
EEvvaannggéélliikkuuss  HHíírrlleevvééll
2014. február A Kaposvári Evangélikus Egyházközség időszaki körlevele 18. évf. 2. szám

EEvvaannggeelliizzáácciióó
A jó hírt meghirdetni! Ezt jelenti ez a sokszor hallott, de talán nem teljesen értett szó! 

De vajon kell, lehet-e mai evangélikusként jó hírt hirdetni ebben a világban? 
És ha igen, hogyan? 

Elég pusztán egy arckifejezéssel, amikor kilépek az otthonom ajtaján egy napsütéses
tavaszi reggelen? Vagy egy megértő bólintással, amikor a legjobb barátom arról beszél,

milyen nehéz az élet? 

Vagy inkább úgy kell evangelizálni, ahogy a kopaszra nyírt, írómappával felszerelkezett
emberke teszi már a bevásárló központok bejáratánál? 

Esetleg sokszáz fős, evangélikus missziói napokkal, amikor megélhetjük a közösség erejét?

Nos, én úgy gondolom, hogy az evangelizáció mindez egyszerre, és persze egyik sem...
Mert nem tudhatjuk, hogy egy másik embert mi érint meg abból, amit teszünk vagy mon-

dunk. Hogy mely kis cselekedet lesz majd változást hozó hatással az életére. 
Csak azt tudhatjuk, hogy jó érzéssel tölt el minket, ha tovább tudunk adni mások felé is

valamit abból a szeretetből, amivel Isten szeret minket, minden egyes pillanatban.

Evangelizációs hét gyülekezetünkben! 
Március 12-16-ig! Hogy a jó hír terjedjen! Örüljetek az Úrban Örüljetek az Úrban 

mindenkor! mindenkor! 
Ismét mondom: Ismét mondom: 

örüljetek. (Fil 4,4)örüljetek. (Fil 4,4)
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Böjti evangelizációs hét!
(Kaposvári Evangélikus Egyházközség - 2014. március 12-16.)

“ Ö r ü l j e t e k ! ”
Egy csodálatos utazásra hívok min-
denkit 2014. március közepén. Egy
időutazásra Isten igéjével a múltba,
a jelenbe és a jövőbe! 

Pár hete egy különleges papír került a
kezembe. Több mint 70 éves papírlap.
Úgy voltam vele, mint Jósiás király,
amikor megtalálta a rég elfelejtett te-
kercseket! Nézegettem a megszürkült
lapot, a ráírt szöveget, a régmúltból is-
mert neveket és a címet: Evangelizáció
a Kaposvári Evangélikus
Gyülekezetben! A kis lapot behelyezve
a levéltár dokumentumai közé azt gon-
doltam véget is ér közös utunk. 

De ez a kis papír elkezdett élni ben-
nem. Először azt a kérdést vetette fel:
Vajon miért volt szükség evangelizá-
cióra abban a régi időben? Talán a
gyülekezetalapítás, a templomépítés
nehézségei miatt, vagy a háborúk
borzalmai indították a gyülekezet
vezetőit, hogy evangelizációt hird-
essenek? Vagy pusztán a vágy, hogy
valami új induljon el a kaposvári
evangélikusok életében? A válaszokat
nem tudom, nem tudhatjuk. 

Mindenesetre a kérdés nem hagyott
nyugdni és azon kezdtem el töpren-

geni: Vajon  van gyülekezetünkben
újulás és erősödés? Vajon a jó hír elér
minden gyülekezeti tagunkhoz? 

Félve mondom ki magamnak a választ:
Messze nem! Ma ismét szükség van
evangelizációra szóban és írásban.
Evangelizációra, ami Krisztus felé
vezet minket! Evangelizációra, ami ál-
tal Isten legjobb és legtökéletesebb esz-
közével, a Bibliával kerülhetünk kapc-
solatba! Evangelizációra, ami változás-
ra indít! Evangelizációra, ami erőt ad
az élet zsákutcáiban.

A 2014-es új kaposvári evangelizáció
témája a Biblia egyik legcsodálatosabb
része lesz: Pál apostol Filippi
gyülekezethez írt levele! 
A levél, amit úgy is neveznek az öröm
levele! Ebben Pál, aki éppen börtönben
sínylődik az evangélium hirdetése mi-
att csodálatosan vall az élet nehézségei,
fájdalmai mellett az Istenbe vetett és
Krisztusba kapaszkodó bizalomról.
Arról a bizalomról és örömről, amit
csak az-az ember képes átélni, akiben
Krisztus lakozik! Az örömről, amit
nem napok vagy órák eseményei alakí-
tanak, hanem az-az évezredes Krisztusi
győzelem, amit a halál felett aratott. 



