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A válasz látszólag roppant egy-
szerű. A reformáció 1517. október
31-én kezdődik, amikor Luther
Márton kiszögezi a vártemplom
kapujára 95 tételét. De vajon
tényleg itt kezdődik minden?
Vagy Luther már korábban is
töpreng hitén és életén? Mi váltot-
ta ki azt a bátorságot, hogy szem-
beszálljon a hatalmas katolikus
egyházzal? Hol kezdődik
ténylegesen a reformáció?

Luther Márton, a gyermek
szomorú hírt kapott. Egyik fiatal
barátja hirtelen meghalt.
Elkeseredett és eltöprengett
azon, mi lesz a halál után.
Hogyan tud az ember megállni a
szigorú ítélőbíró előtt. Mi az,
amit vihetünk elé. Milyen érde-
meink lesznek azok, amiket
elfogad és melyek lesznek azok,
ami miatt elítél minket?
Luther Márton, az ifjú sietett ha-
zafelé Erfurtból. Egy nagy árok
keresztezte útját. Fiatal emberként
nem gondolkodott. Vette a
bátorságát és átugrotta. De az ugrás
rosszul sikerült. Megbotlott, s az
oldalán függő rövid kardja súlyosan
megsebesítette. Átvágta lábán az
ütőeret. Súlyos sérüléssel vitték a
közeli városba és hosszasan ápolták,

mire rendbe jött. Közel került a
halálhoz és még mindig bizonytalan
volt. Nem tudna megállni a szigorú
ítélőbíró előtt. Lehetetlen elé állni.
Még a legtökéletesebb ember is
elbukna. 
Luther Márton, az egyetemista
1505 nyarán Stotternheim falucska
mellett haladt el Erfurtba tartva. Már
látta, hogy az ég kezd beborulni, de
nem is sejtette, hogy pár perc
leforgása alatt teljes sötétség váltja
fel a nappalt. Óriási vihar kerekedett

körülötte. Zúgott az eső, dörgött az
ég és csapkodtak körülötte a vil-
lámok. Az egyik közvetlenül mellé
csapódott be. Teljesen megrettent és
arra gondolt: "mi lesz, ha az egyik
engem talál el?" Halálfélelem fogta
el és imádkozni kezdett, és megfo-
gadta, ha tovább élhet, kolostorba
vonul, hogy végre elérhesse a célját,
meg tudjon állni a szigorú ítélőbíró
trónja előtt.

Hol kezdődik a reformáció?Hol kezdődik a reformáció?



Luther Márton, a szerzetes
az erfurti kolostorban ült szobájában
és imádkozott. Teli volt a padló
papírszeletekkel. Ezek mind-mind
egy-egy kötelező ima elmulasztását
j e l e n t e t t é k .
Bezárkózott a szobájá-
ba, böjtölt, virrasztott,
korbácsolta magát és
imádkozott. Egészen
addig, amíg teljesen
tiszta nem lett a padló.
Eltűntek a fecnik, de a
kérdés még mindig
megmaradt a szívében:
Hogyan tudok megáll-
ni a szigorú ítélőbíró
előtt?
Luther Márton, a
professzor kolostori szobájában ült
és készült a Római levélből tartandó
előadására. Ült egyedül a kolostor
tornyában és fellapozta a Bibliát.
Szép lassan, mondatról mondatra
tanulmányozta és vizsgálta a szent
irat megállapításait. Eljutott az első
fejezet 16. verséhez: "Az igaz ember
pedig hitből fog élni." 
És megnyílt az értelme. Úgy érezte,
egy teljesen új világ tárul fel előtte.
Rádöbbent, hogy a halál után nem a
szigorú ítélőbíró, hanem a
kegyelmes megváltó fogja várni.
Aki nem elítéli az embert, hanem
életét áldozza érte. A hosszú kín-
lódás, gyötrő élmények után meg-

nyugvás és új erő járta át Luthert. Új
erő, aminek célja az volt, hogy min-
den emberhez eljuttassa az
örömhírt: Krisztus érted halt meg a
kereszten!

Hol kezdődik a reformáció?
A reformáció valahol ott kezdődik,
ahol és amikor az ember felismeri,
hogy nincs mitől félnie és nincs
mitől rettegnie, mert Isten nem szi-
gorú ítélőbíró, hanem végtelenül
kegyelmes megváltó!

Ámen

Flüe-i Szent Miklós fohásza:

Uram, távolítsd el tőlem,
ami távol tart tőled!

Uram, add meg nekem mindazt,
ami egyesít veled!

Uram, végy el engem önmagamtól,
és add, hogy teljesen a tiéd legyek!
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2009: Sztehlo év2009: Sztehlo év
"A kereszténység nem a dogmák,
hanem a szeretet világa. Az élő,

eleven, cselekvő szereteté."
(Sztehlo Gábor)

Sztehlo Gábor, a templom- és
parókiaépítő, gyülekezetszervező
lelkész, az első magyarországi
evangélikus népfőiskola alapítója,
közel kétezer üldözött gyermek
megmentője, a Gaudiopolisz
megálmodója és megvalósítója, a
fáradhatatlan diakóniai vezető
2009. szeptember 25-én lenne
százéves. A Magyarországi
Evangélikus Egyház a centenári-
um alkalmából Sztehlo-évként
hirdette meg a 2009-es esztendőt.

