
Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött,
elviszi vidékre 7 éves kisfiát azzal a cél-
lal, hogy megmutassa neki, milyen szegény
emberek is vannak, és hogy a gyermek
meglássa a dolgok értékét, és felfogja azt,
hogy milyen szerencsés családban él.
Egy egyszerű falusi család házában száll-
tak meg, ahol egy napot és egy éjszakát
töltöttek. Amikor a
vidéki út végén tar-
tottak, az apa
megkérdezte fiát.
-Nos, mit gondolsz
erről az útról?
-Nagyon jó volt,
apa!
-Láttad, hogy
némelyek milyen
szükségben élnek?
-Igen.
-És mit láttál meg
mindebből?

-Azt, apa, hogy
nekünk egy
kutyánk van, nekik
négy. Nekünk egy
medencénk van
otthon, ők meg egy
tó partján laknak.
A mi kertünket
lámpák árasztják el
fénnyel, az övékére
pedig csillagok
világítanak.
A mi udvarunk a

kerítésig tart, az övéké addig, amíg a szem
ellát. És végül láttam, hogy nekik van ide-
jük beszélgetni egymással, és hogy boldog
családként élnek. Te és anyu viszont egész
nap dolgoztok és alig látlak titeket.
Az apa csak fogta a kormányt, vezetett
csöndben, mire a kisfiú hozzátette:
-Köszönöm apa, hogy megmutattad,
milyen gazdagok is lehetnénk.
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Engedelmeskedjetek egymásnak
Minden család, de minden gyülekezet
életében az egyik legszebb időszak a
július és augusztus. Ilyenkor a 
templomok még inkább megtelnek öröm-
mel, mosollyal és boldogságot sugárzó
emberekkel. Az esküvő, a házasság kötés
időszaka ez.  Idén is sok fiatal készül
összekötni életét Isten áldása kíséretében
evangélikus templomunkban. Az esketési
liturgiában Isten igéje így szólított és
szólít meg minket: 
“Engedelmeskedjetek egymásnak
Krisztus félelmében. Az asszonyok
engedelmeskedjenek férjüknek, mint
az Úrnak; Férfiak pedig úgy szeressék
feleségüket, ahogyan Krisztus is
szerette az egyházat és önmagát adta
érte.” 
Be kell valljam, sokat szoktam töpren-
geni ezeken a mondatokon várva egy-
egy jegyespárt a lelkészi hivatalban.
Vajon mit akart kifejezni Pál az efezusi
levél ezen szavaival? Miért ad ilyen
furcsa parancsokat a házasságban
élőknek és mennyire érthetünk ezekkel a
gondolatokkal egyet?  A mai világban
bántja fülünket az ige első része. Az 
asszonyok engedelmeskedjenek fér-
jüknek, mint az Úrnak. Milyen
engedelmességet vár el az Isten az 
asszonyoktól? Feltétel nélkülit? Netán
alárendelt szerepet?  

Én azt gondolom, ha az egész Bibliára
rátekintünk, jól látjuk, semmiképpen sem
ezt az utat jelölte ki az Isten az 
asszonyok számára. Ha más példát nem
is hozunk, csak azt az egyet, hogy a

feltámadás csodáját ki, vagy kik élhették
át először, világossá válik, Isten előtt
nincs különbség férfi és nő között.
Szeretem újra és újra elolvasni az
evangéliumok utolsó fejezeteit. Amikor
Magdalai Mária odalépett húsvét haj-
nalán Jézus sírjához, a sír nem csukódott
be előtte csak azért, mert asszony volt.  A
sír nem Péterre, vagy épp Jánosra várt.
Jézus sírja ennél toleránsabb volt. Ő
megnyílt egy asszony szeme előtt is. Ő
nyitva állt már akkor, amikor Magdalai
Mária kora hajnalban odaérkezett 
szeretett Ura nyughelye elé.  Ez a nyitott
sír, azóta is beszél. Beszél arról, hogy
nincs sem egyházi, sem világi hivatásban
különbség nők és férfiak között. Mert
Isten örömhíre és a szolgálat ajándéka a
Biblia szerint univerzális. 
De akkor mégis mit jelent ez a kifejezés:
“az asszonyok engedelmeskedjenek fér-
jüknek, mint az Úrnak.”  

Azt hiszem akkor értjük meg jól az ige
üzenetét, ha a férfinek és a nőnek adott
páli követelést, parancsot egymás mellé
helyezzük és feltesszük az kérdést, vajon
melyik a könnyebb: engedelmeskedni,
vagy szeretni? 
A kérdésre ne válaszoljunk azonnal.
Inkább töprengjünk el ezen.  Hisz tudjuk
jól saját életünk tapasztalataiból is, hogy
szeretni könnyű! És itt azok az emberek
jutnak eszünkbe, akik nyíltak, akik
szeretetre méltóak, akik közvetlenek. 
Mindannyiunk életében bizonyára van-
nak és voltak ilyen emberek, akiket
egyszerű és  könnyű volt szeretni.



De rögtön eszünkbe jutnak emberek,
akiket pedig talán szeretni nehéz, de
engedelmeskedni nekik mégis egyszerű,
hisz kompromisszum készek,
együttműködők és korrektek.  Nos mi
tévők legyünk ezzel az igével. Kinek van
könnyebb dolga a férfinek, vagy a
nőnek? 

Én azt javaslom ne válogassunk, hanem
amikor halljuk ezt a páli igét, legyünk
bölcsek és próbáljunk úgy élni, hogy
mind a kettőnek meg akarunk felelni. 

