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Növekedjetek az Isten imeretében.
Erősödjetek meg minden erővel az
Ő dicsőségének nagysága szerint.

(Kol 1,10-11)

Gyakorold és imádkozd komoly
szorgalommal az Isten igéjét.
Nemcsak azért, hogy megismerd
belőle Isten akaratát, hanem hogy
megteljesedjél vele. Legyen életed
zsinórmértéke. Szorgalmazd, ter-
jeszd, hogy egyre jobban erőd, s
vígasztalásod legyen. 
Mert olyan ismeret ez, hogyha vala-
ki megízlelte, jobban kívánja, szom-
jazza, s egyre örvendezőbb lesz tőle.
Lám a szent angyalok sem unják
meg az égebn, hanem abban lelik
szüntelen a kedvük, hogy nézhetik,
amit Isten kijelentett és hirdetett
nékünk. “Amikbe az angyalok
vágyakoznak betekinteni”, mondja
Péter apostol. Nekünk meg az
angyaloknál is jobban kell
vágyakoznunk. Ahol nincs éhség és
szomjúság Isten ismeretének gazdag
és teljes megragadására, - míg majd
egyszer színről-színre nézhetjük
örökké, - ott nincs is egyéb, mint
ihatatlan üres buborék, amely se
megelégíteni, se vígasztalni, se job-
bítani nem képes. 

Dr. Luther Márton

1. Minden e földön csak elmulandó,
Semmi nincs itten megmaradandó;
Ne kívánd, lelkem, ami mulandó,
Azt keresd inkább, ami állandó!

2. Jézus, hát téged én szívem várjon,
Téged, örömöm forrását, áldjon!
Benned örvendez csupán én lelkem,
Mert benned békét, nyugalmat lel-
tem.

3. E földön és a csillagos égben Te
vagy énnékem gyönyörűségem;
Rajtad kívül nincs sehol boldogság,
Tebenned élnem már kész menny-
ország!

4. Ha ellenségnek volnék torkában,
Ha a halálnak volnék markában:
Semmit nem félnék, mert ott is
nékem Te volnál, Jézus, hű
menedékem.

5. Akkor is lelkem veled biztatnám,
Szívemet véled vigasztalhatnám.
Búban, örömben, éljek vagy haljak,
Üdvözítőmnek csak téged vallak.

6. Ó, áldj meg engem, és szánj meg
végre, És siess, Jézus, segítségemre!
Esdeklésemre figyelmezz, kérlek,
Hogy egykor nálad boldogan éljek!

Evangélikus énekeskönyv 372. ének

Növekedni
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Sürgős 
telefon-
számok

- Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et!
- Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsolt 27-et!
- Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a Jn 15-öt!
- Ha bűnt követtél el, hívd a Zsolt 51-et!
- Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt 6:19-34-et!
- Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
- Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
- Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsid 11-et!
- Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
- Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Kor 13-at!
- Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11:25-30-at!
- Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
- Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
- Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
- Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs 1 -et!
- Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
- Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, 

hívd az 1Kor 13-at!
- Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn 15-öt!
- Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!



(Beszélgetés Szemerei János
kaposvári evangélikus esperessel)
Az alábbi cikk eredetileg a Búvópatak c. folyói-
rat 2008. június-júliusi számában jelent meg.

Hírlevelünkben való közléséhez a szerző 
hozzájárult.

A vörös téglából épült, hagymakupolás
kaposvári evangélikus templomot 1929
nyarán szentelték fel. A templom
oldalához simuló gyülekezeti házban
kapott helyet a lelkészi hivatal is, ahol
most beszélgetünk. A környezet nyugal-
mat áraszt. Olykor azért megszólal a
telefon: egy ízben - a beszélgetésből
akaratlanul is hallom - "eltévedt
bárányka" igyekszik vissza a
közösségbe. Nyitva áll előtte az út. A
templom kapuja fölött aranyozott betűk
hirdetik: "Erős vár a mi Istenünk".

- A Kossuth Lajos utcában, a Berzsenyi
park szomszédságában áll a templom.
Kossuth is, Berzsenyi is evangélikus
volt.
- Nem csak ők. Egyszer végiggon-
doltam, hogy Kaposvár belvárosában
hány utca viseli evangélikus vallású
személyiség nevét: az utcák névadói
közül az említettek mellett Petőfi,
Görgei, Noszlopy, Irányi Dániel és
Bajcsy-Zsilinszky is evangélikus volt!
Elgondolkodtató, hogy a nagyrészt
nemzetiségi gyökerű evangélikusok
milyen nagy szerepet játszottak a ma-
gyar köz- és kulturális életben. Úgy
tűnik, hogy a nemzethez kötődés nem

