Evangélikus Hírlevél

201 5. október - A kaposvári és környéki evangélikusok időszaki körlevele - 20.évf. 2.szám
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“Töltsétek be a földet...”
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EVANGÉLIKUS TEREMTÉSVÉDELEM
- Érdekel a Föld jövője?-

Magyarországon a teológiai gondolkodásban bár jelen van, de nem túl erőteljesen érvényesül a teremtett világról, és a Földünk jövőjéről szóló gondolkodás. Ennek történelmi háttere
van, hiszen az elmúlt rendszerben a
környezetvédelem nem, vagy csak nagyon kevés figyelmet
kaphatott.
Éppen ezért gyülekezeti, közegyházi szinten is
egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a teremtett világ védelmének lehetőségei iránt.

Fabiny
Tamás
evangélikus püspököt kérdeztük a témában:

Ön hogyan ismerkedett meg az ökoteológia gondolatával?
Teológushallgató koromban Magyarországon szinte még ismeretlen volt az
ökológiáról való gondolkodás. Jürgen
Moltmann reménységteológiájáról írtam
szakdolgozatomat, mely bár érintőlegesen, de foglalkozik a környezetvédelemmel. Az ő teológiai rendszere alapján találkoztam azzal, hogy erre a kérdésre
igenis lehet teológiailag reflektálni.
Másik élményem id. Harmati Bélához
kötődik. A teológusképzésen belül számos teológiai irányzattal ismertetett meg
minket, így a felszabadítás teológián át a

szenvedésteológia és az ökoteológia is
előkerült.
Később, amikor a Lutheránus Világszövetséggel kerültem kapcsolatba láttam
meg, hogy ott mennyire jelen van a környezetért, a teremtett világért való felszólalás és az arról való gondolkodás.

2003-ban a kanadai Winnipegben megrendezett nagygyűlés A világ gyógyulása
címmel került megrendezésre. Akkor
már az ökológia markánsan, fő témának
számított. A gyűlésen magam is jelen
voltam, a Duna Tv-vel több filmet is készítettünk. Ott sorra foglalkoztunk a klímaváltozással, a zöld egyház gondolatával, a teremtésvédelemmel.
Hogyan tud az egyház tenni a környezetvédelemért?
Elsőként teológiai munkával. Jó pár éve
életre kelt az Ararát munkacsoportunk –
melynek egyik meghatározó képviselője
Kodácsy Simon Eszter – nagyon jól képviseli azt, hogy a teológiai gondolkodás
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a teremtett világ felé forduljon.
világi tudósok, szakemberek, akik ökolóNagyon remélem emellett, hogy egyházi giával, energetikával, környezetvédelemiskoláinkat is úgy tudjuk működtetni, mel foglalkoznak és egyúttal elkötelezett
hogy a környezetről való felelős gondol- keresztények is. Párbeszédet kell kezdekodást teljesen természetesen tudjuk kép- ményeznünk.
viselni. Feleségem által több ilyen pro- Örömteli, hogy teológusaink közül töbjektről is tudok, ahogy például több Co- bek között Béres Tamás, Kodácsy Simon
menius program keretében a Fasori diá- Eszter vagy Reuss András ezt megteszik.
kok a víz tisztaságával, vagy a szelektív Sajnos ma is találkozunk olyan nézetekhulladékgyűjtéssel foglalkoztak.
kel, hogy a környezetvédelemről való teA 72 óra kompromisszumok nélkül kez- ológiai gondolkodás nem a teológia feldeményezést is hasonlóan fontosnak tar- adata.
tom, melyet kezdetektől támogatok is. Jó látni, hogy a
fiatalok nagyon nyitottak a
környezetvédelmi gondolkodásra, így szorgalmazom,
hogy iskoláinkban a kötelező
önkéntességet használjuk fel
jobban ennek a szemléletnek
az erősítésére.
Nagyon sok mindent lehetne
még tenni, egészen odáig,
hogy templomaink, épületeink korszerűsítésénél a környezetvédelmi, energetikai
Ismét lehetőség nyílik az
felújítások során minél naönkétességre
gyobb hangsúlyt fektessünk a
környezetvédelmi irányelvekgyülekezeteinkben!
re.
Mennyire van a környezetvédelem területén párbeszéd a
környezetvédelmi szakemberek
és az egyház között?
A teológusoknak és az egyház
vezetőinek meg kell érteniük,
hogy rászorulnak a világiak
szakértelmére, amire nyitottnak kell lennünk.
Nagyon fontos, hogy legyenek

2015.október 10.
(szombat) 10.00
-Kaposvár-

(Templom és templomkert takarítás; Orgonafestés)

Várunk minden segítő kezet!
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ÚJ VEZETÉS A KAPOSVÁRI GYÜLEKEZET ÉLÉN