1. De ki is volt Sztehlo Gábor? 

1909. szeptember 25-én született
Budapesten. 1931-ben fejezte be
teológiai tanulmányait, majd egy
évet Finnországban töltött el
ösztöndíjasként. 1932. május 28-án
Raffay Sándor püspök szentelte
lelkésszé. Budavári gyülekezetben
kezdte lelkészi munkáját, majd
Hatvanban, később Nagytarcsán
szolgált. Itt fogalmazódott meg
benne a népfőiskolai mozgalom
elindítása, és 1938. október 23-án

sor került a nagytarcsai Tessedik
Sámuel Népfőiskola alap-
kőletételére. Ebbe az intézménybe
gyakran meghívott népi írókat
előadásokat tartani. Kodolányi
János, Veres Péter, Erdei Ferenc és
Móricz Zsigmond is a vendégei
voltak. 
Az államosítás után 1950 és 1951

között a budavári, kelenföldi, majd a
kőbányai gyülekezetben lett
segédlelkész. 1951-től pedig
szervezője és vezetője a fogyatékos
gyermekeket és öregeket gondozó
pesthidegkúti szeretetotthonnak.
1956-ban családja Svájcba távozik.
1961-ben meglátogatja családját és
ez idő alatt szívinfarktust kap, orvo-
sai tanácsára Svájcban marad. 
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1962-től Hochfluh- Hasliberg
gyülekezetben, majd 1969 és 1974
között az Interlaken der Oberhasli
gyülekezetben vállalt papi szolgála-
tot. 1974. május 24-én halt meg
Svájcban.

2. Menteni az ártatlanokat!

Az életrajzát végigolvasva, talán
nem is lehet igazán felfedezni,
miben is más Sztehlo Gábor, mint a
kor többi evangélikus lelkésze. Mi
az, ami kiemeli őt a korából és a ma
élő ember számára példaképpé teszi.
Ehhez egészen 1944 tavaszáig kell

visszamennünk az időben, amikor
megindult a magyarországi zsidók
gettósítása. Sztehlo Gábor élete itt
válik igazán  különlegessé és
csodálni valóvá, hiszen Raffay
Sándor akkori evangélikus püspök
azzal bízta meg, hogy a református
egyházzal közösen létrehozott Jó
Pásztor egyesületen keresztül
szervezzen mentőakciókat, elsősor-
ban gyermekek számára. Egyházi
megbízatása olyan zsidó származású
evangélikus vagy református gyer-
mekek felkarolása és védelmezése
volt, akiknek a szüleit elhurcolták a
nyilasok. 

Sztehlo Gábor igen rövid idő -
néhány hét alatt - 32 gyermekott-
hont hozott létre lakásokban,
kisebb-nagyobb családi házakban,

villákban a Nemzetközi- és a Svájci
Vöröskereszt anyagi támogatásával.
Mindezt illegálisan, vagyis titokban,
rejtőzködve kellett megcsinálnia,
hogy a hatóságok rá ne jöjjenek.
Mégis hatalmas munkával és sok
leleménnyel biztosítani tudta a
tűrhető ellátást.
Ezekben az Intézetekben mintegy

1500 gyermek, s az őket ellátó kb.
500 felnőtt lelt menedéket. A háború
vége felé a helyzet egyre veszélye-
sebbé vált, s mégis valamennyien,
akik hozzá menekültek, túlélték az
üldöztetés és a háború poklát.
Elbeszélések szerint nem egyszer
papi ruhájával, azaz Luther-kabátjá-
val védte a II. világháború idején az
elhurcolt zsidó szülők, majd a
bebörtönzött, kitelepített csendőr-
parancsnokok gyerekeit, és azokat,
akiknek a sorsa "a politikai hul-
lámveréstől függetlenül fordult
rosszra".

Az író, Sárközi Mátyás így
emlékezett vissza ezekre az időkre:
"Sztehlo Gábor, aki szerintem
megérdemelné, hogy szentté
avassák, evangélikus lelkészként a
háború alatt körülbelül ezer zsidó
gyereket mentett meg oly módon,
hogy a pesti és budai nagyiparos és
arisztokrata barátai villájába beál-
lított tíz-tizenöt gyerekkel, és azt
mondta, például vitéz Szenczy
Aladárnak: Bujtasd el őket, és ha 



jönnek a nyilasok, kérd ki magad-
nak: miként merik feltételezni, hogy
egy vitéznek zsidók bujkálnak a
házában? Így mentett meg közel
ezer gyereket, többek közt egy 17
éves fiút, Oláh Györgyöt, a későbbi
Nobel-díjas vegyészt, akinek a
szerves kémia megújítását, az ólom-
mentes benzin kifejlesztését köszön-
heti a világ."

Sztehlo Gábor a magyarok közül
elsőként kapta meg Izrael államának
azt a kitüntetését - a Jad Vasem érem
vagy magyarul az Igaz Ember
emlékérem - amelyet azon nem
zsidó emberek elismerésére alapítot-
tak, akik a Holocaust idején zsidókat
mentettek meg. 
A kitüntetésen egy Talmud-idézet

olvasható: "Aki egy életet megment,
az egész világot megmenti." Sztehlo
Gábor ezrek életét mentette meg, és
tette nevelésével szebbé, értékeseb-
bé.