egyenlő az etnikumhoz való tartozással.
A származásra hivatkozó magyarkodás
engem mindig zavart, úgy érzem, jog-
gal.
- Az evangélikus egyház
Magyarországon tehát jórészt
nemzetiségi jellegű. Hogyan alakult ez
ki, és milyen következményei vannak?
- A reformáció kezdetén - a 16. század-
ban - Magyarország lakosságának nagy
része lutheránus, azaz evangélikus volt.
A történészek vitatkoznak rajta, hogy
mekkora volt ez az arány; egyesek úgy
vélik, hogy 90%-os. Mindazonáltal
nem sokáig maradtunk többségben,
mert egyrészt az ellenreformáció, más-
részt a protestantizmuson belüli sza-
kadás alapvetően megváltoztatta a
helyzetet. A protestáns táboron belüli
küzdelmek lényegét talán úgy lehetne
összefoglalni, hogy a nemzetiségi
ellentétek felülkerekedtek a vallási
összetartozás érzésén. Erre vezethető
vissza, hogy a református egyház
hangsúlyosan magyar, míg az evangé-
likus inkább nemzetiségű jellegű. A
protestánsok közti szakadás tehát an-
nak ellenére következett be, hogy a két
irányzat tanítás dolgában nagyon közel
áll egymáshoz, és a tradíciók is
közösek. A magyarországi evangéliku-
sok kétszeresen, vallásilag és etnikailag
is magukba szívták a kisebbségi létből
eredő tapasztalatokat, ezért nem
meglepő, hogy a mai napig érzékenyen
fordulunk a nemzetiségi kérdések felé.

Lelkipásztor közvetítő szerepben
4. Evangélikus Hírlevél  2008.június
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Nem mindenütt van ez így. A skandináv
országokban például a reformáció úgy
hatott, hogy a katolikus egyház
"tokkal-vonóval" (püspökeivel, pap-
jaival, gyülekezeteivel, teljes struk-
túrájával együtt) evangélikussá vált. Az
északi országok mindegyikében az
evangélikus a többségi egyház, ott a
római katolikus közösségek élnek a
miénkhez hasonlóan kisebbségi
helyzetben. Magyarországon érdekes,
de érthető, hogy a kettős kisebbségi lét
miatt - a tanítási különbségek ellenére -
empatikus és baráti kapcso-
lat alakult ki az evangélikus
egyház és a zsidóság között
is.
- Ön is nemzetiségi gyökerű
családból származik?
- Felmenőim között nagyon
sokféle nemzetiség meg-
található: anyai ágon alföldi
tótok és magyarok, apai
részről magyarországi
svábok. Szülőfalum,
Lajoskomárom is három-
nemzetiségű, evangélikus
többségű település. Ott a 19.
század közepén a
lelkésznek is három nyelven
kellett tudnia: németül,
szlovákul és magyarul.
- Annak idején
számítástechnika szakon
é r e t t s é g i z e t t
Székesfehérváron. Meg kell
kérdeznem: hogyan lesz egy
számítástechnikusból pap?
- Valóban számítógép-

szerelőnek tanultam, s a magam lelki
harcait csak 17 évesen kezdtem
megvív-ni. Egy nyári táboron vettem
részt egyházi közösségben, s ez hangol-
ta át az érdeklődésemet. Azután már
jobban érdekelt, hogy az emberek
lelkében mi van… Érettségi után "sza-
kítottam" magamnak egy évet a gondo-
lkodásra, majd beadtam a jelen-
tkezésemet a teológiára. Természetesen
hozzájárult a dön-tésemhez, hogy
mindkét ágon evangélikus a családom,
de keresési időszakom alatt valamennyi



felekezettel megismerkedtem.
- Mi hozta Kaposvárra?
- Lelkészi szolgálatomat a Fejér megyei
Tordason kezdtem 1987-ben. Hét év
múlva kaptam meghívást Kaposvárról:
először vendégszolgálatra hívtak, majd
rendes lelkésznek is. 2000-ben lettem a
Somogy-Zalai Evangélikus
Egyházmegye esperese. Ekkor a 37.
évemben jártam, de már nem én voltam
a legfiatalabb esperes Magyarországon.
Az életkori arányok az evangélikus
lelkészi karban mások, mint például a
katolikusoknál: a közelmúltban na-
gyarányú fiatalítás ment végbe, a
lelkészek átlagéletkora most is negyven
év alatt van.
- Mekkora a kaposvári gyülekezet?
-2% körül van az evangélikusok aránya
Kaposváron, s a 2001-es népszámlálás
szerint a gyülekezet mintegy 1400
lelket számlált. Az istentiszteletre járók
száma persze változó; egy átlagos
vasárnapon mintegy nyolcvanan jönnek
el, az ünnepeken sokkal többen.
- Mi egy evangélikus esperes feladata?
- A Somogy-Zalai Evangélikus
Egyházmegyét 18 gyülekezet alkotja,
ebből 10 somogyi. Az egyház-megye
élén kettős elnökség áll: lelkészi
vezetőként az esperes, civil vezetőként
- hasonló rangban - az egyházmegyei
felügyelő irányítja. Az esperes az egy-
házmegye lelki ügyeinek felelőse.
Rendszeresen látogatja a helyi
közösségeket, ápolja az emberi kapcso-
latokat, közgyűléseket szervez, lebo-
nyolítja a lelkészválasztásokat.
Havonta találkozik a lelkipásztorokkal,

