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„A Lélek gyümölcse pedig: … türelem …” 
 

Galatákhoz írt levél 5,22 
Lekció: 2Péter 3, 8-15 

 
A Lélek gyümölcsei között a „türelemnek” fordított szó, a görög makrothümia 

valójában állhatatosságot, szívósságot, kitartást jelent. 
Rohanó világunk és benne a mi „búgócsigához” hasonló (pörgünk, amíg el nem 

dőlünk) életünk éppen az ellenkezőjét mutatja. 
Mai, gyorséttermi világunkban, mely tele van „ötperces, főzés nélküli” ételek-

kel, „hogyan gazdagodjunk meg gyorsan” módszerekkel, „három hónap alatt középfo-
kon angolul” tanfolyamokkal, rohamosan felejtjük el, hogy mit is jelent a kitartás, a 
tusakodás, a vajúdás.  

Gyorsabban főzünk, utazunk, tanulunk, termelünk és költünk; és elvárjuk, hogy 
Isten vegye fel a mi tempónkat, és ugyanilyen gyorstalpaló módon szenteljen meg, 
adjon áldást, növekedést életünkben vagy gyülekezetünkben. 

A mai emberek közül sokan hasonlítanak az afrikai gepárdra. Erről a csodálatos 
élőlényről azt kell tudni, hogy akár 110 km/órás sebességgel is tud futni. Fantasztikus 
teljesítmény, igazi rekorder. De van egy korlát az életében: aránytalanul kicsi a szíve, 
és ha nem kapja el gyorsan az áldozatát, akkor kifullad, és feladja a hajszát, és ezzel 
elveszíti a zsákmányt. 

Gyakran mi is ilyen gepárdszerű módszerekkel próbálunk sikert elérni, „zsák-
mányt szerezni”, sőt Bibliát olvasni, imádkozni. Még az is előfordulhat, hogy ide a 
templomba is 110 km/órás sebességgel érkeztünk. Mivel a gyorséttermekhez vagyunk 
szokva, akkor is, ha a lelki táplálkozásról van szó, az igét is menüben kérjük, és utána 
ugyanolyan gyorsan hazamegyünk.  

És közben olyan sokaknak marad kicsi a szíve: nem férnek bele a nélkülözők, a 
vigasztalásra, megértésre szorulók, a normálistól eltérők, de talán még a szeretteink 
sem.  
És a kicsi szívből kicsi és rövid, és ritka imádság fakad fel, csak kicsi engedelmességre 
és kicsi áldozatra elég, - és mindennek a vége, hogy csak kicsi gyümölcsöket hoz. 

Isten Igéje a türelemre int minket. Annál is inkább, mert Ő végtelenül türelmes 
hozzánk. Az Ő türelme lehet az alapja a mi türelmünknek. Ő türelmesen várja a megté-
résünket! Advent időszakában ezt kérdezi a mi Urunk: várjuk-e Őt, az eljövendőt, aki 
talán csak azért nem jött még vissza, hogy valaki közülünk el ne vesszen!  

A mi Urunk türelmes hozzánk, mi tudunk-e türelmesek, állhatatosak, kitartóak 
lenni a szeretetben, a hitben, a hétköznapi életben? Adjon Isten az Ő Lelke által türel-
met az életünkben és állhatatos Krisztusvárást a szívünkben! 
 Pál Ferenc 
  lelkész-vallástanár 



Az igazgató íróasztaláról 
 

Részlet a 2010. december 4-i szalagavatón elhangzott 
igazgatói beszédből 
 
Kedves Végzős Diákok! 

Néhány hete a templomban az igehirdető lelkész a következő történetet mondta el: 
2009 egyik hideg januári reggelén egy ember megállt az egyik washingtoni metróállomáson 
és hegedülni kezdett. Bach darabokat játszott negyvenöt percen keresztül. A 45 perces előadás 
alatt az ezerből 6 ember állt meg zenét hallgatni. A járókelők nem tudták, hogy a világ egyik 
leghíresebb fiatal hegedűművésze, Joshua Bell játssza a zeneirodalom legnehezebb darabjait 3 
és fél  millió dollárt érő Stradivariján. Nem is álltak meg. Joshua Bell álruhás metróbeli fellé-
pését szociológiai kísérletként újságírók szervezték. A szívbe markolóan gyönyörű hegedűjá-
ték mellett süketen elrohanó emberek látványa mélyen elgondolkodtató. Ennyire nem vesszük 
észre a szépséget, az értéket a hétköznapjainkon? A kísérlet azt bizonyítja, hogy nem. 

Tovább megyek: Vajon az ünnepek megállítanak-e minket száguldásunkban? Vagy 
csupán szép ruhát öltünk, „valahogy kibírjuk” a beszédeket, „végigcsináljuk, letudjuk” az 
egészet, miközben lélekben hétköznapiak maradunk? Az ünnepre készülni kell, hogy majd 
katarzis kövesse. Tervezgetni kell, gondolkodni rajta, ráhangolódni. „Díszbe kell öltöztetni a 
szívünket”, ahogy a róka mondja a Kis hercegben. 