Idén tavasszal új tisztségviselők
választására került sor a Kaposvári
Evangélikus
Egyházközségben.
A
gyülekezet közgyűlése felügyelőnek Dr.
Sütő
Zoltánt,
másodfelügyelőnek
Nemes-Vecseráné Schmidt Juliannát,
számvevőszéki elnöknek Stanics Zsoltot,
a presbitériumba pedig Benczéné Dr.
Fekete Andreát választotta.
A tanév kezdetén gyülekezetünk új felügyelőjét kérdeztük:

„Quo vadis, Domine?”
Sajnálom, hogy Henryk Sienkiewicz végül
nem a Quo vadis című, őskeresztényekről
szóló regényéért kapta meg az irodalmi
Nobel-díjat, amely ifjú korom meghatározó
olvasási élménye volt. Ahogy Rómából, a
keresztény üldöztetés elől menekülő apostol ezzel a kérdéssel szólította meg az égő
város felé igyekvő Jézust – Hová mész,
Uram? – úgy gondolom, hogy ugyanúgy
kell ezt a kérdést feltenni saját magunknak,
nap mint nap. Hová megyek? Merre tartok? A kérdés megfogalmazásához bátorság kell, ugyanakkor a dolog lényege
mégis a válaszban dől el, ami azonban
nemcsak az egyén számára, de legalább annyira egy közösség számára is fontos,
különösen, ha annak tisztségviselőjéről van
szó.

Presbiterjelölti életrajzomból ismert, hogy
református - evangélikus családból származom és Pécsről kerültem Kaposvárra, ahol
éppen 25 évvel ezelőtt egy első osztályos
szőke kisfiú kezét fogva léptem be a
lelkészi hivatalba, hogy az evangélikusnak

keresztelt kisiskolást a hitoktató Kató néni
gondjaira bízzam. Így utólag visszagondolva kellemes gondok sorozata kezdődött
ezzel, hogy a karácsonyi gyerekszereplések
okán miként tudunk itt lenni a templomban
és hogyan jutunk le Pécsre, hogy másnap a
szüleim oldalán az előtt az oltár előtt hajtsak térdet, ahol Balikó Zoltán lelkész
megáldotta a házasságunkat, és ahol megkeresztelte egyszülött fiunkat.

Teltek, múltak az évek, és ahogy a pécsi
evangélikus énekkar néhány év különbséggel elénekelte a szüleim sírjánál a
„Tehozzád, oh Uram” kezdetű 25. zsoltárt,
azóta csak az emlékeim szárnyán fordultam
meg a Dischka Győző utcai templomban.
Igen, az ember szép lassan eszmél rá, hogy
az életet visszafelé lehet megérteni, de éppen az a nehézség benne, hogy előre felé
kell leélni.
Utólag sem állítom, hogy hosszú hajú kamaszként, aki rajongott a beat zenéért,
mindig szívesen jártam templomba.
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Lehet, hogy puffogtam, de Édesanyámnak felügyelői feladatokról és tervekről írsoha, semmiben nem mondtam ellen, és a tam, mert a feladat az adott, a kérdés
nagy sátoros ünnepek mellett belekós- igazándiból az, hogy ’de kire bízzuk?’
toltam a vasárnap esti meghitt isten- Megnyilatkozásaimból azt hiszem, egyre
tiszteletek hangulatába. Ma sem tudom jobban ismernek a gyülekezetben, és
az apostoli hitvallást úgy elmondani, ezzel a néhány sorral is inkább azt a
hogy közben ne halljam Anyám szelíd családi indíttatást szerettem volna bemuhangját.
tatni, ahonnan jövök, és amiből kiderül,
Utólag jöttem rá, hogy Édesanyám az hogy 2015 tavaszán a gyülekezet felüegymással gyakran veszekedő három gy- gyelőjévé választott személy milyen úton
erekét bibliai intelmekkel pallérozta, de – szeretne tovább haladni. Nem azon, amehála neki – a mi családunk a szocializ- lyiken az ember szembe találkozik Jézusmus idején is Jézus szent nevében indult sal, hanem azon az úton, ahol a teremtel, bárhová is vitt az utunk. Amikor már mény vele tart!
csak látogatóként tértem
Balassa Jenő: R E F O R M Á C I Ó
vissza a szülői házba,
reggelente mindig a konyLuther, Kálvin, Melanchton, Zwingli
hában találtam, ahol a varNem akart reformátor lenni.
rógép
előtti
székre
Megragadta őket Isten Szentlelke
feltérdelve olvasta a BibS mentek, ahogy, amerre őket vezette.
liát, melyre Ő készített
hímzett borítót.
Az ige igazsága, fénylő világossága
Amikor nyitottam az ajtót,
Mint Isten hatalmas, szent adománya
sietve becsukta a könyvet
Eltévedt már homályba torzulásba,
és a fiókba tette. SzerinElrontotta bűnös ember önző makacssága.
tem az én evangélikus
Ó, ma is hányszor elrontanánk
Anyám töretlen hite érinÉlét,
erejét hajlítanánk, tompítanánk,
tette meg a vastagnyakú
Hogy
életünk
ne újjászült nehéz igazságban,
kálomista Apámat, aki a
finn baráti szálak nyomása Hanem hadd folyjék régi könnyed szabadságban.
alatt szép lassan evangéMert ha Jézus az ige által vezet minket
likussá lett. Jakab levele
Nekünk adva a drága Szentlelket,
volt a kedvenc könyve a Csak nyomában járhatunk a Szentség útján
Bibliából, utólag is hálás Feltétlen szeretetben, magunkat megtagadván.
vagyok érte, hogy többÚr Jézus, adj nekünk igaz életet, nyomodban járót
ször felolvashattam neki.
Minden reggel teljes szent reformációt,
Talán elnézik nekem a
Hogy
tunya, tétova, magunkat féltő, önző létünk
kedves Testvérek, hogy
Eldobja világ bálványait, s csak Neked éljünk!
ebben a néhány sorban
Ámen
nem programokról, nem
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Szorosabb együttműködés a két
gyülekezet között