A kérdés már csak az, képesek 
vagyunk-e minderre? 
Képesek vagyunk-e valóban Úrként 
tekintetni házastársunkra? Úrként, akit
becsülünk, akire hallgatunk, akinek sza-
vára adunk, akire felnézünk! Amikor
mindez nehezünkre esik bátran döbben-
jünk rá, mi sem vagyunk jobbak mint a
másik, még akkor sem, ha sokszor azt
gondoljuk. Minket épp olyan nehéz

Úrként elfogadni, mint párunkat. 
Jó, hogy az Istentől minden nap lehet
kérni erőt, áldást, talán türelmet, vagy
épp alázatot ebben a küzdelemben!  

De tegyük fel a következő kérdést is:
Képesek vagyunk-e úgy szeretni 
házastársunkat, ahogy Krisztus szerette

az övéit, az egyházát?
A kereszt szenvedése
világossá teszi a krisz-
tusi szeretet végtelen-
ségét. Krisztus úgy
tudta szeretni egyházát,
az ő népét, hogy
önmagát adta, felál-
dozta érte.

Nehéz az önmeg-
valósítás korában fel-
tenni a kérdést, vajon
melyikünkben van
ilyen szeretet?  Jó ismét
meghallani az
örömhírt. Isten segít-
ségedre van. Ha nem

tudsz szeretni, ha nem tudsz önzetlen
lenni, ha nem tudsz boldog lenni, ne légy
rest és imádkozz Istenhez. Kérd tőle a
szíved csendesülését, kérd tőle az
engedelmesség és a szeret lelkét és éld át
azt a csodát, amit oly sokan átéltek és
átélnek egyházunkban, hazánkban, vilá-
gunkban!  Hogy az Isten segít! Ad erőt
boldognak lenni, ad erőt örülni, ad erőt
mosolyogni, ad erőt odafigyelni! Ad erőt
engedelmeskedni és ad erőt szeretni.  
Jézus mondja: “Közöttetek ne így
legyen! Hanem aki naggyá akar lenni, az
legyen a szolgátok!” Ámen

(P.M.)
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Kevés olyan évezredes hagyomány él
az emberiség életében, mint a család-
alapítás és a házasságkötés! Immár jó
pár éve, február egyik hete a házasság
értékeire szeretné felhívni a figyelmet.
Az idei évben gyülekezetünk is csatlako-
zott a Házasság hete felhíváshoz és a
“Szerelmes Kalandtúra” programmal sok
evangélikus házasulandó és házaspár
számára nyújtott kalandokban teli kikap-
csolódást. Bátorítunk már most minden-
kit, jövőre jelentkezzenek még többen a
programra.
A Házassághetének “arcai” idén Keresz-
tes Ilona és Mohay Tamás voltak. Ők így
vallottak a házasságukról: “Nem jó az
embernek egyedül. A házasság szá-
munkra az-az életállapot, amelyben
mindketten hazataláltunk. Tudhatjuk,
hogy sem betegségben, sem egészségben,
sem boldog, sem boldogtalan állapotunk-
ban nem maradunk egyedül. Van valaki,
akinek a legfontosabbak vagyunk.” 

Abban az időszakban, amikor talán
sokan félnek a házasságtól és a család-
alapítástól, nagy öröm, hogy ennek elle-
nére, mégis sok pár készül templomunk-
ban is házasságot kötni. Közülük kettőt
kérdeztünk a készülődés izgalmáról, a
várakozás öröméről és arról, hogyan is
gondolkodnak a házasságról.

Hideg Balázs és Sümegi Orsolya az idei
évben a legfiatalabb jegyespár, aki temp-
lomunkban szeretne házasságot kötni.
Ők mesélnek elsőként arról, hogyan élik
meg az esküvő elötti izgalmas hónapo-

kat, hogyan készülnek a házasságkötésre:

“8 évvel ezelőtt, már az első randevún-
kon mindketten éreztük, hogy ez más, ez
a szerelem egy életre is szólhat. Szinte
együtt váltunk felnőtté, elköltözünk ott-
honról, elvégeztük az egyetemet, és köz-
ben egy napra sem engedtük el egymás
kezét.

Most, az esküvőnkre készülődünk… Mint
ahogy minden jegyespárnak, ez a mi élet-
ünkben is nagyon különleges és boldog
időszak. Egyszerre izgalmas, ünnepélyes
és várakozással teli: megtalálni a megfe-
lelő időpontot, kiválasztani a termet és a
zenekart, megálmodni a gyönyörű deko-
rációt.
A tervezés, szervezés nap, mint nap, min-
den gondolatunkban, minden beszélgeté-
sünkben ott bujkál. Jóleső érzés kizök-
keni ebből a jegyesoktatás vidám hangu-
latú beszélgetéseivel, megállni, 

CSALÁDRA FEL - ESKÜVŐRE KÉSZÜLÜNK!



és átgondolni a kapcsolatunkat, a közös
jövőnket, azt, hogy honnan jöttünk,
merre tartunk, és milyen példák vannak
előttünk. Talán emiatt és a nagy nap
közeledtével a kezdetben olyan fontosnak
vélt apróságok (meghívó, virágok, szí-
nek) fokozatosan veszítenek jelentősé-
gükből és már csak azt várjuk, hogy
mikor mondhatjuk ki egymásnak szerette-
ink előtt, hogy IGEN, Veled szeretném
leélni az életemet, mert nagyon szeret-
lek…”

Az evangélikus szokás szerint a házas-
ságkötést jegyesoktatás előzi meg. Ez a
három alkalomból álló találkozás teljesen
más, mint ahogy a legtöbb jegyespár
gondolja. A célja nem a hitelvek átadása
a fiataloknak, hanem beszélgetés egy-
másról, az életről, a családról, a gyer-
mekvállalásról és Istenről. A jó hangu-
latú beszélgetésekre így emlékezik
Nagybocskai Gábor és Taradán Lívia:

“A várakozásokkal ellentétben nem egy

feszélyezett hangvételű "oktatásban"
részesültünk, hanem egy kötetlen, sok-
szor vidám társalgásban. Jól esett meg-
nyílni egy másik ember előtt, aki ennyire
örül nekünk és pozitívan fordul felénk. 
Rávilágított bizonyos dolgok fontossá-
gára, hogy értékeljük azt is amit addig
természetesnek vettünk. Mi csak hálával
tudjuk megköszönni a lehetőséget, hogy
megismerhettük a gyülekezet lelkészét és
mellette magunkat, és egymást!”

