
A wittenbergi városi temp-
lom oltárát nézve egy külön-
leges képre lettem fi-
gyelmes. Lucas Cranach
munkája, aki a reformáció
lényegét festette rá

oltárképére. Az alkotás egy
templomi helyzetet ábrázol,
ahogy Luther Márton a
szószéken állva hirdeti Isten
igéjét. Egyik keze a Biblián
nyugszik, másik kezével
Jézusra mutat.
Noha a kép háttere rideg és
komor, mégis a tartalma
élettel teli. Az igehirdetés
folyamatát, az igehirdetés
csodáját ábrázolja, azt

meséli el, milyen egy jó
prédikáció és ezáltal milyen-
né vállhat a mi életünk. A
lehető legegyszerűbben fo-
galmazva olyanná, ahol
megelevenedik Jézus! A re-
formáció ezt a csodát adta
vissza az emberek számára.

De vajon mit jelent nekünk a
reformáció ma? Jelent-e bár-
mit is az 500 éves ünnep? És
tudjuk-e még, hogy ki az a
Krisztus, akire Luther ezen a
képen mutat? P.M.

EEvvaannggéélliikkuuss  HHíírrlleevvééll
2 0 1 7 . m á r c i u s  -  A kaposvári evangélikusok időszaki körlevele  - 22.évf. 1.szám

RR ee ff oo rr mm áá cc ii óó   55 00 00

““HHiisszzeenn  kkeeggyyeelleemmbbőőll
vvaann  üüddvvöössssééggeetteekk  aa  hhiitt
áállttaall,,  ééss  eezz  nneemm  ttőőlleetteekk

vvaann::  IIsstteenn  aajjáánnddéékkaa  eezz..””
(( EE ff   22 ,, 88 ))



2 . E v a n g é l i k u s  H í r l e v é l   2 0 1 7 .

A reformáció évébe lépve, egy interjút
olvashatunk az alábbiakban a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház zsi-
nati elnökével, a Reformációi Emlék-
bizottság vezetőjével a reformációról
és az egyházak szerepéről a XXI. szá-
zadban. Az interjú a Rádió Orientben
hangzott el.

Szeretném megkérdezni miniszteri biztos
urat, hogy hogyan látja most a keresz-
tény egyházak szerepét, akkor amikor
sajnos nálunk is csök-
ken a hívők száma.
Mi a véleménye az
egyházak szerepéről?
Én azt gondolom,
hogy egy korszakvál-
tó időszakban va-
gyunk. Valóban a sta-
tisztikák arról beszél-
nek, hogy kevesebb a
vallását gyakorló em-
ber. Én azt remélem,
hogy a számbeli vo-
natkozás az egyfajta
tisztulást is jelent, hi-
szen aki ma komo-
lyan veszi, külső és belső kényszer nél-
kül a hit gyakorlását, az elkötelezetten
teszi ezt és elkötelezett emberre minden
társadalomnak szüksége van. 
Ha végig gondolom azt, hogy akár az in-
dulásnál Jézus mit mondott, akár a ko-
vász, akár a mustármag példázatában,
akkor azt látjuk, hogy voltak néha töme-

ges jelenetek az egyház életében, de a
hitvalló közösség mindig valahol kisebb-
ségben maradt. 
Én azt gondolom, hogyha Európában és
Magyarországon is ez a hitvalló kisebb-
ség össze tud fogni, az ökumenikus mun-
kálkodást komolyan veszik, hogyha a sa-
ját identitásukat, hogy másokért vannak
itt, másokért szól a küldetésük, ha ezt ko-
molyan veszik, akkor van jövője Európá-
nak. 

Sokat beszélnek ma arról, hogy Európá-
nak a legnagyobb gondja, hogy kezdi el-
veszíteni keresztény gyökereit. Egyetért
ezzel?
Talán ez az ünnep vagy ez a megemléke-
ző év, a 2017-es, egyfajta felkiáltó jel le-
het, hogy vissza kell térnünk a forráshoz,
a Biblia üzenetéhez.

A hitújítás örökségének hazai ünnepe
- interjú Hafenscher Károly miniszteri biztossal - 



Fontos látnunk, hogy nem csak a refor-
máció volt megújulási mozgalom az egy-
ház, vagy épp a világ életében.Az elmúlt
2000 évben sokféle megújulási mozga-
lomról tudunk. Nem véletlen hangsú-
lyozták katolikus, református, evangéli-
kus vagy éppen világi formában azt a bi-
zonyos “Semper reformanda” elvet,
amely azt jelenti: meg kell újulni. 
Minden közösségnek meg kell újulni,
minden élet megújul, hiszen az élet vele-
járója a megújulás. 
Én azt remélem, hogy egy ilyen mérföld-
kő, mint a Reformáció 500. évfordulója,
megállásra és elgondolkodásra ösztönöz
embereket, közösségeket. Talán mind
jobban felismerjük, hogy megújulásra
van szükségünk, és akkor  már elérkez-
tünk oda, amit ökumenének nevezünk. 

