket és

támogatásukat!

Alapítványi információk, Alapítványi információk, 
2x1%-os felajánlás2x1%-os felajánlás



“Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a
sírókkal” Róm 12,15

8 gyermek keresztelésének8 gyermek keresztelésének
örültünk:örültünk:

Oláh Rebeka, Ziegenheim András,
Puska Dóra, Párkányi Boriska, Feczán
Márk, Bálint Tamás, Szemán Rebeka

Borbála és Steller Bodó Soma

Konfirmációban Konfirmációban 
26  fiatal vallotta meg hitét:26  fiatal vallotta meg hitét:

Balázsfi Diána, Bogdán Szandra, Farkas
Katalin, Kardos Beáta, Marityevics
Bernadett, Mikolics Nikoletta, Pete

Csilla, Pflanczer Edit, Sárdi Barbara,
Szemerei Eszter, Vincze Anikó, Barabás

Péter, Benedek Gábor, Böjtös István,
Hegedüs Balázs, Herczog Dénes,

Horváth Márton, Kalmár Gergely, Kiss
Attila, Ládonyi Péter, Ródner Henrik,

Ródner Roland, Szabó Dávid, Szemerei
Márton, Török Péter és Ureczky Bálint

Oltárunk előtt 12 pár kértOltárunk előtt 12 pár kért
áldást házasságára:áldást házasságára:

Gulyás Gábor és Horváth Linda,
Szántó Attila és Kovács Beáta,

Csizmadia László és Péter Ildikó,
Brandon Paul Luokkala és Ittzés Noémi, 

Somi Attila és Pintér Andrea,
Fekete Roland Kornél és Pintér Csilla,

Novák László és Finta Alexandra,

Miklós Gyula és Peringer Anita, 
Dr. Takács Róbert és Kiss Zsuzsanna,

Antal Zoltán és Gelencsér Katalin,
Giaccari Giancarlo és Rofrics

Zsuzsanna, 
Gerhát Péter és Pünkösd Erzsébet.

Isten áldása kísérje mindazokat, akik a
keresztség áldásában részesültek, akik a
konfirmációban megvallották hitüket, és
akik közös életútra indultak oltárunktól!

Utolsó földi útjára kísértük 21Utolsó földi útjára kísértük 21
testvérünket:testvérünket:

Fock Henrikné sz. Weitzel Katalin (78),
Galambos Györgyné sz. Fucs Borbála

(80), Georg Miklós (83), Reichert
Ferencné sz. Valter Éva (78), Ládonyi

József (87), Várnai Ernőné sz. Pallaghy
Eleonóra (92), Horváth Józsefné sz.

Deák Karolin (80), Ungvári Károly (50),
Papp Lászlóné sz. Hegyi Katalin (56),

Löw Tamásné sz. Trautmann Anna (80),
Müller Györgyné sz. Stósz Éva (70),
Kiss István (63), Bakonyi Antalné sz.

Friedrich Erzsébet (82), Végvári János
(86), Knoch Jakabné sz. Lamm Margit
(71), Gögh Antal (41), Muth Imréné sz.

Stósz Annamária (74), Bozsoki Ferencné
sz. Györke Zsófia (61), Roóz Andorné
sz. Rácz Erzsébet (72), Sipos Sándorné

sz. Dachert Katalin (79), László Józsefné
sz. Mechvart Erzsébet (68)

Adjon az Isten békés pihenést az elhúny-
taknak, és vígaszt a gyászolóknak!
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Együttérzünk
a 2002. év kazuális eseményei 



Két csekk melléklet 

Kérjük, senki ne vegye tolakodás-
nak, hogy a jelenlegi hírlevél 

mellékleteként kivételesen 
két csekket küldtünk.

Az “EGYHÁZFENNTARTÁS”
feliratú a szokott egyházfenntartói
járulék befizetésére szolgál, mint a

korábbi években.  