Adja Isten, hogy minden házasulandó pár
életét áldás kísérje! Vigyázzon a Min-
denható Isten szerelmükre, egymás felé
való nyitottságukra, összetartozásukra! A
Kaposvári Evangélikus Egyházközség
pedig örömmel várja a házasságra készü-
lőket! Bátorítjuk a fiatal párokat, keres-
sék fel lelkészeinket, hogy minél többen
Isten áldásával indulhassanak közös útju-
kon!
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Illyés Gyula: Jó érezni

Jó érezni azt, hogy szeretlek
nagyon és egyre-egyre jobban.
Ott bujkálni a két szemedben

rejtőzködni mosolyodban.
Érezni, hogy a szemeid már

szemeimben élnek és néznek
s érezni azt, hogy szép, Veled szép

és csak Veled teljes az élet.

Mit el nem értünk külön tévelyegve
talán egy kis fészek adja meg nekünk
hol ajk az ajkon egymást átölelve
nevetve-sírva boldogok leszünk.
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Sokat gondolkodtunk
Bogival azon, hogy
vajon kit szólítsunk
meg a házasság
témájában a
gyülekezetből, de ahogy
Ti élitek az életeteket,
ahogyan nevelitek
/neveltétek gyermekeit-
eket, számunkra
példák vagytok!
Hogyan kezdődött a közös út? 
Marika: János mezőgazdasági sza-
kközépiskolába járt. Volt diákként vissza-
tért 1980-ban az Őszi gazdász bálra.  Én,
mint toponári, először mehettem el a szom-
széd lányokkal. Természetesen meg volt
szabva, hogy mikor kell hazamenni. János
fél órával a hazaindulásunk előtt kért fel
táncolni. Az a pár perc, az a pár pillanat,
azonban megmaradt bennem!
Rögtön utána jött a folytatás?
János: Nem! Marika akkor 16 éves volt. A
bál után egy évig nem találkoztunk. A
kaposfői búcsúbálon futottunk újra össze
közös ismerős révén. Ez 1981 októberében
történt. Onnantól kezdve aztán nem
engedtem el! Persze nem volt egyszerű a
találkozások megvalósítása, hisz akkor még
nem volt telefon, vagy internet. 
Mikor kötöttetek házasságot?
János: 1982. október 8-án.
Marika: Dehogy 82-ben! 82-ben bevonult
János katonának. Aztán édesanyám kérte,
hogy házasodjunk össze, így a katonaság
alatt 1983. október 8-án kötöttünk házassá-
got.János aztán csak 1984 tavaszán szerelt

le! Csütörtökön hazajött
a katonaságból, szom-
baton megesküdtünk,
egy hét múlva pedig
ment vissza. De így volt
jó, mert nem akartuk
elengedni egymást. 
Aztán szép lassan
elkezdődött az életetek.
Lett saját ház,
megszületett az első

gyermek. Biztos különleges élmény
lehetett lányotokat, Marcsit először
kézbe venni!
János: Azt azért hozzá kell tenni, hogy én
voltam az egyedüli aki lányt akart. Szá-
momra éppen ezért nagyon emlékezetes
Marcsi születése.
Marika: Nekem 20 évesen meg kell vall-
jam, nem volt könnyű anyának lenni. Ma
már úgy fogalmaznám meg, hogy az első
gyermek megszületésekor talán még nem is
voltam elég érett az anyaságra. A második
gyermekünknél, már egész máshogy éltem
meg mindent. Érettebb voltam. 
János egyszer azt mesélte, hogy lányotok
Marcsi és fiatok János is tervezett baba
volt, a harmadik gyermek, Matyi viszont
örömgyerek! Mit jelent ez?
Marika: Viccesen fogalmazva a szocialista
tervet teljesítettük! János így fogalmaz:
„Úgy jöttek, ahogy én szerettem volna!”
De aztán 1993-ban megszületett Matyi.
„Matyi valóban nem volt tervezett, ő a
nevében is hordozza: ajándék! Mi is így
éltük meg, ajándékként.

A HOSSZÚ HÁZASSÁG TITKA...
Interjú gyülekezetünk presbiterével Knoch Jánossal és feleségével



Hogyan próbáltátok őket nevelni,
milyen célokat, utakat fogalmaztatok
meg  gyermekeiteknek?
János: Én nagyon tervszerűen élem az
életemet. Feleségemet bosszantja is ez
sokszor, mert tízből kilencszer bejön. A
gyermekeimmel is terveim voltak és van-
nak, mit tanuljanak, hova jussanak el az
életben. Ennek egyik megfelel, másik még
úton van. Fontos észrevenni az egyensúlyt.
Néha keményebben, néha finomabban kell
bánni velük, főleg a kamaszság idősza-
kában nem volt mindez könnyű. De hála
Istennek, mindhárom jó úton van. Én azt
mondom: “Legalább olyan szintre jus-
sanak, mint az édesapjuk!”
Milyen a ti családotok? Pár mondatban
tudnátok jellemezni?
János: Sokszor gondolunk bele Marikával,
hogy mi a szó szoros értelmében olasz
családként éljük a mindennapjainkat, ahol
nem ritka a hangoskodás, a röhögcsélés, a
játék, a nevetés. De ez így van jól.
Régebben nagyokat kirándultunk együtt.
Ilyenkor 50-60 km-es túrákat is megtet-
tünk. Most ugyanezt mindenki viszi a saját
körével. Épp most is túráznak a fiúk.
Marika: Fontos a családi kupaktanács is.
Mindig együtt beszélünk meg dolgokat.
Ezt az interjút is így vállaltuk. A fiúk
győztek! Ez a demokrácia.
Lányotok, Marcsi már édesanya.
Milyen érzés nagyszülőnek lenni?
János: Zsombor, kisunokánk, már hat
éves.  Én 49 évesen lettem nagyapa! Ez
furcsa a mai időben! De én nagyon örülök
annak, hogy így történt, mert nagyon sok
energiánk van még az unokára és ami a
legjobb, hogy noha Budapesten élnek, de
szeret Kiskorpádon lenni. A legutóbb el se