2015 nyarán az Ecseny és Környéki
Evangélikus
Egyházközségből
Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna lelkész
Balatonboglárra költözött. Az egyházkerület lelkészhiánya miatt Szemerei János püspök Réth Katalin
teológushallgatót kérte fel, hogy Pongrácz Máté kaposvári lelkész felügyelete mellett lássa el az Ecseny és
Környéki gyülekezetek szolgálatát.

összetartozásunkat és azt, hogy akár Kaposváron
élünk,
akár
vidéki
településeken, az evangélikus identitásunk megörzése nemcsak lehetőség, de
őseinkre tekintő kötelesség is.

A személyi döntések miatt több mint 100
év után ismét közelebb került egymáshoz
a két gyülekezet. A közeledés első kézzel
fogható jele ez a most kézben tartott
újság, melyben egyszerre közlünk kaposvári, valamint Ecseny és környéki
híreket, információkat.

tatás lehetőségét, ecsenyhez kötődő, de
Kaposváron élő fiatal családok megtalálták a kaposvári evangélikus templomot, illetve Kaposváron élő családok felhívták a figyelmet vidéken élő családtagjukra, aki szívesen venné a lelkész látogatását.

Az elkövetkező hónapok közös programjai és alkalmai mind-mind azt a célt szolgálják, hogy még inkább megérezzük

Jó látni, hogy az együttműködés hatására
a vidéki gyülekezetekből Kaposváron
tanuló evangélikusok már most megtalálták a kaposvári evangélikus hitok-

Fontos leszögezni, hogy a két gyülekezet
közötti együttműködés a tervek szerint a
lelki és vallási élet terén lesz intenvívebb
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, de anyagi és stukturális kérdésben teljesen különálló marad a Kaposvári és az
Ecseny és Környéke Evangélikus Egyházközség.
Erről augusztus végén dönött az ecsenyi,
mernyei és somogyszili presbitérium,
amely döntésével olyan strukturális és
pénzügyi egyszerűsítést is végrehajtott
(több
bankszámla
megszüntetése;
gyülekezetrészek
pénztárainak
összevonása), amellyel az Ecseny és
Környéki Evangélikus Egyházközség
hosszú
évekre
biztosította
a
működőképességét.
Így tehát szeptembertől Kaposváron
továbbra is egy parókus lelkész és egy
másodlelkész végzi szolgálatát, Ecsenyben pedig egy évig - amíg a parókus
lelkészi állás nem kerül betöltésre - Réth
Katalin végzi a szolgálatokat úgy, hogy
az úrvacsorás Istentiszteleteket, valamint
a temetés, keresztelés és esketés szol-

gálatát Pongrácz Máté kaposvári lelkész
látja el.

Bízzunk benne, hogy a két gyülekezet
egymás felé közeledése áldásos alkalmakat teremt és segít megőrizni a
maroknyi evangélikusokat Somogy
szívében.
Mindennek
elősegítése
érdekében november elején megrendezésre kerül egy Gyülekezeti Hétvége a
Balatonszárszói
Evangélikus
Üdülőközpontban, ahova az idei évben
nemcsak kaposvári és környéki, de ecsenyi, mernyei, polányi, somogyszili,
bonnyai és környéki evangélikusokat is
várunk.
Jó lenne, ha a személyes kapcsolatok
kialakulása, baráti beszélgetések révén
tovább erősödhetne összetartozásunk, és
Krisztusba vetett hitünk.
P.M.