3. Gaudiopolis - Örömváros

A háború után egy egészen új
helyzet állt elő. A megmentett gyer-
mekek közül sokan, család, testvér,
szülő nélkül maradtak. Nem volt
hova menniük, nem volt kihez
kötődjenek. Sztehlo Gábor ezeket az
árvákat és ágrólszakadtakat nem
engedhette szélnek, hanem továbbra
is otthont adott a számukra - most

már nem 32 kicsi, hanem egy na-
gyobb gyermekotthonban. Ehhez
Weisz-Mauthner család adomány-
ozott a Budakeszi úton egy 30
holdas parkban hét épületet. És el-
nevezték mindezt Pax gyermekott-
honnak. Itt a nem és kor szerint
elhelyezett, legkülönbözőbb szár-
mazású gyermekekből kovácsolód-
tak közösségek. Az állandó félelem
és rettegés megviselte a gyermekek
lelkét. Sztehlo áradó szeretetével
megpróbálta pótolni a pótolhatat-
lant: a szülői otthon melegét. A
gyermekotthon jó lehetőséget adott
minderre. A kiváló pedagógiai
érzékkel megáldott Sztehlo Gábor a
fájdalmaktól megtört gyermekekhez
jó érzékkel tudott szólni, és bevonta
őket is a gyermekotthon,
környezetük és mindezek által a
világ jobbá tételébe.
1947 szeptemberében a gyermekek

létrehozták a háború katasztrófájától
sújtotta Magyarországon a
Gaudiopolis Ifjúsági Államot.
Mindez egy elképzelt állam volt a
Fiúk városa című film alapján.
Ennek a szerveződésnek a célja az
lehetett, hogy a gyermekek a
hétköznapok terhétől megszabadul-
va bebizonyíthassák, hogy igenis
létre jöhet egy ideális állam, ahol
nincs szenvedés, fájdalom és
nyomor. A gyerekek a tanulás mel-
lett iskolát, sportpályát építettek, 
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gyümölcsöt termesztettek, műhe-
lyekben dolgoztak. Szerveztek
maguknak kultúrális programot és
könyvtárt is alapítottak. A gyer-
mekköztársaságnak alkotmánya,
tisztségviselői (min-
iszterek) és törvényei is
voltak. A rendetlenségért
nyilvános dorgálás járt,
de ki is közösíthették a
súlyosabban vétkezőket.
Az Örömvárosban teljes
v a l l á s s z a b a d s á g o t
valósítottak meg.
Rendelkeztek állami vic-
clappal a "Gapo Matyi"-
val is. Pénzük a Gapo
dollár volt, árfolyamát a
villamosjegy ára
határozta meg. A gyermekállam
vezetői között olyan később híres
magyar emberek voltak, mint Orbán
Ottó költő, Szőke György iro-
dalomtörténész, Szilágyi János
riporter, Keveházi László evangé-
likus lelkész vagy Horváth Ádám
rendező. 

Ő így emlékezik vissza ezekre az
évekre:
"Gábor bácsinak nem maradt sem-
mije. A zugligeti villában kettő
szoba volt az otthona. Én a mellette
lévő szobában voltam szobapa-
rancsnok. 
És az intézmény egyre nőtt. Kiváló

munkatársai voltak, de azok meg
egyre fogytak. Egyszer az állam áta-
dott negyven szellemileg sérült
gyereket, én épp 17 éves voltam és
rám bízta a házat, hogy én felügyel-

jem ezeket a
gyerekeket, mert nem
volt elég tanár. 
Ezzel egyidejűleg úgy
döntött, hogy iskola is
kellene. Ennyi
gyerekhez iskolát is
kell alapítani. Ez egy
következő fokozat volt.
Hárman mentünk el
Keveházi, a mi kis
államunk miniszterel-
nöke, Weingrober
István és jómagam. Be

voltunk jelentve Veres Péter építési
miniszterhez, de nem ő fogadott,
hanem Bierbauer Virgil, államtitkár,
Bíbó István testvére. Elmondtuk,
hogy iskolát szeretnénk építeni. 30
ezer forintot kaptunk. 

Otthon a szekrényemben van a
fénykép: állunk hárman, frissen
megérkezve a minisztériumból ezzel
a vagyonnal, hogy elkezdjük az
iskolát építeni. Sztehlo szerzett egy
kőművest, csákányokat nekünk és
nekiálltunk iskolát építeni. 
A kőműves irányított minket, Sztehlo
irányította a kőművest és közben
meg vezette a sok száz gyerekből
álló intézményt."



Az évek múlásával egyre szélesedett
az intézmény lehetőségi köre, azon-
ban 1951-ben a sok éves -
gyerekekkel közösen végzett -
munkának vége szakadt. 
A Pax gyermekotthont államosítot-
ták, és Gaudiopolisz megszűnt
létezni. 

4. Sztehlo-év eseményei

Sztehlo Gábornak egyházunk
kiemelkedő példaképének állít tehát
emléket a 2009-es jubileumi év,
mely során pályázatok, kiadványok,
konferenciák, ünnepi rendezvények
segítenek közkinccsé tenni Sztehlo
Gábor munkásságának ma is

aktuális lelki-szellemi hagyatékát.
Az év kiemelkedő ünnepeként

szeptember 25-én, Sztehlo-szobor
került leleplezésre Budapest
szívében, a Deák téren. 
Horváth Ádám rendező így fogal-

mazott a szobor átadó ünnepségén:
“Zsinórmértéket kaptam Sztehlo
Gábortól, amely soha nem felejthető
el. Aki ezt elveszíti, az élete értelmét
veszíti el. 
A lelkész mindent odaadott, és sem-
mit sem kapott. Sztehlo Gábor hős
volt és nagyon nagy szükség lenne
ma egy vagy több Sztehlo Gáborra.”

(Internetes források alapján összeállította:
Pongrácz Máté
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HívogatóHívogató
Baba - Mama kör

Minden hónap utolsó hétfőjén 16
órától várjuk szeretettel a

gyülekezeti terembe azokat a
kismamákat, akik szívesen beszél-
getnek egymással az élet ügyes-

bajos dolgairól.

Első alkalom: október 26.