akart köszönni tőlem, annyira szomorú
volt, hogy haza kell menni.
A vallás, a hit is fontos része családotok
életének, hiszen évtizedek óta a Knoch
család fogja össze a kiskorpádi
szórványt. Marika katolikus, János te
evangélikus vagy. Hogyan tudtátok
mindezt összeegyeztetni?
Marika: Konfliktus bőven volt az első
időben mindebből. De sajnos ez elkerül-
hetetlen volt. A keresztelés kérdésében
nehezen tudtunk döntésre jutni. Végül
evangélikusként lettek megkeresztelve
mindhárman. 
János: A mi családunkban az evangé-
likusság fontos volt mindig. Persze nekem
kölyök koromban annyira nem volt
lényeges! Mindig menni kellett Isten-
tiszteletre, pedig a vasárnap délelőttömet
másképp is el tudtam volna képzelni. De
ma már mindez másképp van és nagyon
nagy öröm, hogy a gyerekek számára is
fontos a hit.
Marika: Olyan jó hogy nagy ünnepeken
nem kell vitázni, jön mindenki konfliktus
nélkül a templomba és a fiatalok hozzák a
párjaikat is! 
Mi a titok? Hogyan tudjátok ilyen
hosszú ideje egyben tartani házasságo-
tokat? 
Marika: Mert szeretjük egymást. Ez az
első és legfontosabb, aztán a második,
hogy fentről mindig  kapunk segítséget! 
János: Azt szoktuk mondani: Apáink jók
voltak! Onnan fentről segítenek. Emellett
meg kell a megértés, a tolerancia, az alkal-
mazkodóképesség. Meg persze a vidám-
ság, a bulizás, az ökörködés is! És így a
sok szép, apró pillanatból, egésszé válik
minden. (P.M.)
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Vajon hogyan válik egy gyermek temp-
lomszerető, evangélikus felnőtté, teszik
fel a kérdést újra és újra teológiai tanul-
mányok. A válasz összetett, de egy biz-
tos, minél előbb jár egy gyermek Isten-
tiszeteletre, annál mélyebb lesz az Isten-
hez való ragaszkodása. Gyülekezetünk
évek óta törekszik ezért, hogy egy-egy
vasárnapi Istentisztelet ne csak a felnőt-
tek számára, hanem a gyermekek
számára is élmény és örömteli alkalom
legyen. Az Istentisztelet alatti gyermek-
foglalkozásokon meghatározott tematika
szerint, de játékos formában ismerked-
nek meg a gyermekek  Istennel és érzik
magukat otthon a templom közelében. A
vasárnapi gyermekfoglalkozás sok
áldással, de sok fáradtsággal járó szol-
gálatát már több mint két éve két
pedagógus, Bencéné Dr. Fekete Andrea
és Schweigert Andrea végzi. 
Most őket kérdeztük erről a
gyülekezetben végzett fontos feladatról
és az életükről.

Minden vasárnap látjuk, amikor a
főének alatt felálltok és fürkésztek a
padok között hol bújnak meg a gyer-
mekek. De kik is vagytok ti valójában
és hogyan kerültetek kapcsolatba a
gyülekezetünkkel?
Fekete Andrea: Elsősorban háromgyer-
mekes anyuka vagyok, aztán tanító néni,
és a szívem mélyén örökre az is
maradok, annak ellnére, hogy most
fiatal felnőtteket tanítok. Jelenleg a
kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán

óvodapedagógus, tanító és gyógy-
pedagógus hallgatóknak próbálom
átadni a hivatás szeretetét, az oktatás,
nevelés módszereit. Születésem után
Géza bácsi keresztelt meg, de a
gyülekezet aktív tagjává a fiaim révén
váltam. Úgy hozta a sors, hogy Balázs a
katolikus gimnázium tanulója lett, és
ekkor, a hittan tanítás révén kerültünk
kapcsolatba Szemerei Jánossal. Ezt
követően Dánival elkezdtünk járni a
gyermekfoglalkozásokra Ettikéhez, ahol
nagyon megtetszett a gyermekbarát
légkör. Később alkalmanként beugrot-
tam, amikor nem volt, aki a foglalkozá-
sokat tartsa a kicsiknek. Így jött el az a
pillanat, amikor elvállaltam, hogy rend-
szeresen találkozom vasárnaponként a
gyermekekkel.
Schweigert Andrea: Lassan harminc éve
dolgozom óvónőként, és ez számomra
nem csak munka, de hivatás is. Már
középiskolás koromban tudtam,  pedagó-
gus szeretnék lenni, s abban, hogy ezt a
korosztályt választottam, nagyban
befolyásolt, hogy öcsém akkor volt
óvodás. A Kaposvári Egyetem Gyakorló
Óvodájában dolgozom, szakvezető
óvónőként. A gyülekezettel régebben
nem volt ilyen szoros a kapcsolatom,
sokáig nagyszüleim falujába jártunk
templomba, mert gyermekkoromban  a
legtöbb hétvégét ott töltötte családunk.A
kaposvári gyülekezethez fűződő kapcso-
latom meghatározó fordulópontjai, hogy
itt kötöttem házasságot, itt volt fiaim 

Gyermekekre nyitott közösség
- Gyermekfoglalkozás Istentiszteletek alatt -



keresztelője, és kétgyermekes éde-
sanyaként itt konfirmálkodtam.Nagy
hatással volt rám, akkori lelkészünk
Dubovay Géza, akiről szép emlékeket
őrzök szívemben.
A következő nagy fordulópont pedig az
volt, mikor Gábor
fiam az evangélikus
lelkészi hivatást
választotta. Fiam
döntése által az én
kapcsolatom is egyre
szorosabbá vált a
gyülekezettel.