Köszönöm elnök úrnak a felvetést, hogy
emlegette az egyházak egymáshoz való
viszonyát, ami a 400 éves évfordulón -
valljuk be - elképzelhetetlen lett volna. 
A második vatikáni zsinat kapcsán a XX.
század sokféle ökumenikus próbálkozá-
sa, kísérlete nyomán létrejött egyfajta
olyan irány, amit II. János Pál pápa úgy
fogalmazott meg, hogy az ökumené irre-
verzibilis folyamat, nem lehet vissza for-
gatni. Előre kell haladnunk az összefogás
útján, hisz a szélesebb társadalom, a sze-

kuláris társadalom nem azt nézi, hogy ki
milyen felekezethez tartozik, hanem azt,
hogy hitelesen képviseli-e azt amit tanít,
éli-e a hitének a dolgait a mindennapok
döntéseiben, a mindennapok váltó állítá-
saiban, és ez egyfajta összefogásra kész-
tet bennünket. 
Milyen jó, hogy az elmúlt időben újra
meg újra tudtuk hangoztatni azt, hogy
sokkal több minden köt össze bennünket,
történelmi egyházakat, mint ami elvá-
laszt, és ennek jó, hogy látható jelei is
vannak. 
Felekezetek közötti dialógusok évtizedek
óta zajlanak, ezek nagyon-nagyon fonto-
sak. Ilyen esemény volt az elmúlt év
őszén Lundban, ahol maga Ferenc pápa
találkozott a Luteránus Világszövetség
vezetőivel és együtt nyitották meg a re-
formációi évét. Ez egy világos jelzés volt
arra, hogy végig kell bűnbánattal gondol-
nunk a történelmünket és meg kell valla-
nunk azt, hogy sok minden olyat tettünk,
ami nem méltó a keresztyén nevünkhöz.
Ezért is használjuk ritkán 2017-tel kap-
csolatban az ünneplés szót, hiszen mi
nem tudjuk ünnepelni a nyugati egyház
töredezését! Mi emlékezni akarunk azok-
ra az értékekre, amelyeket 500 évvel ez-
előtt újra megkaphatott a keresztyén kö-
zösség!
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„Nekem az olyan böjt tetszik, amikor le-
oldod a jogtalanul fölrakott bilincseket,
kibontod a járom köteleit, szabadon boc-
sátod az elnyomottakat, és összetörsz
minden jármot! 
Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd
be házadba a szegény hajléktalant, ha
meztelen embert látsz, ruházd fel, és ne
zárkózz el testvéred elől! 
Akkor eljön világosságod, mint a hajnal-
hasadás, és hamar beheged a sebed.
Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége
lesz mögötted.” (Ézs. 58,
6-8) 

Mi az igazi böjt lényege?
Egyáltalán miért
böjtölünk, vagy éppen
miért nem böjtölünk? Van
egyáltalán értelme a böjt-
nek? Ézsaiás próféta
szavai megvilágítják, mit
is jelent az igazi böjt. Isten
nem azt várja tőlünk, hogy
értelmetlenül böjtöljünk,
és megszokott módon
elvégezzük ezt a „ri-
tuálénkat” minden évben.

Szinte mindenki életében szerepet játszik
valamilyen módon az a szokás, hogy az
Úr Jézus halálának napján, pénteken
nem eszünk húst. Nem is az a gond, ha
ezt megtartjuk, vagy éppen elzárkózunk
tőle. Gondoljunk bele, hogy van-e olyan
ismerősünk, aki a böjti időszakban azon
gondolkodik, hogy a hús helyett mi
legyen az a másfajta bőséges étel, amivel

jóllakik ezen a napon. Nyilván nem kell
sokáig gondolkoznunk, hogy találjunk
ilyet az ismerőseink között, még talán mi
magunk is gondolkoztunk már ezen. Bi-
zonyára nem kell mondanom, hogy az
ilyen böjt kihagyja a lényeget, Krisztus
kereszthalálára való felkészülést, valódi
készülést, testben és lélekben egyaránt.

Néha azt hisszük, hogy az a böjt, amit mi
csinálunk minden évben. Elhagyunk
valamit az étrendünkből, vagy bármi
mást, ami örömöt okoz az életben. Kicsit

olyan ez, mintha cserére ajánlanánk
valamit az Istennek, annak fejében, hogy
ő bűnbocsánatát adja. Mintha kiszám-
láznánk Istennek, hogy a hús, csokoládé
és miegymás fejében neki bűnbocsánatot
KELL adnia. Ezzel pedig értelmét veszti
a kegyelem, ami ajándék.

B Ö J T  V E Z E T  H Ú S V É T  F E L É



A böjt nemcsak bizonyos ételek feladása.
A keresztény böjt, amit Isten vár tőlünk,
életmód,  gondolkodásmód, ami nemcsak
húsvét előtt kap szerepet. Isten olyan
böjtöt akar, ami az igazságtalanság és el-
nyomás ellen van. Azokban a cselekede-
tekben, amikor megosztjuk kenyerünket
az éhezővel, és házunkat a hajléktalan-
nal. Ez az igaz böjt: segíteni azokat, akik
segítségre szorulnak. 

Háttérbe szorítani az én életem gondjait,
hogy befogadhassam a másikét és
segíthessek rajta.Ézsaiás szerint a böjt
nem elfordulás a felebaráttól. Ami a leg-
fontosabb, hogy mindenki a mi felebará-
tunk. Ha valamit legalább megtanul-
hatunk a mai gyors internetes
üzenetváltások világában,  hogy mindan-
nyian egy nagy család részei vagyunk,
egy a mi Mennyei Atyánk. Együtt élünk
ezen a földön, hogy vigyázzunk egymás-
ra. Ne adjunk lehetőséget a gonosznak,
hogy egymás ellen fordítson minket.