Úgy érzem ma nekünk is erre az öröm-
re volna a legnagyobb szükségünk. A
nehéz évek után, a gazdasági, testi, lel-
ki válságok sűrűjében olyan sok a
megfáradt, örömét vesztett ember.
Csak nézzünk körbe egy szürke
hétköznap a Fő utcán. Alig-alig
találunk boldog,
mosolygós embereket.
De ez nem mehet így
tovább. Igenis kell és
lehet a mi szívünk
számára is tisztulás,
felfrissülés, megújulás!  

Ezt az üzenet hordozza
az evangelizációt hirde-
tő plakát fotója is, ame-
lyen egy hatalmas
szívvel ellátott pólót
láthatunk, ahogy szárad
a teregetőn!  Mit üzen ez a kép? Talán
azt, hogy minden helyzetben van
lehetőség az újrakezdésre, minden
helyzetben van lehetőség az újulásra,
minden gazdasági, testi, lelki válság-
ban van lehetőség a változásra! Minden
helyzetben meglátható az öröm! 

Pál ezt kiáltja bele a világba a börtön
falai között is: “Örüljetek az Úrban
mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!”
Hisz az Isten neked is adja ingyen,
kegyelemből az új kezdet, a megújulás
lehetőségét!  
Ne feledd hát! Írd be a naptáradba bá-

tran: Evangelizáció a gyülekezetem-
ben: 2014. március 12-16-ig!
Fontos tudni, hogy ez a hét mindenki
előtt nyitott. Legyél rendszeres tem-
plomba járó, vagy csak néha napján
közösségünkbe találó! Legyél kereső,
vagy elzárkózó! Legyél bátor, vagy

gyáva! Legyél hitben erős, vagy
gyenge! Legyél házas, vagy egyedül
álló! Legyél idős, vagy fiatal! Legyél
testi, lelki beteg, vagy gyógyult és
egészséges! Mindenki előtt nyitva a
gyülekezeti ház és a templom!

A hét közepén evangelizációs estekre
várunk 18 órától, szombaton családi
napra 14.30-tól, vasárnap pedig
gyülekezeti délutánra 15 órától! 
Lépj közénk bátran és szárogassuk
együtt szívünket az örömhír fényében!

(Pongrácz Máté lelkész)
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Pál apostol zaklatott élethelyzetben,
fogságban, testi-lelki nehézségek kö-
zepette írta meg szívhez szóló levelét
szeretett gyülekezetének! 

A Bibliában megtalálható páli levelek
között kiemelkedik a filippi levél, hisz
a mindössze négy fejezetből álló írás-
ban 16-szor szerepel az “öröm” szó! 

Milyen különleges és beszédes mindez.
Pál, amikor a börtön kemény valóságá-
val szembesül, amikor látszólag élete
egyik legnagyobb próbája közepette
gyötrődik, ő mégis örül, örvendez és
boldogságra hívja testvéreit! Honnan
ez a lelkesedés? Honnan ez a bátorság?
- tehetjük fel a kérdést. 
Talán az élettapasztalataiból? Hisz em-
lékszünk, pont Filippi városában tör-
tént meg vele az-az isteni csoda, ami
hosszú-hosszú ideig bátorságot adott
neki a misszióhoz.  

Amikor második missziói útján először
lépte át Filippi városának kapuját azon-
nal egy kis közösséget tudott életre
hívni. Egy Lídia nevű bíborárus volt az
első, aki egész háza népével megke-
resztelkedett Pál beszéde által Krisztus

születése után az 50-es években! Az
evangélium elkezdett terjedni abban a
kis kereskedővárosban, ahol addig sen-
ki sem ismerte Krisztus örömhírét.  

Az Apostolok Cselekedetei a 16. feje-
zetben hosszan beszámol a Filippiben
történet eseményekről. Leírja, hogyan
lesz Pál beszéde szálka a város vezetői-
nek szemében és milyen hamis vádak-
kal vádolják meg az apostolt. Leírja,
hogyan zárják mindezért börtönbe, ho-
gyan botozzák meg és hogyan bízzák
meg a börtönparancsnokot, az apostol
cellájának kiemelt őrzésével. 

Számomra azonban a legszebb pillana-
ta a Filippiben történt eseményeknek
ezután következik. A börtönbe kerülő,
botütéstől vérző apostol és társa Szi-
lász az éjszaka csendjében, amikor ta-
lán mindenki jajgatna vagy őrjöngene a
jogtalanul ért elzárás miatt, Pál és segí-
tője valami egészen más dolgot tesz.
Ők ketten csodaszép énekkel dicsérik a
sötét és sivár cellában az Isten nevét!
És a csoda nem késik. Hirtelen földren-
gés támad, kinyílnak a börtön ajtói és
Pál apostol megmenekül a fogságból,
hihetjük: Isten kegyelméből!