Amikor Isten-
tisztelet végén
találkozom a gyer-
mekekkel és mutatják a szebbnél
szebb tárgyakat amiket készítetek,
mindig felteszem magamnak a
kérdést, hogyan tudtok újra és újra
ennyire kreativak lenni?
Fekete Andrea: Nyitott szemmel járok a
világban, újságokat nézegetek, és
folyamatosan alapanyagokat gyűjtök.
Elolvasom mindig a foglalkozásra
kijelölt bibliai történetet és ahhoz
próbálom kapcsolni a foglalkozást.
Amikor látok valami jó ötletet, akkor
eszembe jutnak a lelkes gyerekek. Dórika
a kétéves lelkes barkácsoló nagyon
szeret kinyomós formákat készíteni,
ragasztgatni, de vigyázni kell, hogy ne
nyelje le az alapanyagokat. Flóra, és
Julcsi akik szeretik a csajos, csillogó vil-
logó ékköves dísztárgyakat, ékszereket.
Nem feledkezhetek meg a fiúkról, Zsom-
borról és Dániról sem, akik nagyon
lelkesek, de ragaszkodnak a férfias

kézműves munkához. Az ő kívánságaik-
nak megfelelően alakítom át a
mintadarabokat, hogy rövid idő alatt
mindenki szép dolgokat készíthessen,
hogy aztán meglephesse szüleit,
nagyszüleit, testvéreit.

Schweigert Andrea: A
kreativitás, a munkám
alapfeltétele. Az
oviban naponta
készítünk valamit a
gyerekekkel – rajzol-
unk, festünk, ragasz-
tunk, vágunk, tépünk,
gyurmázunk, barká-
csolunk – és gyakran
kísérletezünk. Az új
ötleteket kolléganők-

től, könyvekből lehet megtanulni, és nap-
jainkban már az internet is nagy segítség
ebben.
Mit jelent nektek ez a szolgálat?
Fekete Andrea: Nagyon sok örömet,
vidámságot és szeretetet ad. Soha nem
kérdezte még senki, hogy mikor lesz
vége, inkább az a baj, hogy máris
pakolni kell. Jó érzés, hogy az utcán a
gyerekek messziről megismernek,,
megölelnek és mindig kérdezik, hogy
mikor lesz már, és mit fogunk készíteni a
következő foglalkozáson.
Schweigert Andrea: Isten a fiaim által
szólított meg, én pedig a gyermek-
foglakozásokkal adok hálát ezért.
Örömmel vállaltam el ezt a feladatot.
Mint óvónő, jó ötletnek tartom a
foglalkozásokat, mert a gyermekek
életkori sajátosságaihoz igazítva ismer-
hetik meg a bibliai történeteket, és 
játszva tanulhatnak.
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2013 óta elindult az önkormányzati
általános iskolákban is a Hit és
erkölcstan oktatás. Nagy öröm, hogy
az elmúlt évben sok elsős és ötödik
osztályos evangélikus tanuló iratko-
zott be evangélikus felekezetű hitokta-
tásra. Hogy mit is jelenthet egy gyer-
mek életében a hittan, erről három
hittanosunkat kérdeztük, Farkas Kla-
udiát, Kovács Bencét és Stikl Andreát.
“Azt a kérdést tették fel nekem, hogy
miért szeretek hittanórára járni, mi a jó
benne? Végiggondolva immár nyolc éve
járok református iskolába és ezzel együtt
hittanra is. Alsóban csak református hit-
tant lehetett tanulni, felsőben már evan-
gélikus hittanoktatót kaptunk. Ezek az
órák izgalmasak és családiasak, mivel
csak ketten vagyunk, akik evangélikus
hittant tanulnak. Az órákon nemcsak a
tankönyvbeli történeteket és anyagokat
vesszük, hanem a saját életünből is merí-
tünk.Megszokottá vált az óra eleji ének-
lés és imádkozás. Most, hogy konfirmá-
ció előtt állunk, konfirmandusórára is
járunk, ami az órákhoz hasonlóan jó lég-
körben telik. Nyolcadikosként, ha más
iskolát választottam volna, mindennek
vége lett volna, de így hogy hittanostár-
sammal maradunk gimnáziumban is a
református iskolában, még további 4
évig járhatunk a számunkra már megszo-
kott, életünk részévé vált hittanra!”
(Farkas Klaudia 8. osztály)

“Azért jó hittanórára járni, mert megis-
merhetjük Isten igéjét és tanítását. Ha

kitartóan járunk hittanórára, akkor esé-
lyünk van, hogy a konfirmációnk után a
felnőtt gyülekezet tagjai is legyünk.
A hittanórákon jobban megismerhetjük
osztálytársainkat, barátokat szerezhe-
tünk. Itt van lehetőségünk Istenhez köze-
lebb kerülni és jobban megismerni azo-
kat a történeteket, amelyek a Bibliában
találhatók!” (Kovács Bence 8. osztály)

“Immár 11 éve tanulom a hittant. Óvo-
dás koromban kezdtem hittanra járni.
Eleinte a templomban, később az iskolá-
ban. Mindig fontosnak tartottam, hogy
tisztában legyek hitemmel. Rengeteget
köszönhetek a hittannak. Minél
mélyebbre próbáltam beleásni magam a
Bibliába, annál közelebb kerültem Isten-
hez. Úgy érzem, ma már egy személyes
kapcsolatot tudtam vele kialakítani. A
hittanoktatásnak köszönhetően a jövőm
is megváltozott, új célt adott. Ha mindez
teljesül akkor a jövő generációjának is
tovább adhatom azt a kincset, amit én
kaptam Istentől! (Stikl Andrea 11. osz-
tály)

EVANGÉLIKUS 
HIT ÉS ERKÖLCSTAN 2014-BEN IS!

