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“Készítsétek el az Úr útját, tegyétek
egyenessé ösvényeit: minden sza-
kadékot töltsetek fel, minden hegyet és
halmot hordjatok el, legyen a görbe út
egyenessé, a göröngyös simává: és
meglátja minden halandó az Isten
szabadítását.” (Lk 3,4-6)
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December 15-én 12. alkalommal
invitálták a szervezők a városi sport-
csarnokba 

KÖZÖS ÁDVENTI ÁHÍTATRA 
ÉS EBÉDRE 

Kaposvár város mintegy négyszáz
nyugdíjasát, - közöttük húsz
gyülekezeti tagunkat. 
A KOMÉTA Zrt. olasz tulajdonosa
nem csak ötletgazdája, de hűséges és
nagyvonalú támogatója is az évente
megrendezett meghitt ádventi együt-

tlétnek. 
Az alkalom minden esztendőben közös
áhítattal kezdődik, melyet a városban
élő egyházi közösségek lekészei tar-
tanak. Idén lelkészünk, Szemerei
János hirdette az igét. 
Szita Károly polgármester köszöntője
után a Déryné vándorszíntársulat
adott magas színvonalú irodalmi és
zenés programot. Ezt követően a
terített asztaloknál épülhetett tovább a
közösség. J.

Áhítat a sportcsarnokbanÁhítat a sportcsarnokban



Gondolatok 
Efezus 3, 13-21 alapján

Az egyik nagyváros piacterén dolgozott
egy kötéltáncos. Két pózna közé volt
kifeszítve a műanyag kötele. Az egyik leg-
nehezebb mutatvány a kötélen való
kerékpározás volt. A meglepetést viszont
a végére tartogatta. Egy talicskát vitt föl a
magasba. Majd megkérdezte a sokasá-
got, hogy bíznak-e az ügyességében,
abban, hogy baj nélkül át tudja tolni a ta-
licskát? Igen volt a válasz. Ekkor a
kötéltáncos minden nehézség nélkül
áttolta a talicskát a másik oldalra, majd
újra a közönséghez fordult. Lássuk,
kedves nézőim, valóban bíznak-e az
ügyességemben! Jöjjön valaki, és üljön
bele a talicskába, én pedig átviszem a
másik oldalra! Csend lett a piactéren. Az
emberek először egymásra néztek, akad-
e jelentkező, majd újra a kötéltáncos felé
fordultak a fejüket ingatva. Tehát nincs
senki, aki vállalná ezt a különös felada-
tot? Ismét csend lett. Majd a tömegből
előugrott egy kisfiú és odaszaladt a
mutatványoshoz. Én beleülök, mondta. A
közönség lélegzetvisszafojtva figyelte a
történéseket. A fiú beleült a talicskába, és
a kötéltáncos biztos mozdulattal végigtol-
ta a kifeszített kötélen. Amikor befe-
jeződött a mutatvány, a csend még tartott
egy kis ideig, aztán kitört a hatalmas taps.
A földet ért fiút rögtön körülvették az
emberek, majd azt kérdezték: nem féltél
odafent? Hogyan tudtad ezt megtenni? A
gyermek nevetve a kötéltáncosra muta-
tott, és azt mondta, dehogy féltem, hiszen
Ő az apám.
Isten is olyan számunkra, mint az atyánk.
A kisfiú feltétel nélkül bízott az apjában.

Mi legalább ennyire bízhatunk Istenben!
Ő a szeretet Istene és a javunkat akarja.
Erről az atyai bizalomról és szeretetről
szól igénk. Pál apostol imádkozik, és a
Mennyei Atyát hívja segítségül. A börtön-
ben az Efezusban élő emberekért
könyörög. Mint lelkipásztor a rábízottakért
imádkozik. Közbenjár értük az Atyánál. A
börtön mélyéről néz fel, nem elkeseredve
saját sorsán, nem lázongva, mint ahogy
mi azt oly sokszor tesszük. Nem
haragszik az Istenre nehéz sorsáért,
hanem Ő ott is az Atya szeretetére bízza
magát. Atyának nevezi, mivel az apostol
is tudja, hogy nincs más, akihez segít-
ségért fordulhat, nincs más, aki törődik
vele, ott a börtöncella mélyén is, és nincs
más, aki gondját viselné. De különös
módon nem önmagáért esedezik, hanem
az emberekért.  Az apostoli imádságban
3 kérés hangzik el: 1. erősödjenek meg,
2. Krisztus lakjon a szívükben, 3. gyö-
kerezzenek meg a szeretetben. Ezek
mögött a kérések mögött is kirajzolódik a
hit és a bizalom fontossága. És ez most is
szól hozzánk. Benne sokkal inkább
bízhatunk, mint saját terveinkben vagy
munkánkban! Krisztus állandó lakozást
akar venni a szívünkben, nem pedig i-
deilenest. Nem futó vendég, nem alkalmi
látogató, hanem állandó lakó akar lenni a
szívünkben. Mint aki otthonában lakhat
minden időben. Ez a keresztyén
embernek és az egész gyülekezetnek a
titka és erőforrása. Az a Jézus akar szál-
lást venni a szívünkben, aki nem riadt vis-
sza a betlehemi istállótól, aki nem riadt
vissza a keresztfától. Akinek szeretete
változatlan! Aki Téged is át akar ölelni,
Téged is meg akar gyógyítani.  K.A.
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Feltétel nélkül