EVANGELIZÁCIÓS ESTEK -  2014. MÁRCIUS 12-14-IG
18 ÓRÁTÓL A GYÜLEKEZETI TEREMBEN

A  F i l i p p i  l e v é l  t ö r t é n e t e



A börtönőr, amikor észreveszi, hogy
Pálnak köszönhetően a rabok nem sza-
ladnak szét a világba, még azon az éj-
szakán egész háza népével együtt meg-
keresztelke-
dik! Ahhoz az
Istenhez akar
ő is tartozni,
aki ilyen apos-
tolokkal hirde-
ti az Isten or-
szágát.  

Nos akkor,
amikor ennek
a gyülekezet-
nek fogalmaz-
za meg pár év-
vel később Pál a levelét, talán épp Lídi-
ára és a börtönőrre gondol és minden
bizonnyal az emlékek feltörnek belőle.
Ha az Isten kiszabadította őt a filippi
börtönből, majd ebben az új szorult
helyzetben is ad segítséget és erőt!  
Milyen szép példa lehet ez a gondolko-
dás számunkra is! Ahogy Pál életében
a fogság is alkalmas tudott lenni a
misszióra, úgy a mi életünk nehézsége-
it is lehet úgy fogadni, hogy azokat az
Isten talán épp azért adta, hogy a hely-
tállásunkból, kitartásunkból gyermeke-
inknek, férjünknek, feleségünknek mu-
tathassunk példát.  
Pál a levelével példát mutat és utat
nyit. Példát mutat arra, hogy nincs az

emberi életben olyan szituáció, amiből
az Isten kegyelméből ne lehetne szaba-
dulni, valamint utat mutat, hogy ha
Krisztusra tekint az ember életében,

akkor öröm fogja szegélyezni életét.
Hírlevelünk következő pár oldalán a
Filippi levél olvasható teljes hosszá-
ban.
A nagyobb betűkkel és a képes illuszt-
rációval is segíteni kívánjuk a levél
jobb megértését. 

Adja Isten, hogy az ige olvasása Isten
Szentlelke által életté legyen bennünk
és vágy ébredjen ezáltal arra, hogy ne
csak szobánk magányában, de a gyüle-
kezet közösségében is végighallgassuk
ezt a levelet és az ehhez tartozó magya-
rázatokat. 

Várunk tehát mindenkit az evangelizá-
ciós estekre Addig pedig jó olvasást kí-
vánunk a Filippi levélhez!
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Pál levele a Filippibeliekhez
Címzés, üdvözlés, Hálaadás és

könyörgés a gyülekezetért
1,1 Pál és Timóteus, Krisztus Jézus
szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézus-
ban hívő szenteknek, akik Filippiben
vannak, püspökeikkel és diakónu-
saikkal együtt:
1,2 kegyelem néktek és békesség Isten-
től, a mi Atyánktól és az Úr Jézus
Krisztustól.
1,3 Hálát adok az én Istenemnek,
valahányszor megemlékezem rólatok,
1,4 és mindenkor minden könyörgésem-
ben örömmel imádkozom mindnyája-
tokért,
1,5 mert közösséget vállaltatok az
evangéliummal az első naptól fogva
mind a mai napig.
1,6 Éppen ezért meg vagyok győződve
arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó
munkát, elvégzi a Krisztus Jézus
napjára.
1,7 Így kell gondolkoznom mindnyája-
tokról, mert szívemben hordozlak
titeket, mivel fogságomban is, az
evangélium védelme és megerősítése
közben is mindnyájan együtt
részesültök velem a kegyelemben.
1,8 Mert tanúm az Isten, mennyire vá-
gyódom mindnyájatok után a Krisztus
Jézus szeretetével;

1,9 és imádkozom azért, hogy a szeretet
egyre inkább gazdagodjék bennetek is-
merettel és igazi megértéssel;
1,10 hogy megítélhessétek, mi a helyes,
hogy tiszták és kifogástalanok legyetek
a Krisztus napjára,
1,11 és gazdagon teremjétek az igazság
gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten
dicsőségére és magasztalására.

Pál fogsága az evangélium terjedését
szolgálja

1,12 Szeretném, ha tudnátok, testvéreim,
hogy az én helyzetem inkább az
evangélium terjedését szolgálja,
1,13 mert ismertté lett az egész
testőrségben, és mindenki más előtt is,
hogy Krisztusért viselem bilincseimet,
1,14 úgyhogy az Úrban testvéreink több-
sége fogságom körülményeiből bizal-
mat merítve félelem nélkül, bátran
szólják Isten igéjét.
1,15 Némelyek ugyan irigységből és
versengésből, de mások jóakaratból
hirdetik a Krisztust:
1,16 ezek szeretetből, mert tudják, hogy
az evangélium védelmére rendeltettem,
1,17 azok pedig számításból, nem tiszta
lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt
hiszik, hogy gyötrelmet okoznak
nekem fogságomban.