akikkel közösen készül a programokra,
az előadásokra. A lelkészek közös
istentiszteleteket, emellett találkozókat,
továbbképzéseket is tartanak.
- 2006-ban Kaposvár Város
Szolgálatáért díjat kapott, a következő
évben a Kaposvári Tavaszi Fesztivál
támogatásáért tüntették ki. De lehet
bírni a kaposvári lelkészi munka mellett
még az esperesit is?
- Muszáj… Elődöm, Dubovay Géza
egyébként rendkívül hosszú ideig,
1945-től 1994-ig - csaknem fél
évszázadon át - töltötte be a lelkészi
tisztet Kaposváron, és ebből 21 évig
esperes is volt. Munkálkodását úgy
lehetne jellemezni, hogy csendes
építkezés nehéz körülmények között.
Nekem egy szabadabb korszakban a
továbbépítés látványosabb feladata ada-
tott. Az viszont meglepett és meghatott,
hogy a közösségen kívül élők meglátták
és elismerték a munkámat.
- Az egyházmegye 1992-től folyóiratot
is kiad Kapernaum címmel. Miért
éppen ez lett a lap címe?
- Kapernaum egy város a Szentföldön,
amelyet a Biblia úgy emleget, hogy a
hely, ahol Jézus többször is lakott.
Ugyanezt a nevet viseli az egyház-
megye gyenesdiási szeretetotthona,
amely konferenciatelep és üdülő is egy-
ben. Olyan központi intézménye a
közösségi életnek, hogy nálunk,
evangélikusoknál szinte fogalommá
vált a Kapernaum név. Folyóiratunkat is
ezért neveztük el így.
- Milyen sajátos értékei vannak az
evangélikus egyháznak?

6. Evangélikus Hírlevél  2008.június



- A lutheri reformáció gondolkodás-
módját meghatározza a lutheri kiállás.
A nagy reformátor az 1521. évi wormsi
birodalmi gyűlésen mondta a sokat
idézett szavakat: "Itt állok, másként
nem tehetek!" Az evangélikus szem-
lélet két tartópillére a Szentíráshoz való
hűség és az emberi értelem fontosságá-
nak elismerése. A lutheránusok már
évszázadokkal ezelőtt is előtérbe állí-
tották az oktatás ügyét, amelyben az
emberi értelem kibontakoztatásának
eszközét látták. Úgy is fogalmazhatnék,
hogy az evangélikusság ebből a szem-
pontból szinte "értelmiségi felekezetté"
vált. A szellem nálunk már korán
szárnyalni kezdett, hiszen az evangé-
likus tudósok munkáját nem fogta 
vissza az egyház. Mindez gazdasági
fellendüléshez vezetett az evangélikus
régiókban, ezért Európa vallási és gaz-
dasági térképe között a mai napig sok
az átfedés.
- Ha olyan sok a hasonlóság az evangé-
likus és a református tanítás között,
miért nem fonódott össze jobban a két
felekezet?
- A tanítás terén tulajdonképpen csak
egyetlen lényeges különbség van: az
úrvacsoratan, de már ezt is nagyon
régóta áthidaltuk. Sok országban
szervezeti közösségben élnek az
evangélikusok és a reformátusok.
Kaposváron is történt már hasonló,
hiszen az evangélikusok 1902-től 1916-
ig közös, de nem egyesült gyülekezetet
alkottak a reformátusokkal. A két egy-
ház között hosszú távon nem elképzel-
hetetlen a teljes szervezeti egység, bár