“Evangélikus vagyok”

Közös lelkigyakorlat és gyülekezeti hétvége Balatonszárszón -

A tavalyi és tavalyelőtti nagysikerű hétvégék után idén is várjuk a gyülekezeti közösségben épülni, erősödni vágyókat a Balaton partjára beszélgetésre, imádságra, előadások hallgatására, szaunázásra és kirándulásra!
i d ő p ont:

2014. november ??.

J e le n t ke z n i lehet:
K a p o s v á r i Lelkészi
H iva t al b a n , valamint
a l e l ké s z eknél
s z e m é l y e sen.
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TISZTSÉGVISELŐKET VÁLASZTOTT AZ ECSENYI GYÜLEKEZET

Az
Ecsenyi
Evangélikus
Anyagyülekezetben a lelkészváltással
együtt megürültek olyan tisztségek a
nyár folyamán, amelyek nélkül az egyházközség működése nem volt biztosított.
Így augusztus végén gyorsított eljárásban felügyelőt, gondnokot, harangozót és
takarítót választott a közösség. A felügyelői pozíciót az ecsenyi, mernyei és
polányi gyülekezetrészben Pusztai Anett
mernyei presbiter vállalta el. Az ő bemutatkozását olvashatják az alábbiakban:

Kaposváron születtem, 1976. november 7én. Általános tanulmányai során kerültem
közelebbi kapcsolatba a hittel és a Bibliával. Konfirmációm a Kaposvári Evangélikus Templomban volt, Dubovay Géza
bácsi vezetésével. A hittan órák alkalmával
sok érdekes történettel ismertetet meg bennünket. A gyermekekkel való foglalkozás
öröme, szépsége már kisgyermekkoromban
tudatosodott bennem.
Szakközépiskolát célirányosan választottam, Csurgón az óvónői szakközépiskolát.
Érettségi után felvételt nyertem a Kaposvári
Csokonai
Vitéz
Mihály
Tanítóképző
Főiskolára,
matematika
műveltségterületre. 2000-ben diplomáztam
tanítóként és gyógypedagógusként. Férjemmel és két gyermekemmel Mernyén élünk.
Jelenlegi munkahelyemet 2013-ban pályázat útján nyertem el. A Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Mernyei tagiskolájában
matematikatanárként tevékenykedem.
Mivel életem során több munkahelyen dolgoztam lehetőségem nyílt különböző gy-

erekkel kapcsolatba kerülni, őket közelebbről megismerni. Nyári hittan táborok
megszervezésében is részt vállaltam az Ecseny és Környéke Evangélikus Egyházközségben
Kőszeghyné
Raczkó
Zsuzsanna lelkészasszony mellett.
A Mernyei Evangélikus Leánygyülekezet
2013-ban presbiternek választott, amely
nagy megtiszteltetés volt a számomra.
Az idei évben pedig az Ecseny és Környéke
Evangélikus Egyházközösség felügyelői
tisztségének betöltésére kért fel a
gyülekezet közössége. Schneiker János bác-

si hosszú és hűséges szolgálata után, nem
volt könnyű a jelölés elfogadása, de Isten
igéje
segítségemre
volt: “A
lelki
adományok ugyan különfélék, a Lélek
azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz." (1Kor 12,4-5)
Bízom benne, Istennek tetsző módon és a
gyülekezet javára végezhetem szolgálatomat.
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LELKÉSZJELÖLT AZ ECSENY ÉS KÖRNYÉKE GYÜLEKEZETBEN

1992. szeptember 2-án születtem Kaposváron. Mind az általános iskolai,
mind a gimnáziumi tanulmányaimat a
megyeszékhelyen végeztem. Egy olyan
családba születtem, amely apai részről
tősgyökeres evangélikusnak mondható,
hiszen sváb származású család, amely
Ecsenyből költözött be Kaposvárra.
Az ecsenyi gyökerek miatt is nagy
örömömre szolgál, hogy ebben az évben
Szemerei János püspök úr engem bízott
meg azzal, hogy az ecsenyi és a
környékbeli
gyülekezetekben
helyettesítési szolgálatot végezzek. Mivel a családom tősgyökeres evangélikusnak mondható, így nagyon hamar templom-közelbe kerültem én is. Először
csak a családi istentiszteletek és hittanórák kapcsán, majd a gimnázium alatt
már egyre aktívabban a közösség tagjaként, kisebb szolgálatokat vállalva.