Nekem az élet Krisztus!
1,18 Mert miről is van szó? Egyedül ar-
ról, hogy bármelyik módon, akár szín-
lelésből, akár meggyőződésből: Krisz-
tust hirdetik, és én ennek örülök. Sőt
még inkább örülni fogok.
1,19 Mert tudom, hogy ez üdvösségemre
válik a ti könyörgésetek és Jézus Krisz-
tus Lelkének segítsége által.
1,20 Ezért várom
és remélem,
hogy semmiben
sem fogok szé-
gyent vallani,
hanem mint
mindenkor, úgy
most is Krisz-
tust egészen
nyíltan fogják
magasztalni
énértem, akár életben maradok, akár
meghalok.
1,21 Mert nekem az élet Krisztus, és a
meghalás nyereség!
1,22 Ha pedig az életben maradás az
eredményes munkát jelenti számomra,
akkor, hogy melyiket válasszam: nem
tudom.
1,23 Szorongat ez a kettő: vágyódom
elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez
sokkal jobb mindennél;
1,24 de miattatok nagyobb szükség van

arra, hogy életben maradjak.
1,25 Erről meggyőződve tudom is, hogy
életben maradok, és együtt maradok
mindnyájatokkal, a hitben való
növekedésetekre és örömötökre;
1,26 így méginkább dicsekedtek majd
velem Krisztus Jézusban, amikor ismét
megjelenek nálatok.
1,27 Csakhogy a Krisztus evangéli-

umához méltóan
viselkedjetek,
hogy akár odam-
egyek és látlak
titeket, akár távol
vagyok, azt hall-
jam rólatok, hogy
megálltok egy
Lélekben, egy
szívvel, együtt
küzdve az

evangélium hitéért,
1,28 és hogy semmiképpen meg nem
rémültök az ellenfelektől. Ez nekik a
kárhozat, nektek pedig az üdvösség
jele lesz: mégpedig az Istentől.
1,29 Mert nektek nemcsak az adatott
meg a Krisztusért, hogy higgyetek
benne, hanem az is, hogy szenvedjetek
érte,
1,30 és hogy ugyanabban a küzdelemben
álljatok, amelyet tőlem láttatok, és
amelyet most rólam hallotok.
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Krisztus példája: engedelmessége a
kereszthalálig

2,1 Ha tehát van vigasztalás Krisztus-
ban, ha van szeretetből fakadó fi-
gyelmeztetés, ha van közösség a
Lélekben, ha van irgalom és
könyörület,
2,2 akkor tegyétek teljessé örömömet
azzal, hogy ugyanazt akarjátok:
ugyanaz a szeretet legyen bennetek,
egyet akarva ugyanarra törekedjetek.
2,3 Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú
dicsőségvágyból,
hanem alázattal
különbnek tartsátok
egymást maga-
toknál;
2,4 és senki se a ma-
ga hasznát nézze,
hanem mindenki a
másokét is.
2,5 Az az indulat
legyen bennetek,
ami Krisztus Jézus-
ban is megvolt:

2,6 mert ő Isten formájában lévén nem
tekintette zsákmánynak, 
hogy egyenlő Istennel,

2,7 hanem megüresítette önmagát, 
szolgai formát vett fel, emberekhez 
hasonlóvá lett, és magatartásában is 

embernek bizonyult;

2,8 megalázta magát, és 
engedelmeskedett mindhalálig, 

mégpedig a kereszthalálig.
2,9 Ezért fel is magasztalta őt Isten 

mindenek fölé, és azt a nevet
adományozta neki, 

amely minden névnél nagyobb,
2,10 hogy Jézus nevére minden térd

meghajoljon, mennyeieké, 
földieké és földalattiaké;

2,11 és minden nyelv vallja, hogy Jézus
Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Az üdvösség munkálása 
félelemmel és rettegéssel

2,12 Ezért tehát, szeretteim, ahogyan
mindenkor engedelmeskedtetek, nem
csupán jelenlétemben, hanem sokkal
inkább most, távollétemben is, 



félelemmel és rettegéssel munkáljátok
üdvösségeteket,
2,13 mert Isten az, aki munkálja ben-
netek mind az akarást, mind a cse-
lekvést az ő tetszésének megfelelően.
2,14 Zúgolódás és vonakodás nélkül
tegyetek mindent,
2,15 hogy feddhetetlenek és romlatlanok
legyetek, Isten hibátlan gyermekei az
elfordult és elfajult nemzedékben, akik
között ragyogtok, mint csillagok a
világban,
2,16 ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel
dicsekszem majd a Krisztus napján,
hogy nem futottam hiába, és nem
fáradtam hiába.
2,17 Sőt ha italáldozatul kiöntetem is a
hitetekért bemutatott áldozatban és
szolgálatban, örülök, és együtt örülök
mindnyájatokkal;
2,18 de ugyanígy örüljetek ti is, és örül-
jetek velem együtt.