Tulajdonképpen az igazi böjt nemcsak
40 napig tart, hanem egy egész életen át
kell tartania. Az igaz böjt tehát nemcsak
egy önzetlen cselekedetben nyilvánul
meg, hanem egy egész élet megélésében.
Böjtben meg kell próbálnunk megvalósí-
tani mindazt, amit az Isten gondol a vi-
lágról, és ami neki tetszik. Ha mindenki
azon munkálkodna, hogy a másiknak jó
legyen, akkor nem lennének
szűkölködők. Nem szabad az emberektől
jutalmat várnunk jótékonykodásunkért,
még lelki értelemben sem, sőt Istentől
sem várhatjuk el, hogy megjutalmazzon
minket. Nem számlázhatunk Istennek, de
önzetlenül segíthetünk másokon.

A Krisztusba vetett hittel, az Isten
központú böjttel, a saját magunk és fele-
barátaink Istenhez közelebb segítésével
bekapcsolódhatunk Isten tervébe. Ennek
végén az eredeti teremtést állítja vissza,
ahol csak a szeretet uralkodik az emberi
kapcsolatokban, ahol nem lesz többé
szükség böjtre, mert a belőle fakadó élő
vízzel bárki örökre olthatja szomját.

(Németh Mihály - ecsenyi lelkész)
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Balassa Jenő: Balassa Jenő: 
Irgalmazz Istenem!Irgalmazz Istenem!

Í té le ted  lá tható  je le i  gyorsu l -
nak ,  szaporodnak .

Ny i tot t  szemű emberekben  nő -
nek  az  aggoda lmak .

Szeretet  he l yén  gyű lö le t ,  j ó -
ság  he l yén  gonoszság ,

S  a  megér tés t ,  hűséget ,  e
rémségek  e l tapossák .

Egy ik  o lda l  repü lő rő l  ont ja  a
ha lá l t ,  a  pusz tu lás t ,

Más ik  o lda l ,  -mer t  meg  nem
bocsát -  mást  nem tehet :

Egyén i  te r ro rba  megy  á t ,  meg -
ö l i  vo l t  gy i l kosát  és  önmagát .

I rga lmazz  I s tenem e  szenvedő
v i lágnak ,

Hogy  legyen  még  ide je  a  ny í ló
v i rágnak

Hogy  szépsége ,  i l l a ta ,  gyö -
nyörködtessen ,

S  az  ember  sz í vében ,  le lkében
örömre  le lhessen ,

S  a  hűség  és  szeretet ,  -  m in t
Is ten i  Könyörü le t

Minden  sz í vet ,  m inden  le lket ,
é le tet  hasson  á t ,

Gyógy í t va  a  bűnben tomboló
v i lág  dur va  a rcu la tá t .

Ámen.



6 . E v a n g é l i k u s  H í r l e v é l   

Új épületrésszel az evangelizáció szolgálatában
- Felszentelték a gyülekezeti ház tetőterét -

2017. január 22-én ünnepi isten-
tisztelettel zárult a Kaposvári Evangé-
likus Egyházközség jubileumi éve,
melyen Szemerei János püspök hir-
dette Isten igéjét, majd az istentisztelet
után felszentelte a kaposvári
gyülekezeti ház új épületrészét.
Az ünnepség kezdetén elhangzott, hogy
egyháztörténeti feljegyzések szerint

napra pontosan 100 évvel ezelőtt érkezett
Kaposvárra Kapi Béla püspök, hogy fel-
szentelje az itt élő evangélikusok első
imaházát. 100 évvel később  hálaadó Is-
tentiszteletre és egy újabb épület felszen-
telésre kerülhetett sor Isten kegyelméből.
A délelőtti hálaadó istentiszteleten Sze-
merei János püspök a gyülekezet jubileu-
mi évére választott ige alapján a
növekedés sokféle lehetőségére hívta fel
a figyelmet, valamint arra, hogy egyedül
Isten az, aki képes egy közösséget táplál-
ni és erősíteni.

Az Istentisztelet végén az ünneplő
közösség a templom melletti gyülekezeti
házba vonult át, ahol épületszentelésre
került sor. 
Pongrácz Máté, a gyülekezet lelkésze
beszámolójában elmondta, közel 8 millió
forint hívektől származó adomány mel-
lett az Evangélikus Egyház, a Somogy-
Zalai Evangélikus Egyházmegye,

valamint az állam és az Európai Unió
is támogatta a projekt megvalósítását.   
Az új terem – a lelkész tájékoztatása
szerint – evangelizációs célokat sze-
retne szolgálni. Itt fogják tartani a
gyülekezet családi rendezvényeit,
valamint az ifjúsági zenekar felsze-
relése is az új teremben kap helyet.
Ezáltal egy olyan tér jöhetett létre,
ahol állandó lehetőség biztosított a fi-
atalok és a családok számára az Isten-
nel való találkozásra.
Az új gyülekezeti teremben egy em-
léktábla hirdeti azoknak a nevét, akik

nemcsak önkéntes munkával, de jelentős
anyagi támogatással is hozzájárultak az
építkezés megvalósításához.
Az ünnepség végén megfogalmazódott a
gyülekezet tagjaiban és vezetőségében a
gondolat, hogy ezzel a fejlesztéssel nem
állhat meg a 100 éves Kaposvári Evangé-
likus Egyházközség a növekedésben. Így
újabb ötletek és tervek körvonalazódtak,
melyek az elkövetkező években a kisgy-
ermekekkel való még intenzívebb
foglalkozás lehetőségét készíthetik elő a
közösségben. A.M.