2011-ben kezdtem meg az egyetemi
tanulmányaimat a budapesti Evangélikus
Hittudományi Egyetemen, amelyek még
mindig folyamatban vannak. Jelenleg

ötödéves teológus vagyok, így jövő
szeptembertől a gyakorlati év vár rám,
ami még nem tudom, mit tartogat számomra, de addig is teljes lelkesedéssel és
erőbedobással szeretnék munkálkodni a
rám bízott gyülekezetekben.

Szentháromság Istent Dicsőítő Költők
találkozója Kaposváron

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját
2015. október ??? -én (szombat) 10 órára
a Kaposvári Evangélikus Templomba,
ahol Istenről verselnek keresztyén költők.

A versek felolvasásában közreműködnek
gyülekezetünk tagjai, a versek között a Kaposvári Evangélikus Kórus énekel.
A találkozó szeretetvendégséggel zárul a
gyülekezeti teremben.
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Mind Kaposváron, mind a környező
gyülekezetekben Tanévnyitó Istentiszteletekkel kezdődött el az új iskolai
esztendő. A gyülekezetek beszámolóit
az alábbiakban olvashatják:

az Úr oltára elé és mosollyal, vágyakozó
tekintettel várták, hogy kaphassanak áldást.
Az istentiszteletet követően kezdődött
csak igazán a nagy kincsvadászat. A gyerekek kilépve a templom elé négy csoKaposvár:
portban indultak a szemben levő parkba.
Több oknál fogva is ünnepi hangulatú
A két állomás teljesítése után a templomvolt a kaposvári tanévnyitó, hisz nemban négy csapat, négy helyszín közül vácsak az elsős hittanosok, hanem Szemelaszthatott és ott kereshetett kincseket.
rei Eszter új hitoktató köszöntésére is sor
Azok, akik a keresztekerült az evangélikus
lő kutat választották,
templomban.
találták a legtöbb kinA tanévnyitó mottója
cset, de a többiek sem
2015.
október
18.
15.00
az alábbi ige volt: „A
szomorkodhattak, hi2015. november 15. - 15.00
Rád bízott drága kinszen ők is találtak „fiSzeretettel várunk mindenkit a
cset őrizd meg a bennom”
kincset.
Kaposvári Gyülekezeti Házba!
nünk lakozó SzentléÉs miért lesz egész évlek által!” Az igehirZenél a Lélekvár együttes!
ben kincskeresés? A
detésben elhangzott,
családi istentiszteletek
hogy nemcsak társorán egészen jövő év májusáig lehetőgyak, személyek lehetnek kincsek egy
ség van egy kincses térkép segítségével
ember életében, hanem a hit is! „Pál
kincseket gyűjteni, hogy a tanév zárásaapostol erre hívja fel a figyelmünket Tikor a „Legjobb Kincsvadászok” nevét
móteusnak írt levelében, hogy azt a kinkihirdethessük és jutalomban részesítcset, amit az Isten rá bízott, azt a kincset
sük.
őrizze meg! Arra vigyázzon, azt tartsa
Gyülekezetünkről bővebb információt
fontosnak. Milyen jó lenne, ha mi is meg
megtalálhatnak honlapunkon:
tudnánk fogadni Pál apostol tanácsát és
az Isten legnagyobb kincsét, amit nehttp://kaposvar.lutheran.hu
künk ad, a hitet, meg tudnánk őrizni
Egyházunk honlapja:
egész életünk során. De jó tudni, hogy ő
www.evangelikus.hu
ebben segít. Segít szeretetével, segít igéjével.” – hangzott el.
Gyülekezeteink is megtalálhatóak a
A prédikáció után a hónap első vasárnapja révén úrvacsoraosztásra került sor.
Jelöljenek minket ismerősnek!
Megható és örömteli volt látni, hogy rengeteg gyermek odatérdelt családtagjaival

Családi Istentisztelet

FACEBOOKON!
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Somogyszil:
Szeptember 13-án került megrendezésre
Somogyszilben a tanévnyitó istentisztelet, melynek középpontjában az egység,
összefogás és egyetértés gondolata állt.
Az istentisztelet alatt az igali hittanosok
segítettek a liturgiában: Koltai Félix és
Sándor Gergő imádságot olvastak, valamint a hatodikos Kaponya Gréta és Papp
Boglárka elszavalták Túrmezey Erzsébet
egy-egy versét, ezzel is színesítve az al-

Polány:
Szeptember 20-án került megrendezésre
Polányban a tanévnyitó Istentisztelet,
ahol egy édesapa, kislányával kérte,
hogy a keresztség szentségében részesülhessen. A szépen megtelt templom előtt a
hittanosok a liturgia szolgálatában segítettek, zsoltárt, igét és imádságot olvastak. Az istentisztelet után megfogalmazódott, hogy jó lenne, ha havonta újra lenne
Istentisztelet a községben.

kalmat.
Az igehirdetés előtt egy kis játékra is sor
került, hiszen az ott lévő iskolásoknak
kellett megkeresni a templom különböző
pontjain elrejtett részleteit az igehirdetési
alapigének, majd pedig össze is kellett
állítaniuk azt. A játék segítségével a 133.
zsoltár szavai kerültek a gyülekezet elé,
amely arról beszél, hogy nincs annál
szebb és fontosabb egy gyülekezetben,
hogy a testvérek egyetértésben élnek, hiszen az ilyen közösségek élvezhetik igazán Isten áldásait.