Pati hittantáborPati hittantábor
Idén is!Idén is!

2014. június 23-29-ig2014. június 23-29-ig
Idén is vár minket a templom, a fociIdén is vár minket a templom, a foci--
pálya, a tó, a nagyterem, a gitárok,pálya, a tó, a nagyterem, a gitárok,

Zalakaros és még rengeteg élmény!Zalakaros és még rengeteg élmény!

Jelentkezz!Jelentkezz!



2014-ben 9 gyermek és 2 felnőtt vett
részt a konfirmációs oktatásban. A
gyermekek Pünkösd vasárnap, a fel-
nőttek Pünkösd hétfőn állnak az Úr
oltára elé és kapják meg Istentől a
megerősítés bizonyosságát a jubiláló
konfirmandusokkal.

A konfirmációi felkészítés a gyermekek
esetében 1+1 éves volt. Az első évben
megismerkedhettek evangélikus fiatalja-
ink egyházunk alapvető tanításaival és a
Szentírás töréneteivel. A második évben
pedig intenzív felkészítés folyt a konfir-
mációi vizsgára. A felkészítés folyamán
16 kérdéscsoportba foglalva kátészerűen
ismerték meg a gyermekek egyházunk
alaptanításait és erről a konfirmcáiói
vizsgán adnak számot.
Ahogy az már évek óta gyakorlat, a fel-
készítést két kirándulás is segíti, ahol
nemcsak a tanulás, de a közösségformá-
lás is hangsúlyt kap. Ősszel az előkonfir-
mandusokkal és az ifjúsággal kiegészülő
nagy csapat, tavasszal csak a konfirman-
dusokra szűkülő kis közösség vett rész a
gyékényesi hétvégén.

A felnőttek szintén intenzív képzésen
vettek részt a konfirmációra készülve.
Idén mindez fél évet ölelt át. Nagy öröm,
hogy mindkét felnőtt konfirmandus
immár aktív tagja gyülekezetünknek.
Adja Isten, hogy minden konfirmandus
lelki otthonra találjon közösségünkben.
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KONFIRMÁCIÓRA KÉSZÜLVE

PPPP üüüü nnnn kkkk öööö ssss dddd     ----     KKKK oooo nnnn ffff iiii rrrr mmmm áááá cccc iiii óóóó
2014.június 7.  16.00

(szombat)
Konfirmációi vizsga a templomban

2014.június 8.  10.00
(Pünkösd vasárnap)

Konfirmációi Istentisztelet 
úrvacsoraosztással

2014.június 9.  10.00
(Pünkösd hétfő)

Felnőtt Konfirmációi Istentisztelet 
úrvacsoraosztással

-
Jubiláló konfirmandusok 

emlékistentisztelete

(Várjuk Pünkösd hétfőn templo-
munkba mindazokat, akik konfirmálá-

suk kerek évfordulóját ünneplik!)
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Közhasznú jelentésKözhasznú jelentés
A "NÖVEKEDÉS” alapítvány 2013. évi működéséről

A Növekedés Alapítványt a Talajerőgazdálkodás KKT. hozta létre 1994.-ben.
Az alapító társasági formaváltáson esett át – 2009.12.31.napjától új a neve Talajerő plusz Kft- minden más
alapadat változatlanul hangyása mellett. Az Alapítvány PK: 21661/1994/2 számon közhasznú szervezetként
bejegyzésre került a kaposvári Bíróságon, 1998. június 18.-án.
Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet, a Kaposvári Evangélikus Egyházközség meglévő és bővülő
tagsága körében, az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: 
- Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjának megfelelően, így különösen az idős
korúak gondozását és családok segítését. 
- A gyermekek és ifjúsági korosztály erkölcsi nevelését és oktatása a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 35/B. §-hoz kapcsolódóan.
- Kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támo-
gatása – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontjának megfelelően, így különösen saját, valamint városi szervezésű zenei illetve iro-
dalmi alkalmakon keresztül a város kulturális életének gazdagítását 
- A kulturális örökség védelme a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1)
bekezdésének megfelelően, így különösen a Kaposvári Evangélikus Egyházközség védett
épületeinek és felszerelésének karbantartását, javítását, bővítését és pótlását

Nyitó összeg 2013. január 1-én: 1 394 605 Ft 
Az alapítvány 2013. évi bevételei:

- Magánszem. adománya 66 000 Ft 
- Talajerőgazd.KKT. 500 000 Ft
- Kirándulás önerő résztvevők 717 000 Ft
- SZJA 1% 493 299 Ft 
- Pályázati támogatás (NEA-TF) 260 000 Ft
- Banki kamat 909 Ft 

2013. évi bevételek összesen: 2 037 208 Ft
Az alapítvány kiadásai 2013-ben:

- Gyermek és ifjúsági táborok 338 995 Ft 
- Evangélikus Hírlevél 104 080 Ft
- Falinaptár 25 400 Ft
- Csatorna, lefolyó javítási munkák 134 135 Ft
- Karácsonyi csomagok 67 970 Ft 
- Banki kezelési költség 29 352 Ft 
- Gyülekezeti ház függöny 129 010 Ft 
- Anyag jellegű költségek 271 848 Ft
- Gyülekezeti kirándulás 866 016 Ft
- Egyéb költségek + ÉCS 116 127 Ft
- Tárgyi eszközök nettó értéke 387 829 Ft

2013. évi kiadások összesen: 2 470 762 Ft 
Az alapítvány vagyona 2013. december 31-én:         961 051 Ft 

Tartós adományozásra szerződés a Talajerő plusz Kft-vel  van.