Timóteus és Epafroditosz elküldése

2,19 Remélem az Úr Jézusban, hogy
Timóteust hamarosan elküldhetem
hozzátok, hogy én is megnyugodjam,
miután megtudtam: mi van veletek.
2,20 Mert nincs mellettem hozzá hason-
ló lelkületű, aki olyan őszintén törődne
ügyeitekkel;
2,21 mert mindenki a maga dolgával

törődik, nem pedig a Krisztus Jézusé-
val.
2,22 De ti is tudjátok, hogy kipróbált
ember ő, és mint apjával a gyermek,
úgy szolgált velem az evangéliumért.
2,23 Remélem tehát, hogy őt azonnal
elküldhetem, mihelyt meglátom,
hogyan alakulnak dolgaim.
2,24 De bízom az Úrban, hogy magam
is hamarosan elmegyek.
2,25 Szükségesnek tartottam azonban,
hogy visszaküldjem hozzátok Epafro-
ditosz testvéremet, munkatársamat és
bajtársamat, akit ti küldtetek, hogy
szükségemben szolgálatomra legyen,
2,26 mivel vágyódott mindnyájatok
után, és nyugtalankodott, mert meghal-
lottátok, hogy megbetegedett.
2,27 Meg is betegedett halálosan, de az
Isten megkönyörült rajta, sőt nemcsak
rajta, hanem énrajtam is, hogy szomo-
rúságomra szomorúság ne következ-
zék.
2,28 Hamarabb elküldöm tehát, hogy vi-
szontlássátok, és örüljetek, és hogy én
is kevésbé szomorkodjam.
2,29 Fogadjátok az Úrban teljes öröm-
mel, és becsüljétek meg az ilyeneket,
2,30 mert Krisztus ügyéért került közel a
halálhoz, amikor életét kockáztatta
azért, hogy helyettetek szolgáljon ná-
lam.
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Pál Krisztusért kárnak ítélt mindent

3,1 Egyébként pedig, testvéreim, örül-
jetek az Úrban. Hogy ugyanazt írjam
nektek, az engem nem fáraszt, titeket
viszont megerősít.
3,2 Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodja-
tok a gonosz munkásoktól, óvakodja-
tok a megmetéltektől!
3,3 Mert mi vagyunk a körülmetéltek,
akik Isten Lelke szerint szolgálunk, és
Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem
a testben bizakodunk.
3,4 Pedig nekem lehetne bizakodásom a
testben is. Ha másvalaki úgy gondolja,
hogy testben bizakodhat, én méginkább:
3,5 nyolcadik napon metéltek körül, Iz-
ráel népéből, Benjámin törzséből szár-
mazom, héber a héberek közül, tör-
vény szempontjából farizeus,
3,6 buzgóság szempontjából az egyház
üldözője, a törvényben követelt igaz-
ság szempontjából feddhetetlen vol-
tam.
3,7 Ellenben azt, ami nekem nyereség
volt, kárnak ítéltem a Krisztusért.
3,8 Sőt most is kárnak ítélek mindent
Krisztus Jézus, az én Uram ismereté-
nek páratlan nagyságáért. Őérte kárba
veszni hagytam, és szemétnek ítélek
mindent, hogy Krisztust megnyerjem.
3,9 Hogy kitűnjék rólam őáltala: nin-
csen saját igazságom a törvény alap-

ján, hanem a Krisztusba vetett hit által
van igazságom Istentől a hit alapján,
3,10 hogy megismerjem őt és feltámadá-
sa erejét, valamint a szenvedéseiben
való részesedést, hasonlóvá lévén az ő
halálához,
3,11 hogy valamiképpen eljussak a ha-
lottak közül való feltámadásra.

Pál egyenest a cél felé fut
3,12 Nem mintha már elértem volna
mindezt, vagy már célnál volnék, de
igyekszem, hogy meg is ragadjam,
mert engem is megragadott a Krisztus Jézus.
3,13 Testvéreim, én nem gondolom ma-
gamról, hogy már elértem,
3,14 de egyet teszek: ami mögöttem van,
azt elfelejtve, ami pedig előttem van,
annak nekifeszülve futok egyenest a
cél felé, Isten mennyei elhívásának a
Krisztus Jézusban adott jutalmáért.