Az Ecseny és Környéke Egyházközség
sajnos helyzetéből adódóan széttagolt, de
remélem, hogy a különböző alkalmak során nem csak a gyülekezeteken belül, hanem a gyülekezetek között is egyetértés
és összhang fog kialakulni. Úgy gondolom, hogy ebből a szempontból is fontosak a havonta egyszer Mernyén, Ecsenyben, Somogyszilben és Polányban egyaránt megrendezett hittanos istentiszteletek, amelyen az adott településen lakó
hittanosok szerepelnek és szolgálnak
nagy lelkesedéssel.
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Főállású hitoktatója lett Kaposvárnak!

Szemerei Eszter a Kaposvári Evangélikus Egyházközség új hitoktatója mutatkozik be:
Rengeteg emlékem, élményem kapcsolódik a városhoz és a gyülekezethez,
hiszen édesapám, Szemerei János 17 évig
volt lelkésze ennek a
közösségnek.
A tavalyi évben Budapesten, a Kelenföldi
Evangélikus
Egyházközségben
végeztem
hitoktatói
munkát.
Volt
már
részem kis csoportos,
illetve egy fős hittanórák tartásában, ami
itt, Kaposváron is
jellemző létszám. Több
olyan tanítványom is
volt már, akinek nem
volt állandó egyházi kapcsolata, akár Istenről sem volt kialakult elképzelése,
nem imádkozott még, stb. Ez a sok esetben hiányos otthoni hitbeli háttér nehéz
terepet jelent, hiszen az iskolában mindent a gyökereknél kell elkezdeni. Ettől
kezdetben tartottam, viszont mindeközben kihívást is jelentett.
Azt a célt tűztem ki magam elé, hogy az
ilyen esetekben a gyerekek a hittanórán
pozitív élményt szerezzenek Istennel, a
kereszténységgel és az evangélikus egyházzal kapcsolatban, személyes kérdések
merüljenek fel bennük, amikre maguk is
választ akarnak majd később találni, akár

hittanórán kívül is. Egy olyan folyamatot
szerettem volna elindítani a gyerekekben, hogy ők maguk, szívesen keressék
tovább Istent és Jézust az evangélikus
egyház segítségével. (Talán svájci és
finnországi
külföldi
tanulmányaim is sokat
formáltak: a nyitottság
és a tolerancia számomra két nagyon
fontos
elem
a
keresztény alaptanítások megközelítésében.)
Azt hiszem, a legtöbb
esetben sikerült is
felkelteni az érdeklődést, nagyon jó,
személyes kapcsolatom
alakult ki a gyerekekkel.
Érdeklődőek,
egy-ketten
pedig maguk is kifejezetten mély kérdéseket vetettek fel.
Remélem, ebben a tanévben is hasonló
tapasztalataim lehetnek.

Szeretném elérni, hogy a hittant ne
tabuként, hanem ismerősként közelítsék
meg a gyerekek és a családok, amihez
hozzá lehet nyúlni, meg lehet ragadni,
közel lehet hozzá férkőzni. Ha már nem
csak lábujjhegyen kerülgetjük Istent és a
Bibliát, ha nem csak bemagolunk kész
válaszokat, és még mindig van kedvünk
foglalkozni vele, akkor, szerintem,
egészen sokat kaptunk a hit- és erkölcstan-oktatásból.
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“Győzelmet vettél”
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- Hittantábor Paton -

A Kaposvári Evangélikus Gyülekezet
hittanosai immár XX. alkalommal indultak el Patra,
ahol június 22-29-e
között egy felejthetetlen hetet töltöttek
el együtt 50-en.
Nagy
örömünkre
idén, nemcsak a Balatonboglári Evangélikus Gyülekezetből
csatlakoztak hozzánk
fiatalok, hanem a keszthelyi evangélikus
lelkész, Honthegyi Zsolt is jelen volt 2
hittanosával.
A tábor mottóját, azaz „Győzelmet vettél!” címet, az Evangélikus Énekeskönyv

388. énekének első sora adta. A gyermekek egész héten Jézus feltámadása
utáni történetekkel
ismerkedhettek meg.
Szeretnénk ezúton
megköszönni minden résztvevő segítőnek, hogy kitartó
munkájukkal közreműködtek, ötleteikkel még színesebbé
tették a tábort. Külön köszönjük Szöllősi Béláné Vali néninek, hogy a konyhafőnöki szolgálatot fáradhatatlanul ellátta, valamint Schweigert
Andreának, aki a tábor anyukájaként
mindig ott volt, amikor kellett. P.Gy.B.