mostanában nem tettek lépéseket ebbe
az irányba. Amint említettem,
Magyarországon nem a hitelvek,
hanem inkább a nemzetiségi és a men-
talitásbeli különbségek magyarázzák a
külföldinél nagyobb távolságot.
- A nagy kérdés persze, úgy gondolom,
a római katolikus egyházhoz való vi-
szony.
- Az evangélikus egyháznak kulcs-
szerepe van az ökumenikus mozgalom-
ban, mert középen helyezkedik el. A
közeledésnek azonban vannak ter-
mészetes korlátai. Különbözik ugyanis
az egyházfelfogásunk: a miénk jóval
egyszerűbb, mint katolikus
testvéreinké. Legfontosabb hitvallá-
sunk, az Ágostai Hitvallás az egyház
ismérveként ezt írja: "Egyház ott van,
ahol az evangéliumot tisztán hirdetik és
a szentségeket helyesen szolgáltatják
ki." Ebből következik, hogy az öku-
mené távlatairól is mást gondolunk.
Mindazonáltal az ökumenizmus ebben
a pillanatban is nagyon fontos szerepet
játszik, hiszen elválasztó falakon emel
át, és eggyé tesz a szeretetben. Ez pedig
egyáltalán nem kevés… Ahhoz tud-
nám hasonlítani a dolgot, hogy a lab-
darúgóklubok szurkolótáborai is eggyé
olvadnak, ha a nemzeti válogatott ját-
szik. Vagy még inkább: ha valamelyik
rivális nemzeti klub lép ki a nemzetközi
porondra, azok a szurkolók is a
győzelméért szorítanak, akik az otthoni
bajnokságban a vetélytárs csapat rajon-
góinak számítanak.
- Szemléletes hasonlatok…
- Általános és középiskolás koromban
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fociztam, sőt a Székesfehérvári MÁV
Előre ificsapatának igazolt játékosa is
voltam.
- Személyes vizekre átevezve: magam is
hallottam már, hogy a gyerekei milyen
szépen muzsikálnak. Az evangéliku-
soknál különösen fontos szerepe van a
zenének?
- Elég, ha arra gondolunk, hogy Bachot
is az evangélikusság adta a világnak!
Amúgy a reformáció többek között a
népi énekek fontosságára is ráirányítot-
ta a figyelmet. Luther maga is
muzsikált. Úgy tartjuk, hogy a zene
kiemelt fontosságú Isten szolgálatában.
- Nem sokkal a rendszerváltozás előtt
avatták lelkésszé. Pályakezdő lelkipász-
torként milyen tapasztalatokat szerzett
ebben az időszakban?
- A puhuló diktatúra idején néhány
felemelő élményben is részesültem.
Még 1987-ben azzal nyitottam be az
iskolába, hogy hittanoktatást
szerveznék. Néztek rám, mint a piros
kukoricára! Annyira zavarba jöttek,
hogy nem gördítettek akadályt az
elképzelés megvalósítása elé… A többi
felekezet lelkésze csak ezután kap-
csolódott be a tanításba. Amikor
beköszöntött a rendszerváltozás,
nálunk, Tordason és a szomszéd
faluban, Gyúrón már tantárgyi keretek-
ben folyt a hitoktatás.
- A Fejér megyei Tordason 1990 és
1994 között önkormányzati képviselő is
volt.
- Toronymagasan én kaptam a legtöbb
szavazatot. Ott is az ellentétes
vélemények közti közvetítés volt a

legkomolyabb feladatom. Szerintem az
önkormányzati munkában fontos
szerepet játszhatnak az egyházi
emberek, mert az ő segítségükkel más
metszetben is megjelenhetnek a poli-
tikai csatározásokra okot adó prob-
lémák.
- Itt, Somogyban pedig a megyei köz-
gyűlés munkájában vesz részt.
- Az Idősügyi Tanács mellett az
Egyházi Kapcsolatok Bizottságának is
tagja vagyok. Ez utóbbi lényegében
informatív szerveződés: tájékoztat a
felekezetek programjairól,
közreműködik az egyházi ifjúsági
táborok támogatásában. Szerintem
nagyon korrekt módon épül fel ez a
rendszer; a bizottságban az "elérhető"
felekezetek mindegyike képviselteti
magát.
- Egyházi vezetőként nem volt kitéve a
politika oldaláról jövő csábításoknak?
- Eddig nem voltam közel egyik
párthoz sem, és nem is akarom magam
elkötelezni. Valamennyi hívem lelkésze
szeretnék lenni. Itt élek, véleményem is
van, de senkit sem akarok a saját poli-
tikai látásommal terhelni. Az egyházak-
nak természetesen lehet, sőt kell is,
hogy legyen véleményük a közéleti
kérdésekről, de akkor járnak el helye-
sen, ha a véleményüket nem csopor-
tokhoz, pártokhoz, hanem elvekhez
kötik, és azt a politika játékaitól
függetlenül, következetesen képviselik.
- Tehát távolságot tart a pártpolitikától.
- Minden párt hordozhat olyan
értékeket, amelyeket az egyháznak is
vállalnia kell. Az egyház ugyanakkor
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nem csatlakozhat politikai irányza-
tokhoz, nem tolhatja a pártpolitika
szekerét: az egyházak függetlensége
nagy érték! A jézusi szabadság azt
jelenti, hogy Jézus egyszerre konzer-
vatív és forradalmi, őrzi a régit, de át is
értékeli a hagyományokat. A job-
boldalon sokan nem tudják elképzelni,
hogy Jézust követve más értékekhez is
el lehet jutni, pedig ezek mindegyikére
szüksége van a társadalomnak. Jézus
szociális érzékenységéből is példát
meríthetnének a pártok.
Magyarországon kiszorítósdit ját-
szanak a politikai erők. A hatalmi arro-
ganciára nagyon érzékeny vagyok! A
kiszorítósdira vezethető vissza, hogy
nincsenek megállapodások a közélet-
ben, hogy semmiről sem folyik nor-
mális, egészséges párbeszéd, hogy
nincs egyeztetés, nincs kompro-
misszum. Miért nem fordul elő
néhányszor, hogy a kormányzó párt a
kisebbségben levő ellenzék szavára is
hallgat? Számos kérdésben kényszerpá-
lyán mozgunk. Ilyen értelemben
nagykoalíciópárti lennék, mert ott az
egyezség, a kompromisszum meg-
kerülhetetlen…
- Az egyházat nem fertőzték meg
valamelyest a társadalmi bajok?
- De igen…. Az egyháznak belülről is
hadakoznia kell. Ugyanazok a kommu-
nikációs problémáink, mint a tár-
sadalomnak: túl nagy a távolság a felső
vezetés és a gyülekezeti tagok között.
Végtére is ugyanolyan emberek,
kísértésekkel küszködő emberek
vezetik az egyházat, mint a társadalmat.