Szeretettel köszöntöm a
kaposvári Testvéreket!

Kozma Anettnek hívnak, a répce-
laki gyülekezethez tartoztam
születésemtől fogva családommal
együtt. Már kisiskolás korom óta
az egyház közelében élek.
Családom is rendszeresen részt
vesz az istentiszteleteken,
gyülekezeti alkalmakon. É-
desanyám a répcelaki
gyülekezetben presbiteri szolgála-
tot is ellát. Ezelőtt 26 évvel
Smidéliusz Ernő bácsi keresztelt
meg, és Jánosa Attila lelkész úrnál
konfirmáltam. Ma a répcelaki
gyülekezet lelkésze Verasztó
János. 

Hét évesen mentem
először hittan órára,
ami az Úr Jézus
kegyelméből egészen
a gimnáziumi évek
végéig folytatódott.
Nagy vágyam volt,
hogy a soproni
evangélikus gimnázi-
um diákja lehessek,
és hiszem, hogy Isten
vezetésével kerültem
a Soproni Líceumba
1996-ban. Abban az
évben jutottam el egy
csendeshétre is, ahol
szembesültem azzal,
hogy az Úr Jézus
nélkül a hitem nem ér
semmit. Itt kellett el-
g o n d o l k o d n o m

életemben először arról, hogy
valóban odategyem az egész
életemet az Ő kezébe, vezéreljen
Ő ezek után. Maga Krisztus lett az
én életem személyes Megváltója
és Ura. A hit keskeny útja koránt
sem könnyű, de "a kereszt
tövébe" visszatérhetünk, ha
vétkezünk.
2000-ben érettségiztem, és utána

kerültem a Teológiára. Az Úr
Jézus Krisztus hívására hallgatva
jelentkeztem az Evangélikus
Hittudományi Egyetemre.
Tanulmányaim ideje alatt az Ő
keze vezérelt. Ő volt velem a
nehéz és boldog pillanatokban is.
Három éve nyáron alkalmam nyílt
egy ösztöndíj keretében kijutni
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Új lelkészünk bemutatkozikÚj lelkészünk bemutatkozik