“Országos Ifjúsági Tábor”
- Bánk -

Évek óta megrendezésre kerül az
Északi Evangélikus Egyházkerület
konfirmandus és ifjúsági tábora, ami
idén Országos Táborrá vált.
Így több mint 10 kaposvári fiatal is részt
tudott venni a táborban. A fiatalok minden reggel áhítaton
és előadáson vehettek részt, ahol az öt
szeretetnyelvről hallhattak. Az ebéd után
rengeteg játékra és
kirándulásra került
sor. A helyi focipályán megrendezésre
kerülő vizicsata vagy „parasztpaintball”játék mellett hatalmas érdeklődést váltott

ki az éjszakai túlélő túra, vagy a „Konyhafőnök” címet viselő főzőjáték, ahol a
csapatok meghatározott alapanyagok felhasználásával készíthettek finomabbnál
finomabb bográcsos ételeket. Minden
bizonnyal
azonban a két legizgalmasabb
programot idén is a
Slip and Slide, azaz
a nógrádi hegyoldalról való vizicsúszkálás, valamint
a buborékfoci bajnokság jelentette.
A közel 100 fiatal végül Istentisztelettel
zárta a tartalmas hetet.
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ELKÉSZÜLT A TETŐTÉRBEÉPÍTÉS ELSŐ ÜTEME

2015 nyarán elkészült a Kaposvári
Gyülekezeti Ház tetőtérbeépítésének
első üteme. A munkálatok ezen része
5.500.000 Ft-ot vett igénybe, amit
nagyrészt a pályázati források felhasználásával fedeztünk.

Az eddigi munkálatok eredményeként a
gyülekezeti ház tetőtere a meglévő
fafödére egy új betonfödémet kapott.

kialakítása. Ez a gyülekezeti ház alsó szintjében több átalakítást is eredményezett. A lelkészi hivatal bejárata új
helyre került, valamint a gyülekezeti ház
egyik belső fala elbontásra került. Így az
új lépcső, a gyülekezeti ház bejáratával
szemben helyezkedik el.
A munkálatok immár a tetőtérben folytatódnak. Bízunk benne, hogy sikeres
Hálásan köszönjük az eddigi
kö zel 1.000.000 F t adományt
a kaposvári gyülekezeti házunk bővítésére!

Ezen munkálatokban hatalmas segítségünkre voltak gyülekezetünk tagjai,
akik a pakolásban és a rendrakásban
segítettek, valamint a Győri Kft. Győri
Gábor presbiter vezetésével, akik az acél
és vas anyagokat biztosították a
munkálatokhoz.
Az elkészült födém szilárdulása közben
elindult a tetőtérre vezető lépcső

Segítségre és befizetésre lehetőség van továbbra is
templomban, lelkészi hivatalban,
csekken, utalással!
Fontos, hogy a felajánlás
közleményébe írják be:
“CÉLADOMÁNY”

pályázatok és a gyülekezeti tagok további áldozata révén sikerül egyházközségünk 100 éves évfordulójára a
kivitelezéssel teljesen elkészülni.

Továbbra is szeretnénk azonban felhívni
a figyelmet, hogy közvetlen anyagi
segítség mellett a személyi jövedelemadó 1 %-nak felajánlásával is támogtni
tudják a fejlesztést alapítványunk által.

“Növekedés” Alapítvány számlaszáma:
11 7 4 3 0 0 2 - 2 0 1 3 6 7 9 6
Adószám az 1%-hoz:1 8 7 6 1 6 3 8 - 1 - 1

Köszönjük, hogy 2014-ben több mint 25%-al növekedett az alapítványnak befolyt 1%-os felajánlás. Célunk, hogy továbbra is a Kaposvár és
környéki evangélikusokért dolgozzunk!
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BESZÁMOLÓ AZ EVANGÉLIKUS PRESBITEREK
ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRÓL
„Szolgáljatok az Úrnak örömmel” (Zsolt 100,2)