Az egyház tehát nem azért kínál alter-
natívát, mert jobb emberek állnak az
élén, hanem azért, mert az egyház
küldetése túlmutat az emberin…
- Három gyermeke van. Lesz köztük, aki
folytatja az édesapja hivatását?
- A nagyok - Marci és Eszter - most
érettségiznek. Eszter, aki már beadta a
jelentkezését a budapesti hit-
tanárképzőre, irodalmi vénával is meg
van áldva; a gyerekek számára szín-
darabokat ír a gyülekezetben. Ha nem is
lelkészként, de ő folytatója az evangéli-
um szolgálatának. Ez egy lelkész apá-
nak hatalmas öröm!
- Elfoglalt lelkész édesapaként hogyan
építi a kapcsolatait a gyerekeivel?
- Mivel a gyerekeim az év jó részében
ritkán látnak engem, nyáron nagy
utazásokat tesz együtt a család. Egy
öreg lakókocsival szoktunk nekivágni a
világnak. Bejártuk már Nagy-
Britanniát, Skandináviát, Német- és
Olaszországot, Görögországot…
- Milyen tervei vannak rövid és hosszú
távon?
- Az egyházak mindig hosszú távra ter-
veznek, ami azt jelenti, hogy a
lelkészek, a jó hír hírnökei Isten és az
emberek kapcsolatának rendbetételén
fáradoznak. A lelkész tehát közvetítő
szerepet vállal. Ha visszanézünk, sok-
szor meglepődünk, hogy merre vezetett
a személyes utunk. Én sokáig azt sem
tudtam, hogy Tordas, az a falu, ahol
lelkész lettem, egyáltalán létezik, és azt
se gondoltam volna, hogy egyszer
Kaposvárra kerülök…

Nagy Zoltán



- Bizonyára sokan látták már
Kaposvár utcáin is azokat a jól
öltözött, kettesével, kezükben
bibliával járó szimpatikus fiatal
fiúkat, akik a magyar nyelvet
kissé törve, de tisztán beszélik.  
Jártak már nálunk, az evangé-
likus templomban is. Többször
beszélgettem velük a lelkészi
hivatalban, egyszer vendégeink
voltak a beszélgető körön is.
Bemutatkozásuk részeként leját-
szottak egy gyönyörű “Erős vár a
mi Istenünk” énekkari feldolgo-
zást, az amerikai központi mor-
mon kórus előadásában, jelezve,
hogy vannak közös pontjai
hitünknek.