Az idei évben is megrendezésre került
a Kaposvári Evangélikus Egy-
házközség jótékonysági bálja, melynek
bevételét az ecsenyi evangélikus temp-
lom felújítására ajánlotta fel a
szervezői csapat.
2017. január 28-án
19 órára megtelt a
Helyőrségi Klub
nagyterme
bálozókkal és segítő
szándékú kaposvári-
akkal, akik a ne-
gyedik Evangélikus
Bálra gyűltek össze.
A bál kezdetén Dr.
Sütő Zoltán gyülekezeti felügyelő
köszöntőjében elmondta, az idei évben
az ecsenyi evangélikus templom
felújítására ajánlják fel a jótékonysági est
bevételét. Az ecsenyi evangélikus
közösségből sarjadt ki 100 évvel ezelőtt
a kaposvári gyülekezet, 2017-ben – a re-
formáció 500. évfordulóján – így sz-
eretnék segíteni a régi anyagyülekezetet
a kaposvári evangélikusok. 
Märcz Zoltán főszervező köszöntő
szavaiban jó szórakozást kívánt min-

denkinek, majd az Ecsenyi Hagy-
ományőrző Egyesület fellépésére került
sor, akik régi sváb táncokat mutattak be
és nyitották meg a bált.
A vacsora után lehetősége nyílt a több

mint 110
vendégnek a
fotósarokban, a
Csiky Gergely
Színháztól kapott
kiegészítőkben
fotózkodni, az
édenkert el-
nevezésű csoki-
szökőkútnál
gyümölcsöt kóstol-

ni, valamint a 100 éves gyülekezet
születésnapi tortáját megízlelni.
Az est programjaként fellépett a Ka-
posvári Evangélikus Énekkar és egy
képes vetítésre is sor került a gyülekezet
jubileumi évét bemutatva.
A hajnalig tartó mulatság közben tombo-
lasorsolásra, sok táncra és beszélgetésre
is sor kerülhetett. A bál zárásaként öröm-
mel látták a szervezők, hogy több mint
250.000 Ft gyűlt össze az 1842-ben épült
klasszicista stílusú templom javára.
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Gyülekezetünkről  és  a  közösség életéről  bővebb információkat
és  képeket  megtalálhatnak MEGÚJULT honlapunkon:

http://kaposvar.lutheran.hu
E g y h á z u n k  h o n l a p j a :

w w w . e v a n g e l i k u s . h u
Gyülekezeteink is  megtalálhatóak a FA C E B O O K O N !

Jelöljenek minket ismerősnek!

IV. Evangélikus Bál
- Negyedmillió forinttal segítettük az ecsenyi templom megújítását -



Évek óta nagy sikerrel kerül megren-
dezésre minden második nyáron az az
országos evangélikus találkozó, amely a
fiatalokat próbálja megszólítani, tartal-
mas kikapcsolódást nyújtva a tanítási
szünet alatt. Az idei évtől Pongrácz Máté
lett a következő találkozó vezető lelkésze.
Mit kell tudni a Szélrózsáról?
A Szélrózsa a Magyarországi Evangélikus
Egyház legnagyobb ifjúsági rendezvénye.
Országosan 2000-2500 fiatal szokott részt
venni a találkozókon. Számtalan értéke
mellett talán a legfontosabb az, hogy
találkozási pontot kínál 5 napra azon
evangélikus fiatalok számára, akik
gyülekezetükben talán kevésbé tudják
megélni a sok fiatallal való találkozás
lehetőségét.
Hogyan épül fel egy ilyen találkozó?
A Szélrózsa találkozón minden reggel és
este nagyszabású áhítatokkal készülnek
azok az ifjúsági közösségek, akik erre
felkérést kaptak. Négy évvel ezelőtt a ka-
posvári ifjúságnak is lehetősége nyílt egy
ilyen áhítat tartására, számomra mai napig
felemelő emlék. A nap további részében
beszélgetések, előadások és számtalan

egyéb sport, kulturális és vallási program
várja a résztvevőket. Az este pedig
leginkábbb a keresztyén és világi
zenekaroké, előadóké. A hét zárásaként
pedig vasárnap egy minden résztvevőt
megába foglaló záró istentiszteletre kerül
sor.
Milyen terhet jelent a szervezésben való
részvétel és a találkozó vezetése?
Már most érzékelhető, hogy jópárszor kell a
találkozó szervezési munkái miatt Bu-
dapestre utaznom, de bízom abban, hogy
mindez jó szervezéssel nem fogja befolyá-
solni a kaposvári lelkészi szolgálatomat. Is-
tennek hála rengeteg segítő vesz körül, il-
letve egy főállású kordinátor is segíti a
munkámat Budapestről.
Milyen programok előzik meg a találkozót?
A Szélrózsa találkozót számtalan hívogató,
felvezető program fogja megelőzni. Nem-
csak találkozót szervezünk, de szeretnénk a
fiatalok számára egy olyan fórumot is biz-
tosítani, ahol nemcsak kétévente
találkozhatnak. Erre lesz jó példa március
végén az Ifik és fiatalok találkozója Bony-
hádon, amelyre a kaposvári ifjúság is nagy
lelkesedéssel készül.
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Gyülekezetünk lelkésze lett az új vezetője a
Szélrózsa Országos Ifjúsági Találkozónak