A “TEMPLOMFELÚJÍTÁS” 
feliratú csekklap pedig a templom-

felújításra szánt adomány 
eljuttatását segítheti.
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FFFFoooonnnnttttoooossss    hhhhíííí rrrreeeekkkk,,,,     ttttuuuuddddnnnniiiivvvvaaaallllóóóókkkk

Hivatali rend:

Hétfőn: 14.00-16.00
Kedden: 14.00-16.00
Szerdán: 10.00-12.00
Pénteken: 14.00-16.00

Természetesen fontos ügyekben a hivatalos órákon túl is nagyon szívesen állunk
a testvérek rendelkezésére.

Köszönet és kérés

A legutóbbi hírlevélhez mellékelt
adatlapok jelentős részét a

gyülekezet tagjai már vissza-
küldték. Köszönjük!

Nyilvántartásunk pontosítása, 
frissítése folyamatban van, ezért

kérjük, hogy aki még nem juttatta
vissza az adatlapot, 

legyen szíves pótolni! 

Fiatal felnőttek figyelem! 
A fiatal felnőttek részére egy új

alkalmat indítunk útjára. 
A kezdetben havi egy találkozó
célja a találkozáson túl, hogy a 

fiatal felnőttek életében felvetődő
kérdésekre közösen keressünk és

találjunk feleletet.
Az első alkalom, amelyre minden

érdeklődőt várunk:  
2003. február 20-án  este 17

órakor kezdődik.

Családi istentisztelet 
tartunk templomunkban minden

hónap 3. vasárnapján 
9 órai kezdettel.

Ezekre az alkalmakra a hittanos
gyermekekkel együtt szeretettel

hívjuk és várjuk a kedves szülőket,
nagyszülőket és érdeklõdõket!
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Amire készülünk
Vendégeket várunk 

Április 13-án, virágvasárnap
Dr. Csepregi András, a Nyíregyházi

Tanárképző Főiskola evangélikus
tagozatának vezetője lesz a vendégünk.

Május 4-én, Húsvét u. 2. vasárnap
Dr. Fabiny Tamás az Evangélikus

Hittudományi Egyetem docense szol-
gál gyülekezetünkben.

Vendégeink a délelőtti istentiszteleten
igét hirdetnek, délután pedig

szeretetvendégségen számolnak be 
szolgálatukról.

Ünnepi istentiszteleti rend:

Nagycsütörtökön, április 17-én:
18 órakor úrvacsorai istentisztelet

Nagypénteken, április 18-án:
10 órakor úrvacsorai istentisztelet
18 órakor passióolvasás énekkari 

szolgálattal
Húsvétkor, április 20-án:

10 órakor úrvacsorai istentisztelet
Húsvét hétfőn, április 21-én

10 órakor istentisztelet

Ami történt
Aliansz imahét 

január 5-12.
A nyolc estét betöltő sorozat első

három alkalmát a metodista
imaházban, a negyediket a református

templomban, az ötödiket nálunk -
gyülekezeti házunkban -, az utolsó

három estét pedig a baptista imaházban
tartottuk. 

A gyülekezeti házunkban Kurdi Zoltán
metodista lelkész hirdette Isten igéjét,
lelkészünk Szemerei János a sorozat 7.
estéjén a baptista imaházban prédikált.

Ökumenikus imahét 
január 19-26.

Idén először a mi templomunkban 
tartottuk az imahét nyitó isten-

tiszteletét, melyen Balás Béla római
katolikus megyéspüspök hirdette az

igét. 
Idén is óriási érdeklődés kísérte az

ökumenikus imahét alkalmait. A város 
templomai estéről estére megteltek. 

Evangélikus közösségünk a nyitó
alkalmon kívül két alkalommal volt

közvetlenül is érintett. A negyedik este
a donneri Szent Kereszt templomban
Szemerei János esperes prédikált, a
Szent Margit templomban egyház-

kerületünk püspöke, Ittzés János hir-
dette az igét. 

Az imahét alatt Sághy Balázs
segédlelkész Somogyszilben és
Ecsenyben végzett szolgálatot. 

Felelős szerkesztő és kiadó:
Szemerei János evangélikus lelkész

EVANGÉLIKUS LELKÉSZI
HIVATAL

7400 KAPOSVÁR Kossuth L. u. 39.
Telefon: /82/ 416-467
Mobil: /30/ 9723-954