Családi istentisztelet 
Minden hónap harmadik vasár-
napjára családi istentiszteletre

hívjuk a szülőket és gyerekeket. Az
idei évben egy nagy utazást fogunk
tenni minden egyes alkalommal, és
megpróbáljuk bejárni Pál apostol
missziói útjainak főbb állomásait.
Az első úticél Damaszkusz városa.

Első alkalom: október 18.

Ifi óra - KEFIR
Minden pénteken fél 5-től izgalmas
beszélgetésekkel és játékokkal vár

téged is az ifi. 

Bibliaóra
Minden szerdán 11 órától Bibliaóra

a gyülekezetben.
Témánk az évben: 

Beszélgető kör

A hónap első és harmadik szerdáján
5 órától beszélgetésre hívjuk azokat
a gyülekezeti tagokat, akik szívesen
gondolkodnak az egyház és a világ

dolgairól. 
Az el�ttünk álló hetek témái:

október 21. - A szeretet egészséges határai
november 4. - Közönyös kersztyénség
november 18. - A kommunikáció, mint 

Isten ajándéka

Énekkar
Minden pénteken fél 7-től a

gyülekezeti teremben énekkari
próbát tartunk.

Herjeczki Géza: Hívtál

Nézd itt vagyok Uram!
Indulás után, megérkezés előtt, 

azon az úton amelyre Te állítottál.

Mert hívtál: elindultam!
Szememben megcsillant tündöklő akaratod, 

s a szolgálat útját járják lábaim, 
csodálatos kezed vezet.

Ki állíthatna meg ezen az úton? 
Ki olthatná ki szememből ezt a fényt? 

Ember talán? 

Hívtál!

Örömmel tartom magasba 
tündöklő akaratod.



A vegyészmérnöki végzettségű
szerző évtizedekig a gyógy-

szeriperban dolgozott. Vállalati
felsővezetőből diplomata lett.

Kereskedelmi atasséként előbb
Buckarestben, majd Hágában
képviselte hazánkat. A világ

szinte minden táján megfordult.
Széles kitekintéssel rendelkező,

ugyanakkor hazájáért, egy-
házáért szeretteiért felelősséget

érző elkötelezett ember. Jelenleg
aktív nyugdíjas, az Óbudai

Evangélikus Gyülekezet felü-
gyelője. 

Az alábbi cikk eredetileg az Óbu-
dai Harangszó 2006/2-es

számában jelent meg.
Hírlevelünkben való közléséhez a

szerző előzetesen hozzájárult.

Közismert, hogy a magyar lakosság
egészségi helyzete katasztrofális.
Ezt a legkülönbözőbb statisztikai
adatok támasztják alá. A gyógyító,
megelőző munka nálunk elsősorban
a testi egészség megvédésére, a testi
bajok megelőzésére és gyógyítására
koncentrál. Sok jól képzett orvo-
sunk van, és minden anyagi gond
ellenére fejlődik a gyógyítás tech-
nikája. Igen széles a gyógyszerek
választéka, fogyasztásuk pedig min-
den képzeletet meghalad.
G y ó g y s z e r f o g y a s z t á s b a n
Európában az elsők között vagyunk. 
Úgy tűnik, a sok gyógyszer szedése

- részben - kidobott pénzt jelent. Azt
gondolom, a bajok fő gyökere lelki
egészségünk siralmas állapotában
keresendő. Erre még mindig nem
fordítunk elég figyelmet, jóllehet
már hosszú idők óta - az utóbbi
években különösen - a társadalom
megrendült lelki egészségének igen
sok áldozata van. 
Az öngyilkosságok csaknem minde-
gyike erre vezethető vissza. A lelki
betegség a fő oka az alkoholisták
magas számának, és annak, hogy a
tízmilliós magyarság annyi cigaret-
tát szív, mint a fejlett világban egy
harmincmilliós népességű ország.
Sajnálatosan nő a kábítószert
fogyasztók száma is.
A lelki bajok legfőbb "gyógy-
szerének" a hitet tartom. Tudjuk,
hogy sokféle hit van. Lehet hinni a
bálványokban, az eszmékben, a
pénz mindenhatóságában stb.
Azonban a legértékesebb, a leg-
erősebb támasz az Istenbe vetett, a
Reá hagyatkozó, a szüntelenül Vele
kommunikáló hit. HA nincs hitünk,
lelkileg nagyon szegények és
sebezhetőek vagyunk. Ilyenkor
ösztönszerűen élünk. Ha hitünk van,
gazdagok vagyunk. Akinek mély,
átélt Isten-hite van, az nagyon
gazdag. Ha életünk mindennapi
gondjai - örömei átélése során hittel
tudjuk mondani "Erős vár a mi
istenünk", ha hittel tudjuk énekelni
"Gyógyíts meg Uram és akkor meg-
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Testi és lelki egészség



gyógyulok", vagy "Mit Isten tesz,
mind jó nekem", akkor lelki
egészségünk - és ezzel szorosan
összefüggő testi egészségünk - "kar-
bantartásában" jó úton járunk. A tár-
sadalom lelki egészségének
javításában oroszlánrészt kell vál-

Pongrácz Máté 6. éves teológus
hallgató vagyok. Győrben szület-
tem, és születésemtől fogva egy
Győr melletti kis faluban,
Győrságon éltem. Győrság a híres
pannonhalmi bencés apátság mellett
fekszik a Bakony lábánál. 
Ennek a kis falunak az általános
iskolájába jártam négy évig, ahol
édesapám és édesanyám is tanított,
majd az újonnan alakult nyolcosztá-
lyos győri Evangélikus
Gimnáziumnak lettem a tanulója. 
Itt a tanulás mellett számítógépes
(ECDL) vizsgát, gyors és gépíró

vizsgát és nyelvvizsgát is szereztem.
Az iskola keresztény légköre és
családias hangulata meghatározó
élménye volt gyermekkoromnak. 