Ezek a fiatalok az Amerikai
Egyesült Államokból érkeztek
hazánkba. Missziói szolgálatot
végeznek itt, hogy mind többeket
vezessenek el a mormon hitre.  
Mint tőlük megtudtam, több mint
száz országban folytatnak misz-
sziói szolgálatot.
Magyarországon több tucatnyi
településen alakítottak ki misz-
sziói körzeteket. Az általában 18-
20 év körüli fiatalok önként vál-
lalkoznak a missziói munkára. A
célországot nem maguk
választják, azt a vezető jelöli ki
számukra. Az ő feladatuk meg-
tanulni az adott ország nyelvét és
a missziói életben szükséges
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Tanulhatunk a mormonoktól?Tanulhatunk a mormonoktól?

mormon misszionáriusok a Holdon... /forrás, internet



tudnivalókat. Az útjukat maguk,
illetve családtagjaik segítségével
finanszírozzák. A misszióban is
szigorú feltételek között élnek. Az
számukra természetes, hogy nem
isznak alkoholt, nem dohányoz-
nak, igyekeznek példás életet
élni. Vállalják, hogy hetente csak
egy e-mailt írhatnak, havonta
csak egyszer telefonálhatnak
haza. Tisztelettel beszélnek, ha
meghallgatják őket, odébb állnak,
ha nem kíváncsiak rájuk. 
De miért is vállalják? 
Mert Isten ügye fontossá lett szá-
mukra! 
Nekünk a mormon tanításból
sokminden furcsa, érthetetlen,
nehezen követhető, sőt van ami
elfogadhatatlan. Lényeges dol-
gokban nem is állunk közös
alapon. Egyszer érdemes lenne
ezekről is szólni, de itt most nem
erre szeretnék fókuszálni. 
Engem ezeknek a fiataloknak a
jelenléte, elkötelezettsége,
hitükért hozott áldozata gon-
dolkodtatott el. 
Gondolkodjunk most erről
közösen
Mi a magyarázata annak, hogy a
mormonok akár a világ másik
oldalára is képesek elmenni, egy
számukra jelentéktelen nagyságú
népnek a nyelvét megtanulni,
hogy hitüket megosszák velünk,
míg a mi elkényelmesedett euró-
pai evangélikusok jó esetben
addig jutunk el, hogy büszkék 
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vagyunk felekezetünkre. De
passzívan. Sajnos lelkészként azt
tapasztalom, hogy az evangé-
likus családokban az sem ter-
mészetes, hogy hitünkről család-
tagjainknak beszéljünk, nem-
hogy idegeneknek... 
Miből következik az, hogy ők az
életükből önként éveket haj-
landók Isten ügyére szánni,
nekünk pedig heti egy-két óra is
csak ritkán sikerül?...
Mi magyarázza meg azt, hogy ők
a helyesnek tartott hitük gyakor-
lására, közösségük működésére
arányában tíz-húszszorosát haj-
landók odaszánni, mint mi
evangélikusok a mi helyesnek
tartott hitünkért? 
Valamit tudnak a mormonok! 
Tudják, hogy az áldozathozatal
nem szegényít, hanem gazdagít. 
Tudják, hogy hitük megosztása
nem csak arról szól, hogy jó eset-
ben többen lesznek, mert lesznek
akik csatlakoznak hozzájuk.
Tudják, hogy ha senki sem követ-
né is őket, akkor is növekednek,
mert szolgálatuk által ők maguk
erősödnek a hitben.
Tanulhatunk a mormonoktól.  Ők
tapasztalatból is ismerik, amit mi
inkább csak elméletből, tudnillik  
Jézus szavát, aki ezt mondja: 
“aki meg akarja menteni az életét
elveszíti, aki pedig elveszíti az
életét énértem az megtalálja azt”
(Mt 16,25) 

Szemerei János



. Evangélikus Hírlevél  2008. június

Közhasznú jelentésKözhasznú jelentés
A "NÖVEKEDÉS” alapítvány 2007. évi működéséről

A Növekedés Alapítványt a Talajerőgazdálkodás KKT. hozta létre 1994-ben. Az
alapítvány a PK: 2166/1994/2. számon közhasznú szervezetként bejegyzésre
került a Kaposvári Városi Bíróságon, 1998. június 18-án.

A Növekedés Alapítvány közhasznú tevékenysége:
Az alapítvány a Kaposvári Evangélikus Egyházközség meglévő és bővülő tagsá-
ga körében, a Ksztv. 26. § 2., 4., 5. és  6. pontja szerint

- Az idős korúak gondozását és a családok segítését,
- A gyermekek és ifjúsági korosztály erkölcsi nevelését és oktatását,
- A saját valamint városi szervezésű zenei illetve irodalmi alkalmakon 

keresztül a város kulturális életének gazdagítását,
- A Kaposvári Evangélikus Egyházközség védett épületeinek és fel-

szerelésének karbantartását, javítását, bővítését és pótlását támogatja.

