
2007. december                                                                                                     V. évfolyam 3. szám 
Mit hiszünk, miért hiszünk?” 

AZ APOSTOLI HITVALLÁS MAGYARÁZATA 
 

1. családi istentisztelet:   Hiszek …. 
2. családi istentisztelet: …… egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében 
3. családi istentisztelet: …… és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban … 
 
                          „… született néktek a Megtartó, ki Úr Krisztus…” Lukács 2:11. 
 
Karácsonyváró adventben vagyunk??  Nem véletlen a két kérdőjel. Valóban karácsonyváró a 2007-es 
advent? 
Azonnal felelünk rá: sajnos a világban nem! Mert már advent előtt egy hónappal megjelentek a 
karácsonyi díszek, advent előtt már a kirakatok, a reklámok egész másról beszéltek, nem az advent 
lényegéről. Sajnos ennek semmi köze az adventhez! Ez reklám és kereskedelem! 
Egy gazdasági elemzőtől olvastam a következő kérdést: meddig tart a karácsony? A következőkben 
szabadon idézek gondolataiból. Az idei karácsony 7 évig tart, 84 hónapig, ugyanis az egyik bank 
reklámja szerint, boldog lesz a karácsony, mert már 15 951,-- Ft havi törlesztésért fel lehet venni 
800 000,-- Ft-ot, és mindent meg lehet venni, ami kell a karácsonyhoz! Ilyen hosszú és emlékezetes lesz 
az idei karácsony, mert a törlesztő részlet 84 hónapig emlékeztet majd 2007. karácsonyára!!  Eddig az 
idézett ironikus, de nagyon is igaz és szomorú gondolata, melyen nem nevetni, hanem sírni lehet! 
Ugye mennyire igaza van! Hova, merre megy ez a pénztől hajtott, némelyeknek óriási soha nem látott 
gazdagságot és ugyanakkor sokaknak a nyomort hozó rendszer, társadalom. Hova lett kérdezi a 
gazdasági szakember, a karácsony melynek alapját egy hajléktalan, majd politikai menekült család, 
megszületett gyermeke által hozott üzenet jelenti? Ismétlem ezt egy gazdasági szakelemző, kérdezi!! 
 
De kérdezzük mi is! Hova lett a karácsony üzenete ebben a világban?  
 
Ám kedves Testvérem! Olvasó!  
Lelkipásztor, presbiter, gondok, édesapa, édesanya, gyermek, diák testvérem megkérdezed-e 
Önmagadtól is hova lett a karácsony üzenete számodra?! Mert a betlehemi angyalok üzenete nem a 
kölcsönből erején felül ajándékozó 84 hónapig adóságot, nyögő karácsonyt ünneplő emberről szól! Ezt 
mi jól tudjuk. De szól neki, neked, nekem mindannyinknak, arról, aki Megtartó Úr Krisztus! Amint 
minden keresztyének hitvallásában valljuk: „hiszek… Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a 
mi URUNKBAN!...” 
 
Karácsony a mindenek Urának születését hirdeti! Te valóban Uradnak vallod Őt! Az Ő szavaként 
hallgatod az igehirdetést? Valóban az úrvacsora lényegét átélve veszed a kenyeret és a bort?  Vagy már 
bele fáradtál, bele szürkültél és szűkültél az egészbe. Unod az adventet, az istentiszteletet, és a te 
karácsonyod még csak nem is az ajándékozásról szól? Hanem ami még ennél is rosszabb, a fárasztó 
kimerítő, ünnepi készületből, rohanásból. Majd az ünnepen a családi feszültségekről. Vagy egy 
melegítőben heverésző, TV-t néző, jobb ételeket, italokat fogyasztható, de ünnepnek semmiképpen nem 
mondható három, sőt az idén még ráadásul négy naptári piros-betűs napról? 
 
Kedves Testvérem! Nekünk Megtartónk született, ki az ÚR KRISZTUS! Ünnepben és hétköznap, 
szegénységben és gazdagságban, erőben, egészségben és gyászban és betegségben, munkában és a 
családod körüli szolgálatban megfáradva: Ő a Megtartó ÚR! Őt keresd! Őt kérd! Őt hallgasd az 
igehirdetésben. De ne csak ott, hanem adj alkalmat magadnak csendre, hogy meghalld a szelíd csendes 
szavát a szívedben, amit a Szentlélek súg. Te pedig boldogan valld, életeddel és szavaddal kiáltsd bele, 
az igazi advent és karácsony nélküli világba:  
Született néktek a Megtartó, ki Úr Krisztus 2007-ben is és lesz örökkön örökké! Ámen!  
                                                                                                                      Varga László 
                                       főigazgató lelkész 



 
Gimnáziumi családi istentisztelet  

2007. december 9. 
 