Ev. énekeskönyv
184. ének

1. Ha Jézus Krisztus jár
velünk, Ő a mi utunk, életünk.
Bár évre évek tűnnek el, A
szívünk hálát énekel.

2. Kegyelme hordoz szüntelen.
Nem gyötör gond és félelem. És
minden percnek célja van, Ha
őt szolgáljuk boldogan.

3. Keresztje győztes, szent
jelünk, Az élő Jézus jár velünk.
Ő áld meg percet, éveket,
Őnéki mondunk éneket:

4. Dicsérünk téged, Jézusunk,
Nevedben bátran indulunk.
Követjük lábad szent nyomát,
És minden évünk téged áld.

Túrmezei Erzsébet 1912-2000.
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Amerikába. Májustól augusztusig
amerikai gyerekeket táboroztat-
tam Minnesota államban, közel a
kanadai határhoz. Ez idő alatt
alkalmam volt megismerni az
amerikai kultúra egy szeletét.
Teológus időm utolsó másfél
évében Budapesten dolgoztam az
Evangélikus Sarepta
Szeretetotthonban. Itt tapasztal-
tam meg a legjobban az Isten
áldásait és segítségét. Munkám
során mind az idősekkel, mind a
fogyatékos gyerekekkel alkalmam
volt foglalkozni. Nagyon nehéz
munka volt, de a beteg gyermekek
örömét, az idősek kedvességét,
és szeretetét soha nem fogom
elfelejteni. 
Hatodéves szolgálatomat a
sárvári gyülekezetben végeztem.
Idén nyáron, június 30-án szentelt
lelkésszé és indított el szol-
gálatomba Ittzés János püspök úr.
Augusztus 1-je óta vagyok a
kaposvári gyülekezet beosztott
lelkésze. Bízom abban, hogy a
kaposvári szolgálatomban is
maga az Úr Jézus Krisztus jár
majd előttem és vezet az Ő útján.
Mindig volt egy ige, ami erőt adott,
és bíztatott, ez pedig megírva
található Gal 6,2-ben: "Egymás
terhét hordozzátok, és így tölt-
sétek be a Krisztus törvényét!" A
gyülekezetre Istenünk gazdag
áldását kívánom és kérem. Ő
vezessen és járjon előttünk, min-
den időben! 

Kozma Anett lelkész

Testvéreinknek az alábbi
énekkel kívánunk 

Istentől áldott, békés,
boldog új esztendőt!



Luther nyomában
2007. szeptember 22-én szombaton
hajnalban szokatlanul nagy volt a
nyüzsgés templomunk előtt. Öt órakor
volt az indulás, a régóta tervezett nagy
útra, Németországba.  

Már a túra útvonala is sokat mond
azoknak, akik valamennyire jártasak az
egyház- és kultúrtörténelemben.  

Kaposvárról egy prágai városnézést
követően Lipcsébe, az első állomás-
helyre siettünk. 
Prága azon túl, hogy gyönyörű város,
az egyik előreformátor, Husz János
munkálkodásának helyszíne. Főtéren
álló szobra sajnos renoválás miatt csak
képről volt látható.
A vasárnapot a reformáció
fővárosában, Wittenbergben töltöttük.
Felemelő és felejthetetlen élmény volt
számunkra a vártemplomi  isten-

tisztelet, melyen énekkarunk három
éneket énekelt magyar és német nyel-
ven.  Délután a városi templomot, majd
a világ legnagyobb reformációval kap-
csolatos múzeumát, a Luther Hallét tek-
intettük meg. 
Hétfőn  a híres lipcsei  Tamás-templom
megtekintésével kezdtük a napot.
Énekkarunk  spontán hangversenyt
adott J. S. Bach egykori szolgálatának
és földi nyughelyének helyszínén. 
Innen Eislebenbe utaztunk, Luther
szülővárosába. A szülőháznál kialakí-
tott múzeumban láthattuk a
keresztelőkutat, amely felett meg-
keresztelték, a templomot, ahol utoljára
pédikált, a házat, ahol visszaadta lelkét
teremtőjének.  
Esti úticélunk és szálláshelyünk Erfurt
városa volt. Luther itt járt iskolába, itt
lépett be az ágostonos kolostorba,
innen küldték át tanítani a Wittenbergi
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Egyetemre. 
Felejthetetlen élmény volt a korabeli
hangulatot idéző vacsora a Luther
Keller étteremben...
Kedd reggel a Wartburgi várhoz mász-
tunk fel. A gyönyörű helyen fekvő vár-
ban egy rendkívül gazdag, magyar
vonatkozású kiállítást tekinthettünk
meg, a 800 éve született, és ide is
kötődő Árpád-házi Szent Erzsébetről.
Nekünk evangélikusoknak természete-
sen a vár centruma az a szerény kis
szoba, ahol a Reformátor a wormsi
birodalmi átok utáni kényszerű rab-
ságában anyanyelvre fordította az
Újszövetséget. 
Eisenach városában Luther kisdiákként
tanult. A korabeli iskolás életet mutatja
be az itt működő Luther-ház. A város
nagy szülötte J. S. Bach. Szülőházánál
rendkívül gazdag és érdekes
zenetörténeti kiállítást tekinthettünk
meg. 

Sajnos innen már hazafelé kellett indul-
nunk. Út közben egy rövid pihenőre
megálltunk Nürnbergnél, ahol a sötét
emlékű Harmadik Birodalom ijesztő
emlékeit néztük meg, majd a
Regensburg melletti utolsó szállá-
sunkra utaztunk. Szerda reggel az
addig kényeztetően szép időnk enyhe
permetező esőre váltott. Az előttünk
álló hosszú út miatt csak egy futó
városnézésre volt lehetőségünk Kepler
szülővárosában. A város szépsége így
is elbűvölt bennünket. 
Emlékekkel gazdagon tértünk haza.
Nem csak arra jutottunk el, hogy több
helyre jó volna még visszamenni, ott
egy kicsit elidőzni, de az is világossá
vált, hogy evangélikusként itthon is
Luther nyomában járhatunk. Élhetünk
azokkal a kincsekkel, meríthetünk
abból a forrásból, amit a reformáció
hozzánk is közel hozott!