A tanulmányok mellett, 12 évig
hegedülni is jártam a Győri Liszt
Ferenc Zeneiskolába, majd a gim-
názium első éveitől, a Győrsági 
Evangélikus Gyülekezetben lettem
kántor. A kántori feladatok ellátása
számomra mindig nagyon fontos
feladat volt, ezért is vettem részt
többször a Fóti Kántorképző Intézet
nyári táboraiban. A környék kán-
torhiányára jellemző, hogy pár év
múlva, már a szomszédos Bőny és
Bana gyülekezeteiben is rendszere-
sen zenéltem. A hegedű szeretetét
szép lassan felváltotta a harmónium
és főleg a zongora szeretete.
A gimnázium vége felé, egyre job-

ban kezdett érdekelni az Isten igéje,
és a győrsági gyülekezet nagyon
nyitott és családias légköre, valamint
a korábbi győrsági helyettes -
lelkész, Ittzés Gábor bácsi prédiká-
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A gyülekezet új hatodéveseA gyülekezet új hatodévese

lalniuk az egyházaknak. Két generá-
ció ugyanis sajnálatosan kimaradt
abból, hogy egészsége legfőbb 
gyógyszerét, az Élő Istenbe vetett
hitet megtalálja.

dr. Győrfi Károly
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ciói meg is hozták bennem a dön-
tést, szeretnék a teológiára
felvételizni. Teológiai
Tanulmányaimat 2003-ban kezdtem
meg. A zene szeretete itt is
meghatározta életemet. A kórusnak,
a liturgikuskórusnak is tagja voltam
és demonstrátorként az egyházzenei
tanszék munkáját segítettem 2 évig.
A diplomám megírása után 2008

márciusától a Bobai Evangélikus
Gyülekezetben kezdtem dolgozni,
mint lelkészmunkatárs. Itt fél évig
tanulhattam bele a lelkészi  hivatás-
ba. Az erős szórványhelyzetet
tudtam megtapasztalni a 3 faluban
tartott hittanórák és a vasár-
naponként 4-5 faluban tartandó
istentiszteleti alkalmak által. Mind a
mai napig nagy szeretettel gondolok
Rostáné Piri Magda esperesasszony
mellett eltöltött pár hónapra és a
bobai gyülekezetre.
2008 novemberében egy teológiai
ösztöndíjat nyertem
Németországba, így a gyülekezeti
munkát ismét felváltotta életemben
a tanulás. Két szemesztert, azaz egy
évet töltöttem Bajorország szívében
Neuendettelsauban, az ottani
Augustana Teológiai Főiskolán. 
Ez az egy év nagyon jó lehetőség
volt arra, hogy elsajátítsam a német
nyelvet, teológiát tanulhassak és
német evangélikus egyház helyzetét
megismerhessem. A bajor magyar

testvérkapcsolat révén kétszer egy
hetet tudtam egy Nürnberg melletti
és egy München melletti
gyülekezetben eltölteni, ahol
egészen közelről élhettem át, milyen
egy nyugati gyülekezet élete.
Nagy örömmel és nagy várakozás-

sal kezdek neki most Kaposváron a
6. évemnek. Remélem, hogy szép és
tartalmas évet fogok eltölteni ebben
a kedves városban és
gyülekezetben.

2009. szeptember 12-én Országos
Presbiteri Találkozót tartottak
Pestszentimrén. Az ország gyüle-
kezeteiből (közöttük Kaposvárról)
összesen mintegy 1200 presbiter
gondolkodott egyházunk jelenéről
és holnapjáról.

EPOTEPOT



Az év elején bejött egy testvérünk a
lelkészi hivatalba. Egyházfenntartást
hozott. Megragadott, amit közben
mondott. “Idén nehezebb év van, mint
tavaly. Többet adok mint tavaly, mert
tudom, hogy lesznek olyanok, akik
nem tudnak adni annyit, mint a múlt
évben.  A gyülekezetnek működnie
kell...” 
Testvérünk felelősségérzete megra-
gadó és bíztató. Örvendetes, hogy
vannak ilyen tagjaink. A folyamatosan
nehezedő körülmények között
gyülekezetünk és egész evangélikus
egyházunk számára is akkor lesz
jövő, ha tudunk felelősen gondolkod-
ni, ha nem másoktól várjuk, hanem
magunk hozzuk meg a szükséges
áldozatot érte.
Régi bölcsesség az, hogy nem az a
gazdag, akinek sok van, hanem aki a
kevésben is meglátja az értéket, és
aki a javait böcsen tudja használni. 
Gyülekezetünkben a 2008. évben
366 befizető összesen 3.508.700 Ft

egyházfenntartói járulékot adott
össze, ami 9.587-Ft-os átlagot jelent.
Ezen felül adományként 347.500 Ft
perselypénzként 875.690 Ft bevétele
volt gyülekezetünknek. Bevételeink
takarékos gazdálkodás mellett biz-
tosítani tudták kiadásainkat.      
Miközben a gyülekezet vezetősége
nevében megköszönöm múlt év
támogatásukat és kérem idei segít-
ségüket. 
A korábbi befizetési sávokat mutató
táblázat helyett kérem tekintsék meg
az alábbi diagramot. 
Az alábbi táblázat a 366 egyházfenn-
tartónk befizetését sávosan mutatja.
Ami meglepő, hogy az egyházfenn-
tartási bevételnek több mint a felét az
a 68 testvérünk biztosította, akik
havonta 1.000 Ft-nál többet, (évi
12.000 Ft-nál magasabb összeget)
adtak a gyülekezetünk javára.