Mennyei polgárok vagyunk
3,15 Akik tehát tökéletesek vagyunk, így
gondolkozzunk, és ha valamit máskép-
pen gondoltok, azt is kijelenti majd Is-
ten nektek;
3,16 ellenben amire eljutottunk, aszerint
járjunk.
3,17 Legyetek követőim, testvéreim, és
azokra figyeljetek, akik úgy élnek,
ahogyan mi példát adtunk nektek.
3,18 Mert sokan élnek másképpen: akik



ről sokszor mondtam nektek, most pe-
dig sírva is mondom, hogy ők a Krisz-
tus keresztjének ellenségei;
3,19 az ő végük kárhozat, a hasuk az is-
tenük, és azzal dicsekszenek, ami a
gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek.

3,20 Nekünk pedig a mennyben van pol-
gárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisz-
tust is várjuk üdvözítőül,
3,21 aki az ő dicsőséges testéhez hason-
lóvá változtatja a mi gyarló testünket,
azzal az erővel, amellyel maga alá vet-
het mindeneket.

Keresztyén élet becsületben és örömben

4,1 Ezért tehát, testvéreim, akiket sze-
retek, és akik után vágyódom, örömöm
és koronám, így maradjatok meg az
Úrban, szeretteim!
4,2 Evódiát intem, és Szüntükhét is in-
tem, hogy legyen közöttük egyetértés
az Úrban.
4,3 Sőt téged is kérlek, hűséges munka-
társam, segíts nekik, akik együtt küz-

döttek velem az evangéliumért; Kele-
mennel és a többi munkatársammal is,
akiknek a neve benne van az élet köny-
vében.
4,4 Örüljetek az Úrban mindenkor! Is-
mét mondom: örüljetek.

4,5 A ti szelídségetek legyen ismert min-
den ember előtt. Az Úr közel!
4,6 Semmiért se aggódjatok, hanem
imádságban és könyörgésben minden-
kor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket
Isten előtt;
4,7 és Isten békessége, mely minden ér-
telmet meghalad, meg fogja őrizni szí-
veteket és gondolataitokat a Krisztus
Jézusban.
4,8 Egyébként pedig, testvéreim, ami
igaz, ami tisztességes, ami igazságos,
ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó-
hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt
vegyétek figyelembe!
4,9 Amit tanultatok és átvettetek, hal-
lottatok és láttatok is tőlem, azt tegyé-
tek, és veletek lesz a békesség Istene!
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Köszönet a gyülekezet gondoskodásáért
4,10 Nagy volt az örömöm az Úrban,
hogy végre felbuzdultatok a velem való
törődésre. Mert gondoskodtatok volna,
de nem volt rá alkalmatok.
4,11 Nem a nélkülözés mondatja ezt
velem, mert én megtanultam, hogy kö-
rülményeim között elégedett legyek.
4,12 Tudok szűkölködni és tudok bő-
völködni is, egészen be vagyok avatva
mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a
bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt.
4,13 Mindenre van erőm a Krisztus-
ban, aki megerősít engem.
4,14 Mégis jól tettétek, hogy közössé-
get vállaltatok velem nyomorúságomban.
4,15 Azt pedig tudjátok ti is, filippiek,
hogy az evangélium hirdetésének
kezdetén, amikor eltávoztam
Macedóniából, az ajándékozás és elfo-
gadás tekintetében egyetlen gyülekezet
sem állt velem kapcsolatban, csak ti
egyedül,
4,16 mert egyszer-másszor Thessza-
lonikába is küldtetek szükségleteimre.
4,17 Nem mintha az ajándékot kíván-
nám, hanem azt kívánom, hogy bősége-
sen kamatozzék az a ti javatokra.
4,18 Átvettem mindent, és bővelke-
dem. El vagyok látva, miután megkap-
tam Epafroditosztól, ami tőletek jött
olyan kellemes illatként és kedves ál-

dozatként, amely tetszik az Istennek.
4,19 Az én Istenem pedig be fogja töl-
teni minden szükségeteket az ő
gazdagsága szerint dicsőséggel a
Krisztus Jézusban.
4,20 A dicsőség pedig Istenünké és
Atyánké örökkön-örökké. Ámen.

Befejezés, áldáskívánás
4,21 Köszöntsetek minden szentet a
Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket
a velem levő testvérek.
4,22 Köszöntenek titeket a szentek
mind, főként pedig a császár udvarából valók.
4,23 A mi Urunk Jézus Krisztus
kegyelme legyen a ti lelketekkel!

I m a t é m á k  a z  
e v a n g e l i z á c i ó  h e t é i g :

Imádkozhatunk gyülekezetünkért!

Imádkozhatunk a Somogyi 
evangélikusokért!

Imádkozhatunk a lelkészekért! 

Imádkozhatunk a családokért, a
gyermekekért, az ifjúságért!

Imádkozhatunk az idősekért!
Imádkozhatunk az ellenségünkért,

akiket nem tudunk szeretni!

Imádkozhatunk azokért, akik nem 
találják helyüket közösségünkben!