2015. szeptember 19-én az ecsenyi
gyülekezet egyik presbiterházaspárjával
közösen kelhettünk útra Budapestre, az
országos presbitertalálkozóra.
Különösen is örültünk, hogy útitársaink
által szerencsénk volt
egy kicsit jobban betekinteni
egymás
gyülekezeteibe.
Az országos találkozó
második
alkalommal
került megrendezésre. A
6 évvel ezelőtti konferencián többek között a
presbiterképzés
tervei
körvonalazódtak, amely
mára már kiforrott tanfolyamként
működik és az idén ősszel már a VI.
képzésre is sor fog kerülni.
A Reformáció 500.-ik évfordulójának
előkészítéséről is szó esett. Ehhez
történelmi áttekintést nyújtott Jeszenszky Géza politikus, egyetemi tanár
előadásában. Bemutatásra kerültek az intézményi
munkaágak:
evangélikus
nevelés az óvodában, általános és
középiskolában, az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, és az öregotthonokban.
A szekcióüléseken szóba került a hitoktatás, az idősek helyzete a gyülekezetekben. Az úgynevezett Luther rajzfilmből
is vetítettek részleteket, amely rövidesen
elkészül. Statisztikai elemzést is kaphattunk egyházunk jelenlegi összetételéről,
aztán arról, hogyan oldjuk meg

lelkészeink és a gyülekezetek közötti
konfliktushelyzeteket. Hogyan nyerjük
meg a lelkeket Isten számára, hogy
gyülekezeteinkben egyre több gyermek,
felnőtt legyen, hogyan tegyük élővé a

gyülekezetet.

A találkozó egyik legtanulságosabb
mondata számomra az volt, hogy nem
szüleinknek és nagyszüleinknek örízzük
az evangélikus hitünket, hanem gyermekeinknek és unokáinknak építjük azt,
hogy legyen mit tovább vinnünk, vinniük az utókor számára. Miután kevesen
vagyunk, szórványokban és elöregedő
gyülekezetekben, nagy a felelősségünk,
hogy ezt mindenkor szem előtt tartsuk,
és jó példával járjuk elől gyerekeinknek
elöl járva Jézus nyomában a keskeny
úton.

„Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt
mondta: Kit küldjek el, ki megy el
követségünkbe? Én ezt mondtam: Itt
vagyok, engem küldj!”( Ézsaiás 6,8)
Nemes-Vecseráné Schmidt Julianna
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100 éves a Kaposvári
Gyülekezet!
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- Képkockák gyülekezetünk múltjából 2. rész: Borbély Irénke alap

Miután 1917. június 24-én missziói
anyagyülekezetté alakult a Kaposvári
Evangélikus Egyházközség, elkezdődött
a munka, hogy a gyülekezet minél jobb
közösséggé formálódjon.
Ebben a tevékenységben nagy szerepet
vállaltak a lelkész mellett olyan
gyülekezeti tagok, akik egyleteket szerveztek és a családok, valamint az
ifjúság összegyűjtését szervezték. A sikeres missziói munkát jól tükrözi, hogy a
gyülekezet méreteihez képest nagyon sok
gyermek vett részt a hitoktatásban és a
közösség életében.
1917-ben az evangélikus tanulók létszáma meghaladta a 100-at is. A gyülekezet
számára már a kezdeti időben fontos
volt, hogy a fiatalok ne csak részt vegyenek a vallásoktatásban, hanem erősödjön bennük a közösséghez tartozás
érzése, szeressenek templomba járni és a
gyülekezet alkalmain részt venni. Ennek
érdekében 1918-ban egy alapot hoztak
létre. Egy 1918. március 3-án írt
gyülekezeti jegyzőkönyv az alábbiakat
tartalmazza:
“Borbély Irénke a gyülekezet igen rokonszenves női tagja elhalálozott. A
gyülekezet női tagjai gyűjtést kívánnak
szervezni és létre kívánnak hozni egy
Borbély Irénke elnevezésű alapot,

melynek
kamatai
az
ő
halála
évfordulójának
napján - február 16-án - egy a vallástanulásban jeles előmenetelt tanúsító, jó
magaviseletű leány-tanulónak adassanak.”
A létrehozott
alapba
a
gyülekezet tagjai 66 koronát tettek be. A
rokonszenves elgondolást a presbitérium
is felkarolta és az egyházközség
vezetőire bízta az alap kezelését és azon
tanuló kiválasztását, aki megérdemli a
díjat. Sajnos az eddig feltárt levéltári iratokból nem derült ki, hogy végül kik
kapták ezt a díjat, valamint mi lett ennek
a különleges alapnak a sorsa. Az alap
létrehozása után a gyülekezet még intenzívebben fordult a gyermekek felé. A
presbitérium ezután fehívta a figyelmét a
fiatal helyettes lelkésznek a hitoktatás
fontosságára, a családok látogatására és a
szórvány gyülekezetekben élők pontos
összeírására, az ott élő gyermekek
iskoláztatására,
vallási
oktatásukra.
Tudták és értették, ha gyermekeik vallási
nevelése alapos és megfelelő, lesz jövője
az evangélikusoknak Somogyban!
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