Gyülekezetünk számlaszáma:  
11743002-20014517
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Teherhordozásról felelősen
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Pati Tábor - 2009, avagy a "tenger
lakói" egymás ellen

2009 júniusában szinte alig
kimenekülve az iskola karmaiból,
néhány lelkes diákkal belevetettük
magunkat egy szép kis hagyomány-
ba: nekiálltunk előkészülni a pati
táborra. 

Az utóbbi évek megszokását
követve egy hét alatt többet
színeztünk, mint egész évben
együttvéve. Bár már ekkor
elegünk volt a programter-
vezésből, némi kitartást
előbányásztunk a néhányszor
este kilencig-tízig tartó
m e g b e s z é l é s e k h e z .
Valamilyen csoda folytán
(tuti segítség van fentről a
dologban) mindennel
elkészültünk az utazás
napjára.
Ugyan útközben legelésző lovak is

szembejöttek velünk az aszfalton,

mégis épségben elértük a Zala
megyei kis falut, ahol már tárt
karokkal várt minket egy kiadós
nyári zuhé (ahogy még megszámlál-
hatatlanul sokszor a héten).
Szokás szerint két csapatra oszlot-

tunk, ezúttal Delfinekre, és
Bálnákra, aminek elkerül-
hetetlen versengés lett a
következménye. Ez ekkor még
senkit nem foglalkoztatott.
Akkor vált élessé, amikor az
első hivatalos tábori napon
máris egymás ellen eresztettek
minket "futgól" címmel. Az
esetek többségében ez inkább

egy tömegverekedéshez hasonlított,
mint tisztességes "labda"játékhoz. 

A további délelőttjeinket beszél-

getésekkel, bibliaórákkal, és jó sok
kávéval töltöttük, tekintve, hogy az
alvásmennyiség elenyésző volt. 
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Ez betudható annak, hogy program
volt bőven: ismerkedés, egymás
ugratása, délutáni játékok, csocsó,
póker, kézműveskedés…
Zalakarost is meglátogattuk, de ez

az élmény nem volt teljesen "fel-
hőtlen", hiszen öt óra felé szokás
szerint nyakunkba szakadt az ég. 
Ezt vagy egy vendéglő fedett
terasza alól konstatáltuk laiku-
san, vagy egy fa alól, a többiek
cuccait mentve. 

A Bibliaverseny kreativitást
igénylő, embert próbáló fela-
dataiért erősen bosszankodott a
társaság. Ezt a feszült hangulatot
talán betudhatjuk az aznap
reggeli nem túl kíméletes
ébresztésnek, és az ezt követő
tornának nevezett "katonai
kiképzésnek".

A tábortüzezés se maradt ki, az
elmaradhatatlan mályvacukor sütés-
sel, énekkel, és jó sok szúnyoggal.
Aznap este karaoke is volt, amihez
kis híján "instant bárányokat"

használtunk fel.
Utolsó napon a láthatatlan színház

volt. Egy délelőtt alatt tizenötöd-
szöri levezénylése már kissé
megterhelte az amúgy is lestrapált a

szervezőket. De azért az
arcokért megérte. (Vagy nem?)
Kora délutánra a táborvége-
hangulat lett úrrá mindenkin.
Fogadkoztunk és ígérgettük,
hogy ezúttal nem megy
veszendőbe az összekovácsoló-
dott "nagy csapat". De ebből
semmi sem valósult meg, mint
ahogy már akkor is előre sejtet-

tük. A búcsú szokás szerint könnyes
volt, fájó, de az utótalálkozóig
"túléltük" egymás hiányát. 

Aki nem hiszi, járjon utána, a koc-
kázatok és mellékhatások tekin-
tetében kérdezze meg a táborlakókat
vagy Ettikét.

Máté Dóra
szervező és pati páros csocsóbajnok



Szeptember. Az iskola elkezdődik
s az évnyitók mint egy sokk, rázza
meg a fiatalokat. A város ismét
átadja utcáit miden kicsi és nagy
diáknak, kik a reggeli élettelen
arccal menetelnek a tudás felet-
tébb álmosító palotájába… az
iskolába. De nem nálunk. 

A kaposvári evangélikus ifjúság,
álnevünkön szólítva a "k.e.f.i.r"
elhatározta, hogy ebbe nem törődik
bele.  Ezért szeptember 4.-én
kezünkbe véve néhány sátrat és az
"i.z.é"-t megindultunk, hogy az
iskola ellenére jól érezzük
magunkat, s elbúcsúzzunk legked-
vesebb barátunktól, a nyártól. A cél

nem volt messzi, egy kicsiny szom-
széd falu: Zselickislak. Még pon-
tosabban egy kedves evangélikus
család szőlős kertje, az erdőben. 
Valamikor délután, "János bácsi" és

gyülekeztünk valamint az ifi legú-
jabb barátja-tagja Máté segítségével
megérkeztünk. Nem is kellet sok
idő, s ott álltunk magunkra hagyva
egy csodálatos erdő és egy kicsiny
ház társaságában. A táj elragadó
volt, viszont a fölöttünk egyre tere-
bélyesedő sötét felhők kevésbé.
Nem is vitás, egyből nekiláttunk a
sátrak felállításának, melyet rekord
sebesség alatt végre is hajtottunk s
reménykedtünk, hogy az a kupac
megmaradt sátordarab, amiről

fogalmunk sem
volt, hol kéne
lennie, nem valami
fontos alkatrész.
Innentől kezdve,
már nem állt semmi
az utunkba, s ahogy
annak lennie kell jól
éreztük magunkat.
Ugyan könyékig a
másnapi ebéd
páclevében, és
annak előké-
születeiben voltunk,
kedvünket nem
lehetett lelombozni.
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Ifjúsági hétvégeIfjúsági hétvége