Szemerei János
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Október 4-től elindult
gyülekezetünkben a Baba-mama
kör.

Ezen az alkalmon lehetőség nyílik
az anyukáknak egymással beszél-
getni, tapasztalatot cserélni, a
babáknak játszani, gyermek
énekeket tanulni,
és az együttlét
végén pedig egy
rövid áhítaton részt
venni, és mindezt
szolid sütizés,
teázás keretében.

Kedves Anyukák!
Ha van minden
hónap első
csütörtökén egy
szabad órátok,
akkor szeretettel
várunk benneteket
k i s b a b á t o k k a l ,
vagy nagyobbacs-
ka gyer-

meketekkel/gyermekeitekkel egy
közös beszélgetésre, együttlétre más
anyukákkal, gyermekekkel
közösen! 
A következő Baba-mama kör
kivételesen január második
csütörtökén, 2008. január 10-én
délután 16:00-17:00-ig lesz. Erre az
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A december 6-i Baba-
mama körön kedves
vendég kopogtatott be
gyülekezeti házunk ajta-
ján! Az együttlévő
gyerekek nagy örömére
Mikulás bácsi személye-
sen jött el hozzájuk,
hogy örömöt és egy kis
csomagot adjon nekik...   

Mikulás a legkisebbeknél



A XXI. századot az információ
századának is szokták nevezni.
Félelmetes sebességgel fejlődik a
technika. Mobiltelefonokon könnyen
és egyszerűen lehet elérni egymást,
félelmetes mennyiségű információ
hívható le az internetről. 
Más területen azonban akadozik, sőt
úgy érzi az ember, hogy szinte be is
dugulnak az információs csatornák. 
Az emberek a TV, a rádió, az újsá-
gok, az internet segítségével szinte
mindent tudnak a sztárok életéről,
de alig tudnak valamit a velük egy
háztartásban élő családtagról... 
Sajnos a gyülekezetben is le-
csapódik ez. 
Közösségünk a városban is  egy
szórvány közösség. Evangélikus
hittestvéreink vallási szempontból
minden utcában, a legtöbb házban,
és az esetek többségében saját
családjukban is kisebbségben van-
nak. Egymásról csak felszínes és
felületes ismereteink vannak. Ez a
helyzet nehézzé teszi a fontos infor-
mációk célba jutását is. 
Én lelkészként nagyon hálás vagyok
azért, ha valaki szól, hogy tud olyan
testvérről, akinek szüksége lenne a
lelkész látogatására, egy beszél-
getésre, vagy valaki betegágyán
úrvacsorát szeretne venni. 
Nekünk lelkészeknek is rengeteg
feladatunk van. Oda viszont, ahol
igazán várnak bennünket, oda min-
denképpen szeretnénk eljutni!

Ehhez azonban segítségre, informá-
ciókra van szükség. 
A címben jelzett látogatói kártya
ehhez lenne egy egyszerű
segédeszköz. 
Két dologra lehetne használni. 
Egyrészt a gyülekezetünkbe láto-
gatóként érkezőknek adna
lehetőséget a bejelentkezésre,
kapcsolatfelvételre. 
Másrészt pedig a gyülekezeti tagok
és a lelkészek között lehetne egy új
információközlési csatorna.  

Ezt a templompadokon illetve az
iratterjetszési asztalon helyeznénk
el, hogy mindig bárki hoz-
záférhessen. 
Ha Ön, valamelyik családtagja vagy
ismerőse a lelkészt szeretné
meghívni az otthonába, vagy beteg
gyülekezeti tagról tud, aki mondjuk
kórházba került, ezt szintén jelezni
lehetne a kártyán. 
Akár házi áhítat, úrvacsorai alkalom
iránti igényt is lehetne jelezni  a
kártya értelemszerű kitöltésével, és
a perselybe dobásával. 

Amit ezzel a próbálkozással jelezni
szeretnénk, hogy nagyon szívesen
állunk minden testvérünk ren-
delkezésére. Egyben kérjük bizal-
mukat és informális segítségüket
szolgálatunk jobb ellátásához! 