Imádkozhatunk azokért, 
akik elbizakodottak!

Imádkozhatunk azokért, 
akik keresik az Urat!
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1. Okozz másoknak örömöt, 
Amikor csak teheted.

Adj, dicsérj, segíts, hajolj le,
Szárítsd a könnyeket.

2. Nem karddal, s próféciával
Lehet megváltoztatnod 

A többi embert. Oszd szét,
Az utolsó falatot.

3. Adj, amid van, s adj, amíg van
Ne bánd, hogy nem marad

S ha már minden javad elfogy,
Oszd széjjel magadat.

4. Okozz örömet, hadd legyen
Boldog a másik, 

Kinek lényéből az öröm,
Rád visszasugárszik. 

V e r s  B a l a s s a  J e n ő  t e s t v é r ü n k t ő l :

H á l á t  a d o k  n e k e d !H á l á t  a d o k  n e k e d !
Hálát adok Neked, Szent Örök Isten,hogy ami kell, megvan nekem minden. 

Adtál hitet, reményt, kegyelmet, áldást, s amikor kellett: bűnbocsánatot,
Hogy átélve szereteted édes, éltető zamatát, én is adjam szívem bocsánatát, 

Annak, aki ellenem vét, ha bűnt, vagy gyaláz, átkoz, vagy rágalmaz, 
S a Te Szent Lelkedben forrjon össze szívünk, ha kegyelmed irgalmaz.

Emléknapok sokaságát élem most át, e súlyos napokban - sorban: 
Harminc éve, hogy elment Anyám, huszonöt éve, hogy elment Apám, 

Negyven éve, hozzám jött Feleségem, s Te velem voltál, mint hű menedé-
kem. Ha kellett fenyítettél, ha kellett vigasztaltál, de mindig mellettem álltál. 

Munkában, pihenésben, örömben, szenvedésben, Te voltál erősségem.

Maradj velem ezután is, adj, igaz, hű szívet, Tőled áldott, tiszta szent életet, 
S távol, és közel, és mindenkor szerető, hű embereket, hittestvéreket. 
Adj áldást, kegyelmet, lelki, s testi, bő éltető földi, s égi eledeleket, 

Hogy szűkség, nehézség, kín, szenvedés, nyomorúság, életrontó szomorúság
Mind messze elkerüljenek, de tervem, szándékom, melyre vágyom, beteljesüljenek.

S ha majd kegyelmed ideje lejár, időm betelik, s dobokó szívem megáll, elcsendesedik. 
Fogadj Magadhoz, engem, bűnösödet, kiért Szent Fiad ártatlan hű lelket kilehelt, 
Add nekem Országod örök örömét, s lelkem új, fényes, mennyei köntösét!

Ámen!      2013. november 9.

Vers  Dr.  Borsa Béláné hagyatékából:
T ó t h  E n d r e :  O k o z z  ö r ö m ö t !
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K e r e s ő k  ó r á j a
J á n o s  e v a n g é l i u m a  ( t a v a s z i  k u r z u s )  

Böjti gyűjtés!
A tavalyi évben hatalmas eredmény-
nyel zárult böjti gyűjtése gyülekeze-
tünknek és alapítványunknak.
Több mint 50 tabi és Tab környéki
evangélikus családnak
tudtunk segíteni egy-
egy tartós élelmiszere-
ket tartalmazó csomag-
gal. A nehéz körülmé-
nyek között élő csalá-
dok megérezhették az
Evangélikus Egyházhoz
tartozás áldásait és az
egymáson segítés örö-
mét.
A gyülekezetünk által
gyűjtött pénzadomány
pedig egy somogyi

evangélikus templom felújítását segí-
tette. Idén ismét szeretnénk segíteni
olyan környezetünkben élő evangélikus
családokon, akiknek sokszor talán még

az alapélelmiszerek meg-
vásárlása is gondot okoz!

2014. március 9-től, böjt
első vasárnapjától 
kezdődően gyűjtést 

szervezünk 
40 napon keresztül.

Várjuk idén is a tartós
élelmiszereket, esetleg

pénzadományokat, 
melyekkel rászoruló

evangélikus családoknak 
segítünk!

Immár negyedik alkalommal indul
útjára gyülekezetünkben a Keresők
Órája sorozat! 
Az Újszövetség, az Ószö-
vetség és Luther Márton
életének megismerése után
az idei kurzus János evan-
géliumával foglalkozik. 
Luther így ír erről az evan-
géliumról: “megmutatja
neked Krisztust és megta-
nítanak mindarra, amit
hasznos és üdvös ismer-
ned! Ez az újszövetség egyik legéke-
sebb könyve!” 

A tavaszi 6 alkalomból álló kurzusra
február közepétől lehet jelentkezni. 