KK oo nn ff ii rr mm áá cc ii óó ss   óó rr aa
Minden pénteken Minden pénteken 1166..3300--ttóóll1166..3300--ttóóll várjuk a 7-8.-as tanulókat konfirmációs óránkra, aholvárjuk a 7-8.-as tanulókat konfirmációs óránkra, ahol

az egyház alapvető tanításaival ismerkedhetnek meg!az egyház alapvető tanításaival ismerkedhetnek meg!KK EE FF II RR   II ff jj úú ss áá gg ii   óó rr aa
Minden péntekenMinden pénteken 1177..3300--ttóóll1177..3300--ttóóll várjuk a felsősöket, gimnazistákat és minden fiataltvárjuk a felsősöket, gimnazistákat és minden fiatalt

az új gyülekezeti terembe játékra, beszélgetésre, zenélésre!az új gyülekezeti terembe játékra, beszélgetésre, zenélésre!
HHaa  kkéérrddéésseedd  vvaann,,  FFaacceebbooookkoonn  kkeerreessdd  mmeegg  aa  KKEEFFIIRR  ccssooppoorrttoott  ééss  llééppjj  kkaappccssoollaattbbaa  vveellüünnkk!!  ::))



Nagy sikerrel szervezte meg
gyülekezetünk a Házasság Hete prog-
ramjaként 2017. február 18-án, szom-
baton délelőtt 10 órától a JátékVÁR
nevet viselő játszóházát.
A gyermekeknek lehetőségük nyílt
kézművesfoglalkozáson, valamint arc-
festésen részt venni, várat építeni, a tem-
plomban kincskereső játékot játszani és
ügyességi, valamint elgondolkodtató
játékokban kipróbálniuk magukat.
A sok gyermek és felnőtt egyaránt talál-
hatott magának játékot. Volt, aki egész
délelőtt kézműveskedett, de volt, aki a

sokféle társasjáték közül választott
magának elfoglaltságot.
A JátékVÁR szervezésében több evangé-
likus pedagógus és ifjúsági munkás vett
részt. Köszönjük Szirer Szabina, Schul-
teisz Diána, Sütő Zoltánné, Knochné
Jandzsó Ágnes, Balogh Lídia, Pon-
gráczné Győri Boglárka, Máj Margit és
Drenda Ibolya segítségét, akik a nap pro-
gramjait állították össze. Tervünk, hogy a
JátékVÁR-ból hagyományt teremtsünk!
Következő alkalmunk 2017. április 8-án
10 órától lesz! Várjuk az éredeklődő,
közösségbe, játékra vágyó családokat! 
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JátékVÁR - Játszóház családoknak és Neked!
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A Kaposvári Evangélikus Egyházköz-
ség 2017. február 19-től 26-ig evangeli-
zációs hetet hirdetett, amelynek témá-
ja idén Jézus „Én vagyok…” mondá-
sai voltak! A héten sor került evangeli-
zációs estekre, képes beszámolóra Ja-
kusovszki Dorina – vagy közismertebb
nevén: Vándorina – előadásában, ke-
resők istentiszteletére, süteménysütő
versenyre és a szerelmespárok megál-
dására!
A hét nyitó is-
tentisztelettel
kezdődött,
ahol Jézus sze-
mélyével is-
merkedhettek
meg azok, akik
ellátogattak
templomunk-
ba. Az alkalom
végén a házas-
párok és je-
gyespárok
megáldására is
sor került a Házasság Hete rendezvény-
sorozat zárásaként. Az áldás vétele alatt
a Kaposvári Evangélikus Kórus közre-
működött.

Jézus önmagáról mondott rövid, láttató
képei kerültek elő a hét közepétől kezdő-
dő evangelizációs estéken. Az esték kö-
zös énekléssel kezdődtek a gyülekezet
ifjúsági zenekarának közreműködésével.
A zenekart Hajnal Tímea, Marosi Blan-
ka, Marosi Bori, Szendrei Kamilla, Vas
Virág, Nemes-Vecsera Alexa és Märcz

Flóra ifitagok alkották, valamint Hricó
Iván és Horváth Balázs. A közös éneklés
után imádkozásra, igeolvasásra és igeta-
nulmányozásra került sor Pongrácz Máté
lelkész vezetésével.
Jézus “Én vagyok” mondásai által nem-
csak az ő személyét, de a velünk való
személyes kapcsolatát is jobban megért-
hette az estéken résztvevő nagy számú
gyülekezeti tag.

A hét szombaton folytatódott egy izgal-
mas témájú előadással. Jakusovszki Do-
rina kaposvári fiatal mesélt a zsúfolásig
megtelt gyülekezeti teremben arról, mi-
lyen volt 3500 km-t sétálni Európában.
Dorina Kaposvárról indulva érkezett
meg a spanyolországi Santiago de Com-
posteláig. A séta, mely egy zarándokút
volt az El Camino útvonalon, különleges
testi és lelki próbák elé állította az uta-
zót. A sok nehézség mellett rengeteg
öröm és Istenélmény is váltotta egymást.  

E VA N G E L I Z Á C I Ó S  H É T
-  K i c s o d a  J é z u s ?  -  



A zsúfolásig megtelt gyülekezeti terem-
ben lélegzet visszafojtva figyelte a hall-
gatóság a képes beszámolót, a különle-
ges előadó élettörténetét.