 

 
Tisztelt Szülők! 

 
 
A fenntartó Egyházközség és a Gimnázium tantestülete Advent második vasárnapján az 

ige szavával és Ady Endre  szép versének részletével   szeretettel köszönti a kedves 

családokat. 
 
 
„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön  békesség és az emberekhez jóakarat.” 

                                                                                                     (Lukács 2,14) 
 
 
 
 

 
ADY ENDRE 

 
BÉKESSÉG ÜNNEPÉN 

 
 
 

Békesség most tinéktek, emberek. 

Örvendezzél, derék világ, 

Hangozzatok, jámbor legendák, 

Zsolozsmák, bibliák, imák. 

Kicsi gyertyák, lobogjatok föl, 

Bóduljunk tömjénnek szagán!… 

Szép dolog ez!…Így kell csinálni 

Minden karácsony-éjszakán… 

 

 

 

 



Hírek, események: 
 

 November 12-13-14-én  nyílt napokat tartottunk. 
  Örömmel tapasztaltuk, hogy igen nagy érdeklődés kísérte ezt az eseményt. 
  Mind hatévfolyamos, mind négyévfolyamos képzésünkre a szokásosnál is  
                    több diák és szülő volt kíváncsi. 
  Kérjük tájékozódjanak gimnáziumunkról és a 2008/2009-es tanévre 
  történő felvétel rendjéről honlapunkról 
                                       www.crescit.hu , 
  vagy kérjenek tájékoztatót és egyedi jelentkezési lapot a gimnázium  
  titkárságán. 
  Az igazgatóság tagjai személyesen is szívesen adnak felvilágosítást. 
 
 November 20-án  tartottuk e tanévi első fogadó délutánunkat. 
  Felhívjuk a kedves Szülők figyelmét arra, hogy az ellenőrzőben 
            megtalálják minden tanár fogadó órájának időpontját, amikor külön is 
  felkereshetik őket. 
  Fodorné Ablonczy Margit intézeti lelkész is tart lelkigondozói fogadó 
  órákat, forduljanak hozzá is bizalommal problémáikkal. 
 
 December 1-jén a református templomban egyházmegyei kórustalálkozó volt,                    
   amelyen iskolánk kórusai elismerésreméltó teljesítményt 
   nyújtottak. 
 
     A kórusok énekeltek a főtéri adventi gyertyagyújtáson is, 
   ahol Somogyi Péter lelkipásztor végezte az igei szolgálatot. 
    
 
 December  2-án,  Advent első vasárnapján   
             a  tanulók  és a  tanárok  közössége  együtt              
            vett részt a  templomban  az  ünnepi  úrvacsorás 
              istentiszteleten. 
                                                                                                                                                              

                          
 December 8-án tartottuk hagyományos szalagavató ünnepélyünket. 
     

       A 11. évfolyam műsorát és a köszöntőket követően 
     116  végzős diákunk kapta meg a közeledő érettségit 
     jelző, a gimnázium címerével ékesített szalagot. 
     
     A változatos, látványos koreográfiájú táncokat a 
     keringő zárta, majd kezdetét vette a bál. 
 
 
 

http://www.crescit.hu/


 
 December 21-én, a karácsonyi szünet előtti utolsó napon 11 órától a diákok és a 
            tanárok Karácsonyi ünnepélyére kerül sor a templomban. 
 
 Karácsonyi szünet:  2007. dec. 22-től,  2008. január. 02-ig.  
                                    Jó pihenést kívánunk! 
 
 December 24-én  1530-tól szeretettel várjuk a templomba a kisebb gyermekeket, 
  szüleikkel, nagyszüleikkel. A műsorban gimnáziumunk kamarakórusa is  
  részt vesz, Zákányi Bálint karácsonyi oratóriumát 
           adják elő. 
 
 A téli szünetben, 2008. január 28-tól február 1-ig 
  (hétfőtől- péntekig) ismét megrendezzük, 
immár 
  16. alkalommal Mátraházán a téli tábort. 
  A karácsonyi szünetig várjuk a 
jelentkezéseket. 
 
   

 

 
 

Áldott Karácsonyt és 
örömteli, sikeres új évet kívánunk minden családnak! 

 

 

                                                                    A Kecskeméti Református Gimnázium 

                                                                                      igazgatósága és tantestülete 