Jelentkezni lehet az alábbi
elérhetőségeken:

kaposvar@lutheran.hu
0620/8243500

Kurzus részletes tematikája
megtalálható honlapunkon:

kaposvar.lutheran.hu

A kurzus kezdő időpontja:
2014. március 18. - kedd

18 óra

A kurzuson való részvétel ingyenes!
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Lelkészi Hivatali rend:
Hétfő (pénztár):  16:00-18:00
Kedd:  10:30-12:30
Csütörtök:      10:30-12:30

Természetesen fontos ügyekben
egyéb időpontban is szívesen ál-
lunk a testvérek rendelkezésére!

H í v o g a t ó !
Énekkar

Minden hétfőn 6-tól a gyülekezeti te-
remben énekkari próbát tartunk.

(VÁRJUK NAGY SZERETETTEL AZ
ÚJ TAGOK JELENTKEZÉSÉT IS!)

Film-klub
Kéthetente kedden 17.30-tól  keresztény
tartalmú filmnézés és beszélgetés a gyü-

lekezeti teremben. 

Bibliaóra
Minden csütörtökön fél 10-től Biblia-

órát tartunk. Az év témája: 
Csodák a Bibliában.

Gyülekezeti hittan
Minden csütörtökön negyed 5-től vár-

juk az alsós tanulókat a gyülekezeti hit-
tanórára! (gyülekezeti terem)

Konfirmációs oktatás
Minden pénteken 

16 órától előkonfirmációs óra, 
17 órától pedig konfirmációs óra.

KEFIR - IFI
Minden pénteken 17 órától várjuk a fia-

talokat ifjúsági órára.

Baba - Mama Klub
Kéthetente kedden 9.30-tól várjuk az

anyukákat és babájukat.

Férfi kör
Minden hónap utolsó péntekén 18 órára
várjuk a férfi testvéreket a lelkészi hiva-

talba.

Nőegylet
Minden hónapban! Csatlakozni 

Pongráczné Győri Boglárka lelkésznő-
nél lehet.

KKKK iiii rrrr áááá nnnn dddd uuuu llll áááá ssss oooo kkkk     
gggg yyyy üüüü llll eeee kkkk eeee zzzz eeee tttt üüüü nnnn kkkk bbbb eeee nnnn ::::

2014.május 31-01.
Részvétel az egyházkerületi

napon (Győr); fehérvárcsurgói
kastély és Székesfehérvár

megtekintése

2014. július 2-6.
Cseh és lengyel túra

Bruno és környéke megtekin-
tése, részvétel a wroclawi

keresztyén találkozón 

JELENTKEZNI A LELKÉSZI 
HIVATALBAN LEHET.

Gyülekezetünkről bővebb informáci-
ót megtalálhatnak honlapunkon:

http://kaposvar.lutheran.hu
Egyházunk honlapja:

www.evangelikus.hu
Gyülekezetünk is  megtalálható a 

F A C E B O O K O N
Jelöljenek minket ismerősnek!



Felelős szerkesztő és kiadó: Pongrácz Máté (evangélikus lelkész)
EVANGÉLIKUS LELKÉSZI HIVATAL  7400 KAPOSVÁR Kossuth L. u. 39.

Telefon: /82/ 416-467 Mobil: Pongrácz Máté:20/ 824-3500; Győri Boglárka: 20/7700237
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Evangelizációs hét programja
2014.  március 9.  10.00 (vasárnap)
Evangelizációs hét nyitóistentisztelete

helyszín: evangélikus templom 
téma: Filippi levél 1. fejezete

2014.  március 12.  18.00 (szerda)
E v a n g e l i z á c i ó s  e s t
helyszín: gyülekezeti terem 

téma: Filippi levél 2. fejezete
2014.  március 13.  18.00 (csütörtök)

E v a n g e l i z á c i ó s  e s t
helyszín: gyülekezeti terem 

téma: Filippi levél 3. fejezete
2014.  március 14.  18.00 (péntek)

E v a n g e l i z á c i ó s  e s t
helyszín: gyülekezeti terem 

téma: Filippi levél 4. fejezete
2014.  március 15.  14.30 (szombat)

Házi  hi t tanverseny
helyszín: gyülekezeti terem 

A házi hittanversenyre idén is várjuk a szülők csapatainak jelentkezését!

2014.  március 16.  (vasárnap)
10.00 Evangelizációs hét Keresők Istentisztelete

helyszín: evangélikus templom 

1 5 . 0 0 - t ó l  G y ü l e k e z e t i  D é l u t á n
Nőegylet kirakodóvására, rétessütő verseny
Előadás: Növények a Bibliában (Papp Nóra)

VVÁÁRRUUNNKK  MMIINNDDEENNKKIITT!!  ÖÖRRÜÜLLJJEETTEEKK!!