Nyitó összeg 2007. január 1-én: 1 6750 364 Ft 
Az alapítvány 2007. évi bevételei:

- Talajerőgazd.KKT. 400 000 Ft 
- Magánszem. adománya 151 000 Ft 
- 2006. évi szja 1% 549 148 Ft 
- Banki kamat 3 775 Ft 

2007. évi bevételek összesen: 1 003 923 Ft
Az alapítvány kiadásai 2007-ban:

- Templomi karzai padok felújítása 463 012 Ft 
- Pete L. u-i lakás felújítása 535 126 Ft
- Karácsonyi csomagra 31 960 Ft
- Luther túra 720 000 Ft 
- Pati hittantáborra 250 000 Ft 
- Banki díj 16 970 Ft 
- Egyéb kiadások 18 363 Ft

2007. évi kiadások összesen: 2 035 431 Ft 

Az alapítvány vagyona 2007. december 31-én:         818 856 Ft 

Az alapítvány a támogatóknak az adójóváírásra jogosító igazolásokat kiadta.
Tartós támogatási szerződése az alapítványnak a Talajerőgazdálkodás KKT-vel
van.

A NÖVEKEDÉS alapítvány adószáma: 18761638-1-14
Alapítványunk számlaszáma: 11743002-20136796

Köszönjük eddigi és kérjük további megértő segítségüket és támogatásukat!



-
Hírlevelünkben évek óta rendszeresen
közreadjuk a korábbi évi egyház-
fenntartói járulékok adatait. Mint a lenti
táblázatból látható, 2007-ben 16-al
kevesebben fizettek egyházfenntartói
járulékot, mint a korábbi években, a
befizetett összeg viszont szerényen,
2,3 %-al emelkedett.  Ha azonban e
mellé odatesszük a másik két önálló
bevételi forrásunk, a perselypénz és az
adomány alakulását is, akkor a kép
kevésbé szép. 
A múlt évben az adományok összege a
2006. évi 470 ezer Ft-al szemben 306
ezer Ft-ra csökkent, perselypénzünk
pedig 863 ezer Ft-ról 807 ezer Ft-ra. Ez
azt jelenti, hogy gyülekezetünk saját
bevétele az egyházfenntartói járulék

növekedése ellenére összességében
150 ezer Ft-al kevesebb volt 2007-ben! 
Természetesen hálásak vagyunk, és
köszönettel tartozunk minden forintért!
Mindenkinek ezúton is köszönjük támo-
gatását! Azoknak a testvéreknek
különösen is, akik a nehéz évben na-
gyobb áldozatot hoztak, mert tudták,
hogy nem csak saját és családjaink ter-
heik, hanem a gyülekezet megélhetése
is nehezebbé vált. 
Tisztán látszik, hogy szolgálatunk
ellátásához idén és a jövőben egyre
nagyobb áldozatra lesz szükség. 
Testvéreink megértésében bízva kérjük
Isten ügye iránti felelős támogatásukat! 

Gyülekezetünk számlaszáma:  
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Áldozatunk tükre



A keresztség áldásában 13-anA keresztség áldásában 13-an
részesültek:részesültek:

Vajda Júlia Borbála
Szarka Barnabás
Fábián Krisztofer

Visi Anna
Weisz Dániel János

Bellai András
Bellai Gergő
Bellai Zente

Holóssy Anita
Ferenczi Zsombor
Hollóssy Michael

Karádi-Hargitai Zsófia és
Bóza Bettina

A konfirmáció 2007-ben nem volt.A konfirmáció 2007-ben nem volt.

Oltárunk előtt 8 ifjú pár kért áldástOltárunk előtt 8 ifjú pár kért áldást
házasságáraházasságára

Novok-Rostás Benjamin (r.kat) - Bertók
Lilla Andrea (ev)

Skiba Balázs (ev) -Végh Andrea (r.kat)
Barcsák Ákos (r.kat)-Hollósy Anita (ev)

Schlagmüller Zoltán (ev)-Forgács Kitty (-)
Cserős Zsolt (ref)-Szerpák Beatrix (r.kat)
Dömötöri Tamás (ev)-Bene Angelika (ev)
Szalai Attila (ev)-Somogyi Szilvia (r.kat)
Hajdú Zoltán (r.kat)-Zsiborás Ildikó (ev)

Kaposváron 18 testvérünketKaposváron 18 testvérünket
kísértük utolsó földi útjára akísértük utolsó földi útjára a

feltámadás reményében:feltámadás reményében:

Molnár Tibor (56)
Wild Lászlóné sz. Sándor Jolán (93)

Anspach Henrikné sz. Knoch Erzsébet
(80)

Kürtösi Ferencné sz. Somogyi Klára (85)
Szierer Henrikné sz. Márkus Ilona (47)

Dubovay Géza (87)
Péter Ádámné sz. Szierer Mária (86)

Schmidt Henrikné sz. Schlafmann Margit
(76)

Anspach Henrik (83)
Herber János (71)
Rauch Illés (93)
Nagy József (74)
Paska Jenő (83)

Szomenauer Imre (87)
Szabó Istvánné sz. Vanderer Éva (81)

Székács Józsefné sz. Szita Margit 83
Andraházy Szilárdné sz. Nádasdi Etelka

(93)
Stettner Miklósné sz. Koltay Eleonóra (78)

Isten áldása kísérje a keresztség
áldásában részesült gyermekeket, és a

közös életútra indultakat!
Isten adjon békés pihenést az elhunytak-

nak és vígaszt a gyászolóknak!