A lelki töltekezés után, a szombati nap
az immár hagyományosnak mondható
sütemények versenyével zárult. Az idei
évben gyümölcsös finomságokat kóstol-
hatott a négy tagú zsűri. A megmérette-
tésre több mint 20 fajta sütemény érke-
zett, melyek tányérokon sorakoztak a
résztvevők előtt. A verseny győztese
László Jenőné barackos-túrós süteménye
lett, míg a közönségdíjat Kardos Beáta
csokoládés-banános tortája kapta!

Az evangelizációs hét végül  február 25-
én Keresők Istentiszteletével zárult,
amely modern formában teszi lehetővé
az Istennel való személyes találkozást.

Az alkalom lényege, hogy a gyüleke-
zet tagjainak lehetősége nyílik inter-
aktív tevékenységekre az Isten házá-
ban. A gyülekezet tagjai írhattak sze-
mélyes imát, kérhettek életükre ál-
dást, továbbá lehetőség nyílt számuk-
ra a Jézus fényét jelképező gyertya
továbbgyújtására, valamint a kereszt-
ség szentségére való személyes emlé-
kezésre három csepp víz segítségével.
Az alkalom bensőséges hangulatát
gyülekezetünk zenekara, a Lélekvár

teremtette meg a tőlük megszokott igé-
nyességgel, magas színvonalon.
Az igehirdetés szolgálatát Kiss Gyöngyi
Kaposvárról származó református lel-
kész végezte, aki az igazi világosságra
hívta fel a hallgatóság figyelmét.  
A hét kérdése így hangzott: „Kicsoda Jé-
zus?” Az evangélikus gyülekezetben
hisszük, sokan választ kaptak erre a kér-
désre és megértették: Jézus nélkül lehet
élni, de nem érdemes! P.M.
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Az új tanévben is vár az evangélikus hitoktatás
- Minden iskolában lehetőség van hitoktatás választására - 

A tavaszi időszak sok család számára
az iskolába indulás és az iskolaváltás
kérdéseit veti fel. Most kell dönteni
azokról a fontos kérdésekről, amelyek
meghatározzák  gy-
ermekünk jövőjét. 

Ebben az időszak-
ban kerül sor a Hit
és erkölcstan ok-
tatásban való részvé-
tel jelentkezésére is. 

Kaposváron immár
minden állami és
egyházi fenntartású
iskolában
lehetősége van az
evangélikus csalá-
doknak evangélikus
hittant választani az
erkölcstan óra helyett. Így órarendi
keretben, kislétszámú, családias
hangulatú csoportokban tanulhatnak
a gyermekek hitünk alapjairól.

Bátorítunk ezért minden első osztályba
induló gyermek szüleit, hogy nyugodtan
válasszák gyermekekük számára az
evangélikus hittant, még akkor is, ha
több iskolában az osztályfőnökök sajnos
megpróbálják lebeszélni erről a szülőket.
Meggyőződésünk, hogy tanítónőink
kedves, barátságos személyiségükkel
bizonyára nagyon gyorsan megsz-
erettetik a gyermekekkel a hittanórát,
a kis csoportokban pedig különleges
légkört varázsolva élménnyé válhat a

tanulás már kisgyermekkorban is. 
Amennyiben a beiratás időszakában bár-
milyen kérdés felmerül, vagy a hitok-
tatásra való jelentkezés során segítséget

igényelnének, bátran
keressenek fel ben-
nünket a Lelkészi
Hivatalban. 

Természetesen azon
evangélikus csalá-
dok, akik eddig nem
választották az egy-
házunk által kínált
hitoktatást az
iskolákban, nekik is
van lehetőségük ar-
ra, hogy csatlakoz-
zanak hittancso-
portjainkhoz, im-

már minden évfolyamban. Ezt az adott
intézmény keretén belül, az osztály-
főnöknek, vagy az iskolában arra kijelölt
tanárnak kell jelezni.

Nemcsak az általános iskolában, de a
gimnáziumi oktatásban is lehetőség
van a hitoktatásban részt venni. Erre a
két kaposvári felekezeti iskola kínál
lehetőségét. Mind a katolikus, mind a re-
formátus iskolában az evangélikus tanu-
lók heti két órában tanulhatnak Istenről,
fontos etikai és egyháztörténeti
kérdésekről.

Reméljük, hogy szeptembertől sok elsős
és új hittanossal találkozhatunk! Várunk
minden gyermeket hittanóráinkra!
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A keresztség áldásában A keresztség áldásában 
27-en részesültek:27-en részesültek:

Vönöczky Bálint; Nagy Ádám
Kurz Celeste; Szalontai Julianna

Kaponya Zolta; Bradánovics Réka
Pintér Botond; Hofrics Nárcisz

Erdős Kornél István (felnőttkeresztelés)
Stier Zoltán (felnőttkeresztelés)
Sándor Maja; Ledinszky Lilla

Ledinszky Iván; Pongrácz Lázár
Vincze Viola Abigél; Tóth Letícia

Peti Boróka
Németh Mátyás (felnőttkeresztelés)

Dombosi Luca; Sulyán Emma
Török Csanád

Páli-Erdélyi Barbara (felnőttkeresztelés)
Páli Márton; Vető Eszter Dorka

Vas András Benedek; Vas Hella Sára
Kóbor Máté Nimród

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

Stier Zoltán; Varga Beáta; Erdős Kornél
István; Herbán András; Buzsáki Kitti

Vivien

KonfirmációbanKonfirmációban
8-an vallották meg hitüket8-an vallották meg hitüket

Hofrics Nárcisz
Végvári Bálint

Kult Zsófia
Roth Liliána
Bakos Dorina

Bradánovics Réka
Szendrei Flóra

Ziegenheim András

Áldást 12 ifjú pár Áldást 12 ifjú pár 
házasságára kértünk:házasságára kértünk:

Bognár László (róm. kat.) és Porcsa Katalin (ev.)
Cszizmadia Roland (róm. kat.) és Heineck Evelin (ev.)