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

Köszönjük eddigi és kérjük további megértő segítségüket és támogatásukat!
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Kedves Testvérek!
Hosszú évek óta először kezdhetjük öröm-
mel és a jövőbe tekintés bizalmával a
gyülekezet pénzügyi helyzetéről szóló
beszámolót.
Nemcsak azért volt örömteli a 2013-as év,
mert nőtt az egyházfenntartók száma,
hanem azért is, mert az egyházfenntartás
összege is csaknem 400.000 Ft-al
növekedett a 2012-es évhez viszonyítva. 
Ezzel a nagymértékű járuléknövekedéssel
gyülekezetünk tagjai megteremtették a
második lelkészi állás financiális hátterének
egy részét. Hálásak vagyunk ezért a felelős
gondolkodásért és kérjük a testvérek
további támogatását is.
De nemcsak ez örömteli hír a pénzügyi
helyzetünket vizsgálva. Évek óta jó látni,
hogy a templombajárók számának
növekedése mellett a perselypénz összege
is növekszik gyülekezetünkben. A tavalyi
évhez viszonyítva ez az összeg is közel
200.000 Ft-tal lett több.
Összességében tehát elmondhatjuk, hogy
gyülekezetünk a legfontosabb szolgálat, a
lelki építkezés mellett pénzügyi helyzetét
tekintve is előre tudott lépni és mindez a
további fejlesztés, fejlődés
megteremtésének is lehetőséget ad.

A 2013-as év az anyagi stabilizáció mellett
azonban az építkezés éve is volt. Köszön-
jük a rengeteg adományt és a kétkezi
munkát, aminek köszönhetően át tudtuk
adni tavaly decemberben a belső felújítá-
son és energetikai korszerűsítésen átesett
gyülekezeti házunkat. Jó belépni a meleg,
otthonossá varázsolt épületünkbe.

A 2014-es évre előre tekintve nagy tervünk
a gyülekezeti ház tetőterének beépítése és
egy újabb terem, valamint egy
vendégszoba kialakítása. Ezzel befe-
jeznénk a  presbitérium által 2011-ben
meghatározott fejlesztési elképzeléseket. 
Ezt a célt a Nemzeti Erőforrás Minisztéri-
uma 2014-ben 2.000.000 Ft-al támogatja,
aminek segítségével a tervek meg-
valósításának előkészületét meg tudjuk
kezdeni.
Nagy álmunk, hogy az elkészült tetőtérben
a gyülekezeti, valamint a nálunk őrzött egy-
házmegyei levéltári anyagokat, iratokat,
dokumentumokat elhelyezzük és ezáltal
kutathatóvá tegyük. Várjuk a testvérek
imádságos és anyagi segítségét is ennek a
célnak az elérésében.
Ezen fejlesztések mellett folyamatosan
figyeli gyülekezetünk vezetése azokat a
pályázati lehetőségeket, amivel könnyíteni
tudjuk egyházközségünk működését. Így
nyert több mint 1.000.000 Ft-ot az elmúlt
évben egyházközségünk a kórus valamint
az alapítvány működésének segítésére, a
pati hittantábor megrendezésére,
bútorbeszerzésre. Ezek mellett pedig
családos programok és kiadványok meg-
valósítására is nyert egy nagyobb összeget
gyülekezetünk a Nemzeti Család és Szo-
ciálpolitikai Intézet pályázatán. Ez a hírlevél
is ennek keretében valósulhatott meg.
A munka tehát folyik gyülekezetünkben!
Adja Isten, hogy továbbra is áldás legyen
közösségünkön, hogy áldások lehessünk
sokak számára! 
Tisztelettel: Pongrácz Máté (lelkész)

Kováts Péter (felügyelő)

P é n z ü g y e i n k r ő l
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A keresztség áldásában A keresztség áldásában 
12-en részesültek:12-en részesültek:

Balogh Máté
Sajben Ádám

Luokkala Christof
Trenyik Zsigmond Máté

Harmati Hanna
Reichert Csenge Loretta

Duchaj Noémi
Bacsadi Ágnes

Horváth Zsófia Kincső
Szilágyi Benedek

Magyar Mátyás Levente
Vincze Miklós

Felnőtt konfirmációban Felnőtt konfirmációban 
5-en vallották meg hitüket:5-en vallották meg hitüket:

Bencéné Dr. Fekete Anikó Andrea
Dr. Zsoldos Enikő

Märcz Zoltán
Párkányi Lívia
Stikl Gyuláné

Áldást 3 ifjú pár Áldást 3 ifjú pár 
házasságára kértünk:házasságára kértünk:

Takács Zoltán (r.kat.) és Kada Katalin Judit (ev.)
Dr. Mátrai Tamás (r.kat.) és Mati Eszter (ev.)

Tóth Zoltán Gábor és Dr. Sülle Éva (ev.)

50. házassági évfordulójukon
 áldást kértek:

Klie Csaba (r.kat.) és Várnai Sarolta (ev.)