Öröm, fájdalom és remény
a 2007. év kazuális eseményeinek tükrében 
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A múlt évi sikeres Luther túra után
vetették fel többen, hogy jó lenne
gyülekezeti szervezésben más
területre is eljutni. 
Boldizsár Attiláné presbiter
testvérünk utazási irodáján keresztül
önköltségi áron ajánlott egy nagyon
szépnek ígérkező utat. 

Tervezett időpont:
2008. július 21-24.

Útvonal:
K a p o s v á r - S t e y r - G m u n d e n -
Mondsee-Salzburg-Bertchesgaden-
Salzkammergut-Bad Ichl-Hallstatt-
Bad Aussee-Liezen-Graz-Kaposvár

Látnivalók:
Az út során többek között
megterkinthetjük Werfen fel-
legvárát, Eisriesenwelt jégbar-
langját, a Chiem-tó szigetén lévő
Herrenchiemseei kastélyt, Bad

Ischlben Ferencz
József császár nyári
kastélyát, több fes-
tői várost, gyönyörű
hegycsúcsokat és a
páratlan szépségű
salzkamerguti tavak
közül többet. 

Elhelyezés:
3 éjszaka 2 ágyas
Etap hotelekben.

Ellátás:
reggeli 
(vacsora kérésre
külön rendelhető)

További informá-
ció kérhető a

lelkészi hivataban.
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Gyülekezeti kirándulás 
Salzburg környékére

Salzburg városa és vára a Salzach folyó felől



Amire készülünk
Ökumenikus zarándoklat Somogyváron

2008. június 29.
Somogyország történelmi emlékhelyein a
történelmi egyházak közös szolgálatával

lesz egy megemlékezés. 

Nyári gyülekezeti hittantábor Paton
2008. június 29-július 4-ig.

Passiójáték főpróbája
2008. július 13.

Fiataljaink a SZÉLRÓZSA találkozón elő
fognak adni egy passiójátékot. Ennek nyil-

vános főpróbáját 11 órakor, az isten-
tisztelethez csatlakozóan megtekintheti

minden érdekődő.

SZÉLRÓZSA Evangélikus Országos
Ifjúsági Találkozó Kőszegen

2008. július 16-20.

Gyülekezeti kirándulás Salzburg
környékére

2008. július 21-24.

Vendégünk Lackner Pál tábori püspök
2008. szeptember 28.

A délutáni szeretetvendégség alkalmat ad
arra, hogy bepillantsunk a katonalelkészek

életébe és szolgálatába Kosovótól
Afganisztánig. 

Ami történt
Januári imahetek

Január 6-13-ig aliansz imahét 
január 20-27-ig pedig ökumenikus imahét

városunkban. 
Közösségünk mindkét héten részt vett.

Lelkészünk, Szemerei János mindkét héten
a szerdai estén prédikált vendégként a

református, illetve a Szent Imre templom-
ban, mi pedig mindkét héten csütörtökön
voltunk vendéglátók. Az aliansz imahéten
Kurdi Zoltán metodista lelkész, az öku-
menikus imahéten pedig Rózsás László
római katolikus plébános hirdette közöt-

tünk Isten igéjét.
Március 2. Szeretetvendégség

konfirmanudusoknak és szüleiknek. 
Március 8. Kaposvár

A Pécsi Gospelkórus vendégszolgálata.
Március 9. 

Szupplikáció gyülekezuetünkben.
Vendégünk volt Kovács Katalin II. évf.

teológus hallgató.
Április 11-13. Balatongyörök

Konfirmandus felkészülési hétvége.
Április 26. Tab

Egyházmegyei presbiteri csendesnapon
vettünk részt.
Április 27. 

A répcelaki gyülekezet látogatása.
Május 11. Konfirmáció 

Közösségünk 16 fiatalja vallotta meg hitét.
Május 17. Siófok

Egyházkerületi missziói nap.
Június 1. GAS casárnap

Az egyházmegyei szószékcsere alkalmával
Kozma Anett lelkészünk az ecsenyi,

Szemerei János a balatonboglári körzetben
végezte a szolgálatokat. Gyülekezetünkben
Kőszeghy Tamás ny. lelkész hirdette Isten

igéjét.

Felelős szerkesztő és kiadó:
Szemerei János evangélikus lelkész

EVANGÉLIKUS LELKÉSZI
HIVATAL

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