Szemerei János lelkész
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Evangélikus Országos
Ifjúsági Találkozó

(SZÉLRÓZSA) lesz
Kőszegen

2008. július 16-20-án.
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Lelkészi Hivatali rend:

Kedd: 14.00-16.00
Szerda: 9.00-11.00
Péntek: 10.00-12.00
Természetesen fontos ügyekben a

hivatalos órákon túl is szívesen állunk
a testvérek rendelkezésére!

Kérés
Szeretettel kérjük azokat a

testvéreinket, akik egyházfenn-
tartói járulékukat az idei 2007.

évre még nem fizették be,
legyenek szívesek ezt pótolni. 
A gyülekezetünkre is nehezedő

terhek mellett csak összefogással
és nagyobb áldozattal tudjuk

ellátni szolgálatunkat. 

Gyülekezetünk számlaszáma:
11743002-20014517

Alapítványi hír
A gyülekezetünk munkáját

segítő Növekedés Alapítvány
javára a 2006. évi adó 1%-

ának felajánlásából összesen
545.057 Ft érkezett. 

Köszönjük!

Konfirmáció az idei
tanévben 2008. május 11-én,
Pünkösd vasárnapján lesz. 

A hitoktatás rendje:

Iskolai hittant négy iskolában tar-
tunk a városban. A egyházi fenn-
tartású iskolákban (református és a
római katolikus) órarendbe ágyezot-
tan, a Zrínyi Ilona Általános
Iskolában kedden du. 4-től,  a
Toponári Általános iskolában pedig
kedden a 6. órában. 
Azon gyerekeknek, akik iskolájuk-
ban nem tudnak evangélikus hittan-
ra járni,  gyülekezeti hittanórát tar-
tunk vasárnap délelőttönként. 
A felsősöknek de. 9 órától két cso-
portban, az alsósoknak, valamint az
óvodásoknak az istentisztelettel
párhuzamosan  10 órai kezdettel.  
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Amire készülünk
Ünnepi istentiszteleti rend:

Karácsony:
December 24-én 16 órakor
- gyermekek szolgálatával
December 25-én 10 órakor

- úrvacsoraosztással
December 26-án 10 órakor

Óév este:
December 31-én 17 órakor

- Megemlékezünk az 2007. évben
elhunytakról, megkereszteltekről és a

házasság útján idén indultakról.

Újév:
Január 1-jén (kedden) 10 órakor

- úrvacsoraosztással

Vízkereszt:
Január 6-án (vasárnap) 10 órakor 

-úrvacsoraosztással

Imahetek:
Aliansz imahét január 6-13-ig

Ökumenikus imahét január 20-27-ig

Az imaheti alkalmakat a város külön-
böző templomaiban tartjuk.
Kezdési időpontok: 18 óra.

Ami történt
Június 1-6. Pat

Gyülekezeti hittantábor.
Augusztus 1. Kaposvár

Ittzés János püspök e naptól küldi
gyülekezetünkbe lelkészi szolgálatra
Kozma Anett idén végzett lelkészt.

Augusztus 28. Kaposvár
A Liszt Ferenc Zeneiskola szervezésben a
vonósok táborának záróhangversenye tem-

plomunkban.
Szeptember 22-26. Németország

Gyülekezeti kirándulás a Luther-városok-
ba. Énekkarunk szeptember 23-án a wit-

tenbergi vártemplomban énekelt.
Október 17. Kaposvár

Gyülekezetünkben a törvényes előírások
szerinti püspöki hivatalvizsgálat volt. A
tapasztalatok értékelése este presbiteri

gyűlés keretében történt. 
Október 19. Kaposvár

Rákász Gergely orgonahangversenye 
templomunkban.

Október 31. Kaposvár
Reformációi közös istentisztelet templo-
munkban. Bellai Zoltán előadása a gá-

lyarab prédikátorokról.
November 4. Balatonboglár

A gyülekezet Zsíros Andrást, korábbi VI.
évesünket választotta lelkészéül. Szemerei
János esperes iktatta be parókus lelkészi

szolgálatába.
November 25. Szeretetvendégség

Vetítettképes élménybeszámoló a szeptem-
beri Luther-túráról.

December 8. Kaposvár
Ádventi zenés áhítat, négy kaposvári egy-

házi kórus (Szent Margit és Szent Imre
plébánia, református és a házigazda

evangélikus énekkar) közreműködésével.

Felelős szerkesztő és kiadó:
Szemerei János evangélikus lelkész

EVANGÉLIKUS LELKÉSZI
HIVATAL

7400 KAPOSVÁR Kossuth L. u. 39.
Telefon: /82/ 416-467
Mobil: /20/ 8243888