Kaposváron 31 testvérünketKaposváron 31 testvérünket
kísértük utolsó földi útjára:kísértük utolsó földi útjára:

Kovács József
Pataki József

Götz Jánosné sz. Stósz Erzsébet

Zimre Sándorné
Ujvári Istvánné sz. Rofrits Anna

Péter Henrik
id. Hock György

Gémesi Tiborné sz. Berkes Irén
Szalai Lajosné sz. Rauch Erzsébet
Tóth Jánosné sz. Mikolás Rózsa

Stéger Imréné sz. Brantner Margit
Tamás Józsefné sz. Brodarics Julianna
Szekeres Jánosné sz. Schleinich Vilma

Dávid Zoltánné sz. Lénárt Katalin
Dr. Andrássy Antalné sz. Kecskeméti Erzsébet

Ádám János
Bártfai Györgyné sz. Sámuel Irén

Keller Jánosné sz. Reisinger Mária
Fadgyas Ferenc

Szomenauer Imre
Sipos Istvánné sz. Zsiros Mária

Drávecz Gyula
Bauer Jánosné sz. Ziegenheim Katalin

Zenisek Antal
Szatmári Tiborné sz. Tamás Ilona

Wiandt Jánosné sz. Szomenauer Erzsébet
Právics Józsefné sz. Nagy Zsuzsanna

Porcsa István 
Tihanyi József

Dr. Borsa Béláné sz. Csepinszky Éva
Karsai Zoltánné sz. Bárány Jolán

Isten áldása kísérje a keresztség
áldásában részesült gyermekeket, a

hitüket megerősítőket és a közös élet-
útra indultakat!

Isten adjon békés pihenést az elhuny-
taknak és vígaszt a gyászolóknak!
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Immár harmadik alkalommal szervezi
meg gyülekezetünk a tanév végéhez
közeledve a Családi Napot.
Idén új helyszínen, de a régi jó hangulatban
várunk mindenkit! A tanévzáró Istentisz-
telet (10.00 - evangélikus templom) után
mindenkit várunk:

2014. június 15-én 
15 órára a Desedára!

Ahogy az már évek óta lenni szokott,
idén is hívjuk a kerékpározni szeretőket,
hogy a Családi Napra való eljutást a
templomtól indulva kerékpárral valósít-
suk meg. Az indulás 14.30-tól lesz a
templom elől. Idén konkrét célja is lesz
túránknak:

A család fontosságára 
szeretnénk felhívni a figyelmet!

Így várunk tehát mindenkit a templom elé,
legyünk minél többen akik kerékpárral
tesszük meg a távot és hirdessük ezzel
egész Kaposváron, hogy jó családban élni
és jó egy családbarát gyülekezethez tar-
tozni! A délután további programjaként a

szokott módon lesz bográcsozás, tervezünk
ismét egy nagy focimeccset és szeretnénk
egy kézművessarkot is kialakítani a gyer-
mekek számára.

Várunk tehát mindenkit június harmadik
vasárnapján a Desedára! 
Jelentkezni  Märcz Mónikánál lehet a
templomban, vagy az alábbi emailen:

mmonika.marcz@gmail.com
Valamint Pongrácz Máté lelkésznél a Lel-
készi Hivatalban.

Bővebb információ honlapunkon 
és a Facebookon! 

Tanévzáró családi nap a Desedán
-  Kerékpárral  a  családokért  -  

SZÉLRÓZSA 
Evangélikus Ifjúsági Találkozó 

Helyszín: Soltvadkert
Időpont: 2014. július 16-20.

Jelentkezni lehet a Lelkészi 
Hivatalban. Várunk téged is!

A találkozón koncertet ad gyülekeze-
tünk zenekara a Lélekvár.

Áhítatot tart gyülekezünk ifjúsága
Pongrácz Máté vezetésével!



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: 20/770-0237
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Családbarát gyülekezet
Talán feltűnt a testvéreknek, hogy az
elmúlt hónapokban gyülekezetünk
még fokozottabban fordult a családok,
a fiatalok felé. A Nemzeti Család és
Szociálpolitikai Intézet pályázatának
köszönhetően az elmúlt fél évben ren-
geteg programot tudtunk életre hívni.
Ennek a pályázatnak köszönhetően jutot-
tunk el több mint 20 fiatallal ősszel Gyé-
kényesre, ahol egy hétvégét tölthettünk
el. Mindezek mellett pályázati forrásból
sikerült a karácsonyi műsorban látható
báb eszközöket beszerezni, valamint a
paraván is ebből a támogatásból valósult
meg.
A pályázatnak köszönhetően tudtuk meg-
rendezni az ádventi rajzpályázatunkat is,
talán emlékeznek még a testvérek arra a
sok-sok szép rajzra, amely a karácsonyi
ünnepkörben dísze volt templomunknak.
A tavaszi időszakban egy nagyszabású
családi kirándulást is szervezünk Győrbe
és Mórra, ahova az elmúlt hetekben hív-

tunk minél több családot. A kirándulás
célja, hogy szorosabbá váljon gyülekeze-
tünk családjainak kapcsolata, egy baráti
közösség alakuljon ki.

Végül pedig ennek a hírlevélnek a kia-
dása és postai kézbesítése is a Nemzeti
Család és Szociálpolitikai Intézet pályá-
zatának köszönhetően valósul meg.
A témáink a májusi hírlevélben ezért
fókuszáltak a családokra és a házasságra.
A pályázat segítségével szeretnénk minél
több ember számára eljuttatni a hírt: 
Jó családban élni! Jó házasságot kötni!
Jó közösségben gondolkodni, mert ez tart
meg minket, ez adja meg az élet lénye-
gét, ez teszi különlegessé a hétköznapo-
kat! A pályázat májusban lezárul, de adja
Isten, hogy gyülekezetünkben a pályázat
alapgondolata tovább éljen és tudjuk a
család fontosságát hirdetni minden pilla-
natban!

Gyülekezetünkről bővebb informá-
ciót találhatnak honlapunkon:

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

www.evangelikus.hu
Gyülekezetünk megtalálható a 

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