Knoch  János  (ev.) és  Jandzsó Ágnes (róm. kat.)
Papp Norbert György  (róm. kat.) 

és Pflanczer Nikoletta (ev.)
Sándor Tamás  Gyula (ev.) 

és  Dr. Kopácsi Zsanett (róm.kat.)
Keserű  Gábor (róm. kat.) 

és Kiss Alexandra (róm.kat.)
Sulyán Dániel (ev.) és Dr. Boros Kata (r. kat.)

Knoch Mátyás (ev.) 
és Plucsinszky Janka  (róm. kat.)

Glós Tamás  (róm. kat.) és Pflanczer Edit  (ev.)
Bódog Tamás  (róm. kat.) és  Csek Judit  (róm. kat.)

Bálint Balázs  (ev.) és Dr. Pintér Kitti (róm. kat.)
Kohut András  (ref.) és Végvári Erzsébet (ev.)

Németh Mátyás  (ev.) és Izsák Ilona (ref.)

Kaposváron 19 testvérünketKaposváron 19 testvérünket
kísértük utolsó földi útjára:kísértük utolsó földi útjára:

Rónai Gyuláné sz. Pataky-Beksits Irma
Pintér István

Szomenauer István
Dr. Stamucz József

Horváth Ernő
Szolnoki Jánosné sz. Reichert Margit

Porcsa Istvánné sz. Csók Katalin
Harsányi Imréné sz. Vajant Erzsébet

Dr. Andrásofszky Zsolt Barna
Végvári János
Szatmári Tibor

Zóka Józsefné sz. Hanzel Mária
Zicska Istvánné sz. Géring Mária

Horváth László
Szakály Jenő

Grábler Józsefné sz. Pados Jolán
Pájer Ferencné sz. Bierer Rózsa

Dr. Lakos Pálné sz. Szabó Gizella
Fülöp Istvánné sz. Ocskai Ilona

Isten áldása kísérje a keresztség
áldásában részesült gyermekeket, a

hitüket megerősítőket és a közös
életútra indultakat!

Isten adjon békés pihenést az elhuny-
taknak és vigaszt a gyászolóknak!

Öröm, fájdalom és  remény
-  A 2016-os év a  kazuál is  események tükrében -  



Most a Kaposvári Evangélikus Egy-
házközség másodfelügyelőjeként és a
Növekedés Alapítvány könyvelőjeként
szeretnék pár sort írni gyülekezetünk
tagjainak, évnyitó presbiteri ülésünk
apropóján. 
Fontosnak tartom, hogy tájékoztassak
minden olvasónkat, egyháztagunkat és
gyülekezetünkkel szimpatizálónkat,
hogy hogyan is épül fel gyülekezetünk
költségvetése és mennyire szükséges az
egyházfenntartói járulék befizetése
közösségünknek. 
Sokan azt gondolják, – talán inkább a
gyülekezetünkbe később betérő tagokról
van szó – hogy a keresztyén felekezetek
állami támogatásokból, vagy az adóbe-
vallásnál felajánlott 1%-ból tartják fenn
magukat. Sajnos ez téves elgondolás.
A mi gyülekezetünk – mint a többi
gyülekezet Magyarországon - azokból a
pénzekből tudja magát fenntartani,
amit a gyülekezeti tagok egyházfenn-
tartói járulékként vagy adományként
befizetnek.
Az évről évre megjelenő hírleveleinkben
buzdítani is szoktuk egyházközségünk
tagjait befizetésre, amit meg lehet tenni
csekken, banki átutalással, illetve Isten-
tisztelet előtt és után a pénztárosasztal-
nál, a templom bal oldalán.

Mivel gyülekezetünkben nincs szer-
vezett, házanként történő díjbeszedés,
így az elmúlt években folyamatosan
csökkent azon családok, magánszemé-
lyek száma, akik egyházfenntartói

járulékkal hozzájárultak gyülekezetünk
fennmaradásához.

Mindezt jó gazdálkodással, rengeteg pá-
lyázati forrás lehívásával tudta orvosolni
közösségünk és a fejlesztések nem
maradtak el. Hosszú távon azonban nem
támaszkodhatunk a pályázatok nyújtotta
lehetőségre.
Fizetni kell a templom és az épületek
áram-, víz-, gázszámláit, hiszen kell
fűtenünk, világítanunk, nem csak Isten-
tiszteleten, de a többi alkalmon is. Aztán
vannak utazási költségek, mert nem
egyszer előfordul, hogy a lelkésznek
vidékre kell utaznia, nem csak ügyin-
tézés, egyházmegyei megbeszélés, de
temetések, látogatások alkalmával.
Lelkészeink, kántorunk, és a
takarítóink fizetését sem az állam,
vagy az országos egyház finanszírozza,
hanem azt is nekünk kell
előteremtenünk, a saját befizeté-
seinkből.
Bíztunk abban, hogy a gyülekezet fej-
lődése az igényes programok és a
rengeteg munka, amit lelkészeink a gyer-
mekeink, unokáink körében végeznek,
elegendő motivációt jelent az anyagi ter-
hek vállalásához. Bíztunk benne, hogy a
sok gyermektábor, ifjúsági alkalom,
családos és egyéb program legalább egy
kismértékű támogatásra ösztönözni fogja
a testvéreket. Bíztunk benne, hogy a je-
lenlegi időszakban nem csökken, hanem
növekedni fog az egyházfenntartói
járulékot befizetők száma.