S mikor végre kimásztunk a pácból,
az idő már el is szaladt. Mint min-
den este, aznap éjjel is szalonnát
vagy mályva cukrot sütöttünk.
Legalábbis próbálkoztunk, hisz las-
san, de biztosan ránk zúdult az ég és
csak úgy szakadt az eső. De rajtunk
pár dézsányi víz nem foghat ki.
Esőkabátban és esernyőkkel, amíg a
tűz el nem aludt és a kenyér el nem
ázott, csak ültünk a láng körül.
Ugyan kint szakadt, mi a házikóban
melegedtünk és fogyasztottuk el
vacsoránkat egy kellemes beszél-
getés társaságában. Majd
énekeltünk, beszélgettünk aztán
megint énekeltünk, és akik a végén
még fennmaradtak, kártyában
próbálhatták ki szerencséjüket. Éjjel
a vihar ellenére a sátorlakók is
tudtak aludni.
Elérkezett hát a második és legizgal-
masabb nap. Reggel kicsit nyúzot-
tan konstatáltuk az éjjeli kapkodás-
ban kinnfelejtett, immáron csak
romnak említhető tárgyakat és
ételeket. Aztán, miután mindenki
életet lehelt magába és a romta-
lanítással is végeztünk, a délelőt
nagy részét az ebéd és a nagy "szi-
tuációs játék" előkészületeivel
töltöttük. Az ebéd a tárcsás hús, az
ízletes paprikás krumpli kíséretével
mesés volt. Mindemellett a nap is
kisütött, így végre játszhattuk a
várva várt játékot, mikor mindenki a

másik agyszüleményének karakterét
adhatja elő. Egy órányi tömény
nevetés, és jókedv.  Hisz volt itt
minden, a felettébb idegesítő
bökdöső süketnémától kezdve a
vízvezeték szerelőig, kinek ha ronda
beszédjét kisípolnánk, inkább R2-
D2-nak hívhattuk volna. A nap
megkoronázása volt, mikor lehullott
a lepel az "izé"-ről. S olyannyira
elnyerte mindenki tetszését, hogy
hajnalig be sem fejeztük a játékot.
Többet sajnos erről nem mondha-
tok, hisz aki nem volt, annak az
"izé" maradjon titok. 
Szeptember hatodika, az utolsó nap.
Ki hitte volna, hogy egy hétvége
ilyen gyorsan elröppen. A reggel
kicsit nehezen indult, s már minden-
ki tudta: lassan távozunk. Mégis a
hangulat nem tört le, s boldogan
beszéltünk az elmúlt napok tréfás
történeteiről, s még egy "izé" is
belefért a délelőttbe. S a bogrács
utoljára fortyogott, s bendőnk is
utoljára kordult már. Végül a kicsiny
házikótól elbúcsúzva s kitakarítva
szép lassan elszállingóztunk.
Rengeteg szép emlékkel s megannyi
tréfával hátunk mögött tekintettünk
vissza. Elbúcsúztunk egymástól, de
arcunkon mégis ott maradt egy ki-
csiny mosoly, hisz: Mindjárt itt az
évnyitó istentisztelet…

Hegedűs Gábor 
szervező - ifi tag 
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Látogatói kártya

Hírlevelünk mellékleteként
kézbe vehetik testvéreink, és a
templompadokban is megtalál-
hatják azt az egyszerű kártyát,
amit a  jobb kapcsolattartás
segítésére találtunk ki. Egyik
oldala vendégeknek készült, akik
alkalomszerűen betérnek temp-
lomunkba, és arra kínál segít-
séget, hogy könnyebben
vehessék fel a kapcsolatot a
gyülekezettel. A lap másik oldala
a belső kör, gyülekezetünk tagjai
számára készült. 
Ezen üzenni lehet a gyülekezet
vezetősége felé. Például azt,
hogy tudunk egy olyan hittestvér-
ről, aki - mondjuk - kórházban
van, és szívesen venné, ha a
lelkész, vagy a gyülekezet ass-
zonyai közül valaki meglátogat-
ná. Azt is jelezni lehet, ha mi
magunk szeretnénk a lelkésszel
találkozni otthonunkban. 
A látogatói kártya maga is egy
fontos jelzés. Jelzés arról, hogy
a gyülekezet lelkésze szeretne
eljutni azokhoz, akik látogatását
örömmel vennék, akik beszélget-
ni szeretnének fontos lelki, hitbe-
li kérdésekről vagy akár két-

ségeikről. 
A látogatói kártya jelzés arra is,

hogy a lelkésznek is segítségre
van szüksége, hogy lelkipásztori
szolgálatát jobban el tudja látni. 
Használjuk ezt az egyszerű
segédeszközt megértő szeretet-
tel, hittestvéreik, családtagjaik, a
maguk és egész gyülekezetünk
épülésére!   
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Társkereső
Szivesen venném annak az úriem-
bernek az érdeklődését, akinek az
életéből hiányzik a társ...

Kedve és ideje volna megis-
merkedni egy 44 éves elvált, gyer-
mektelen, vidám temészetű,
független, rendkívül csinos, jó
humorú hölggyel?
Az udvarlást nem tartom
tolakodásnak.

e-mail:porgandi@freemail.hu

Hírek, információk, hírdetések

Alapítványi 1 %
A Növekedés Alapítvány

kuratóriuma tudatja, hogy a
2008. évi személyi jövedele-

madó 1 %-ból felajánlott
adomány összege 380 ezer Ft
volt, amit ezúton is köszönünk

támogatóinknak! 



2009. október Evangélikus Hírlevél  19.

A keresztség áldásában A keresztség áldásában 
15-en részesültek:15-en részesültek:

Bíró Luca
Dóra Ábel

Ságh Botond
Ripli Benedek
Vincze Dániel

Sophie Dalma Schäffer
Emily Dóra Schäffer

Hajdú Petra
Leukó Jázmin

Leukóné Szabó Lilla
Walter Bence Márk

Bakos Dorina
Sándor Szabolcs Benedek

Akkerman András
Akkerman Adrienn

A konfirmációban A konfirmációban 
16-an vallották meg hitüket16-an vallották meg hitüket

Andrásovszy Dániel
Barabás Dávid

Gál Tamás
Győri Regina Anna

Héjjas Viktória
Horváth Jolán

Kovács Krisztina
Molnár Heléna

Rózsavölgyi Imre
Szakály Márk

Szemerei Gergő
Szierer Krisztián
Szierer László
Szuttai Péter
Tóth Áron

Ziegenheim Vanda

Áldást 7 ifjú pár Áldást 7 ifjú pár 
házasságára kértünkházasságára kértünk

Albrecht Zoltán ev. és Vasanda Ivett r.kat.
Müller György ev. és Bene Katalin r.kat.

Tóth Balázs László r.kat. és Bauer Brigitta
ev. 

Hajba Péter ev. és Oszwald Ildikó r.kat.
Pásztory Ákos r.kat és Somogyi Janka ev.

Leukó Gábor ref. és Szabó Lilla ev.
Csicsa Gábor r.kat és Stickrád Katalin ev.

Kaposváron 17 KiskorpádonKaposváron 17 Kiskorpádon
pedig 2 testvérünket kísértükpedig 2 testvérünket kísértük

utolsó földi útjára:utolsó földi útjára:

Gémesi Tibor (63)
Heineck Péter (79) 

Schmidt Henrikné sz. Ellenberger Erzsébet (83)
Hampuck Zoltán (76)

Kovács Imréné sz. Kheller Gizella (87)
Hollán Józsefné sz. Faul Annamária (84)

Kengyel Miklósné sz. Matolcsi Erzsébet (93)
Sánta Zoltánné sz. Gáspár Eszter (79)

Harry Kosek (73)
Wiesner Henrik (90)

Lénárt Gyula (80)
Lövétei Lajosné sz. Somogyi Vilma (85)

Sass Edéné sz. Sághegyi Ilona (78)
Schindler József (85)

Hansel János (51)
Hricó Iván (54)

Gyöngyösi József (77)
Wágner János (56)

Stickel Lajosné sz. Hollósi Ibolya (77)

Isten áldása kísérje a keresztség
áldásában részesült gyermekeket, a

hitüket megerősítőket és a közös életútra
indultakat!

Isten adjon békés pihenést az elhunytak-
nak és vígaszt a gyászolóknak!

Öröm, fájdalom és remény
a 2008. év kazuális eseményeinek tükrében 



Felelős szerkesztő és kiadó:
Szemerei János evangélikus lelkész

EVANGÉLIKUS LELKÉSZI
HIVATAL

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

20. Evangélikus Hírlevél  2009. október

Ami történt
Április 25. Budapest

A kizárólag elsősökből álló hittanos csa-
patunk az 1-2. osztályosok között meg-
nyerte az egyházmegyei hittanversenyt,
az országos verenyen pedig 4. helyezést

ért el! Gratulálunk!

Április 26. Kaposvár
Másfél évi kaposvári szolgálat után bú-
csúztunk Kozma Anett lelkésznőtől, aki

Nyíregyházán folytatja lelkészi szol-
gálatát. Isten áldása kísérje!

Május 23. Veszprém
Egyházkerületi missziói napon vettünk

részt.

Június 21. GAS vasárnap
Az egyházmegyei szószékcsere alkalmá-

val gyülekezetünkben Smidéliuszné
Drobina Erzsébet surdi lelkésznő hirdette

az igét. Gyülekezetünk lelkésze ezen a
vasárnapon Szepetneken, Nagykanizsán,
Sandon és Paton végzett istentiszteleti

szolgálatokat. 

Június 28-július 3-ig Pat 
Nyári gyülekezeti hittantábor

Szeptember 4-6. - Zselickislak
Fiataljaink ifjúsági évkezdő hétvégét tar-

tottak.

Szeptember 12. Pestszentimre
EPOT, azaz Evangélikus Presbiterek

Országos Találkozója Pestszentlőrincen.

Október 10. Budapest - Deák tér
Gyülekezetünkből néhányan országos

evangélizáción vettek részt.

Amire készülünk
Október 17. Tab

Szeretettel hívjuk a testvéreket a
Somogy-Zalai Evangélikus

Egyházmegye őszi csendesnapjára,
melyen énekkarunk és Pongrácz Máté

VI. éves teológusunk szolgálatot végez.

Október 31.
Reformációi istentiszteletet tartunk a
gyülekezetünkben 10 órai kezdettel.

Este 18 órakor a református gyülekezeti
házban közös reformációi megem-

lékezést tartunk.

Lelkészi Hivatali rend:

Hétfő: 10.00-12.00
Szerda: 13.00-15.00
Csütörtök: 15.00-17.00

Természetesen fontos ügyekben
egyéb egyeztetett időpontban is
szívesen állunk a testvérek ren-

delkezésére!