EZ A MI GYÜLEKEZETÜNK! VISELJÜNK GONDOT RÓLA!
- Az elmúlt években nagymértékben csökkent az egyházfenntartóink száma -
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Sajnálatos tény azonban, hogy 2016-ban
a közel 1300 lélekszámú Kaposvári
Evangélikus Egyházközségben
mindössze 325 személy, család
fizetett egyházfenntartói járulékot,
míg 2013-ban még 358 személy tette
meg ugyanezt!
Azt sem szabad eltitkolni, hogy a be-
fizetett összeg közel 40 %-a 21 család
gondoskodásán alapszik. 

Úgy is fogalmazhatunk, ők 21-en tartják
fenn gyülekezetünket, hisz ha ők nem
lennének, sem hitoktatás nem lenne,
sem második lelkész nem szolgálhatna
egyházközségünkben!

Ők egyházfenntartói járulékkal és
adománnyal közel 2.000.000 Ft összeg-
ben segítik működésünket!
Szeretném éppen ezért tájékoztatni a
gyülekezeti tagjainkat, hogy amennyiben
tovább csökken az egyházfenntartói
járulékot fizetők köre, veszélyessé válhat
az evangélikus hitoktatás, a gyülekezeti
épületeink fenntartása, illetve lelkészeink
státusza is. Ezért fokozottan kérünk min-

den evangélikus, vagy gyülekeze-
tünkkel szimpatizáló testvért: 

Ne feledkezzenek meg
az egyházfenntartói
járulék befizetésről! 

Fontos tudni, hogy Magyarorszá-
gon az evangélikusok az éves
fizetésük 1%-ával járulnak hozzá
közösségük fenntartásához. (Min-
dez nem összekeverendő az ADÓ
1%-os felajánlásával!) 
Mi is ezt kérjük gyülekezeti tag-
jainktól, hogy egyházközségünk

működése továbbra is zavartalan és
jövőbe tekintő lehessen.

Köszönettel:  Nemes-Vecseráné Schmidt
Julianna (másodfelügyelő)
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Gyülekezetünk számlaszáma:
11 7 4 3 0 0 2 - 2 0 0 1 4 5 1 7

Ide várjuk egyházfenntartói járulékukat. 
Kérjük a közleményben tüntessék fel nevüket és címüket!

-------------------------------
“Növekedés” Alapítvány számlaszáma:  

11743002-20136796
Adószám az 1%-hoz:1 8 7 6 1 6 3 8 - 1 - 1 4

Köszönjük Önöknek 1%-os adófe la ján lásukat !  
2016-ban közel  fé lmi l l ió  for in t  fe la ján lás érkezet t .
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Felelős szerkesztő és kiadó: Pongrácz Máté; Email:kaposvar@lutheran.hu
EVANGÉLIKUS LELKÉSZI HIVATAL  7400 KAPOSVÁR Kossuth L. u. 39.
Tel.: /82/ 416-467 Mobil: Pongrácz Máté:20/ 824-3500; Győri Boglárka: 20/7700237;

GG YYÜÜ LL EE KK EE ZZ EE TT II   KK II RR ÁÁNNDDUU LL ÁÁ SS
KK EE CC SS KK EE MM ÉÉ TT RR EE

22 00 11 77 ..   áá pp rr ii ll ii ss   22 99 -- mm áá jj uu ss   11 ..
Tervezett program: 

Kiskőrös - Petőf i ház; János vitéz Látogatóközpont; Evangéli-
kus templom;  Soltvadkert - Szent Korona Cukrászda; 

Kecskemét - Városnézés; Evangélikus istentiszteleten való
részvétel; Katona József Színházban egy előadás megtekinté-

se; Cifra kiállítás megtekintése; Kikapcsolódás a főtéren
Ár teljes ellátással (Színházjegy kivételével): 

15.000 Ft

Húsvéti ünnepkör Istentiszteleti rendje:
2017. április 09. - 10.00 - Virágvasárnap
2017. április 13. - 17.00 - Nagycsütörtök (úrvacs.)
2017. április 14. - 10.00 - Nagypéntek (úrvacsora)
2017. április 14. - 17.00 - Passióolvasás
2017. április 15. - 17.00 - Csendistentisztelet
2017. április 16. - 10.00 - Húsvét (úrvacsora)
2017. április 17. - 10.00 - Húsvét hétfő (Baba istentisztelet -

ajándékkeresés a templomudvarban)
Istentiszteleteink alatt GYERMEKFOGLALKOZ`ST tartunk!

Nőegyleti alkalmak:
2017. március 17. 
2017. április 1. (Kirándulás Sárvárra); 
2017. május 19. 
2017. június 9. (Évzáró alkalom)