Így történt, kedves Maturanduszok, hogy kíváncsi lettem: vajon lélekben is készültök-
e a szalagavatóra vagy csak a fárasztó és mégis élvezetes táncpróbákra jártok. Ezért kérdezte-
lek meg titeket nemrégiben, hogy mit jelent számotokra a közelgő szalagavató. 115 írást ol-
vashattam el és nagy kő esett le a szívemről, mert kiderült, hogy a diákok nagy többsége 
örömmel készült. Nem olvashatom fel mind a 115 írást, így néhány részletet idézek:  

„Az út, ami a szalagavatóig vezet, az a lényeges”, „Ünnep, melyen minden végzős 
visszagondol arra, ami az elmúlt 4 vagy 6 évben vele történt és próbál mindent megőrizni arra 
az időre, mikor már a nagybetűs élet lesz osztályrésze.”, „Rájövünk, hogy még csak most jön 
a neheze. A szalagavató egyben kezdő-, és végpont is.”, „A szalagavató azt jelenti, hogy vég-
zős vagyok és pár hónap múlva el kell ballagnom és le kell érettségiznem... és én NEM AKA-
ROM ITT HAGYNI EZT A SULIT, örökre végzős refis szeretnék lenni!” 
 

Kedves Diákok, többen írtátok, hogy a szalag a felnőttség, a felelősség jelképe. Való-
ban, bár az érettségi végéig tanulók maradtok, döntéseitek súlya hétfőtől megnő. Szüleitek és 
mi pedagógusok segíteni igyekszünk, de a végső döntést mégis nektek kell meghozni az érett-
ségire illetve a felsőoktatásba való jelentkezéskor. Nektek kell majd naponta dönteni arról is, 
hogy mennyit szükséges tanulni, dolgozni, küzdeni a siker érdekében. Ösztökélni fogunk 
benneteket, de a sikeretek kovácsai magatok lesztek. 

Kedves Ünnepeltek, őszintén kívánom, hogy a szalagtűzés pillanatában mindnyájatok 
szívét büszkeség és öröm töltse el. Azokét is, akik a válaszadás idején nem gondolták volna, 
hogy őket is megérintheti ennek a régi hagyománynak a varázsa. „Különös dolog az emberi 

lélek, az emberi lélek csendje”– mondja Pilinszky János. „Sokszor esztendők is eltelhetnek, 

míg ez vagy az az elvetett mag megfogan benne. Akinek van türelme a jóságra, az meg is fog-
ja érni, s föl is fogja ismerni a gyümölcsét”  
Mi pedagógusok bízunk ebben.  

Szenes Mártonné igazgató 



Hírek, események 
 
ISKOLAEST 

November 19-én, péntek délután nagy izgalommal építettük fel a gimnázium 
második emeletén a büfé előtti folyosón az M63-as katonai sátrat, melyet különböző 
cserkésznyakkendőkkel, jamborees relikviákkal díszítettünk. Berendeztük padokkal, 
asztalokkal a teaházat, berendeztük a „játéktermet”, mozi-szobát. 

Finom teák, sütemények, zsíros kenyér, zöldségek várták a vendégeinket. A já-
tékszobában különböző társasjátékok várták a játszani vágyókat, a mozi-szobában kü-
lönböző filmek közül válogathattak az érdeklődők. 

Jó hangulatban, és vidáman telt az este, kár, hogy nagyon kevesen éltek ezzel a 
programmal. Aki ott volt, az jól érezte magát! 

Szabó Zsuzsanna csapatparancsnok 
 
VERSENY 

A Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma 2010. november 19-20-ra országos 
versenyt hirdetett: „Keresztény emlékek a kereszténység kezdetétől az Árpád-kor végé-
ig” címmel. Iskolánk, Pál Ferenc lelkész-vallástanár felkészítésével háromfős csapattal 
képviseltette magát a színes, kreatív feladatokban gazdag megmérettetésen. Részvéte-
lünk eredményesnek bizonyult, hiszen diákjaink – Bagócsi Károly, Hódi Máté és 
Szalkai András – az 1. díj megszerzésével öregbítették iskolánk hírnevét.  
 
REFORMÁTUS BÁL 

November 20-án Református Bálat rendeztünk, melynek bevétele a Kollégiumi 
Alapítványon keresztül iskolánk nevelési-oktatási céljainak megvalósulását szolgálta.  
 
SZUPPLIKÁCIÓ 

2010. november 21-én gimnáziumunk képviselete a hagyományokat ápolva a 
Solti Református Gyülekezetbe látogatott el. Az igeszolgálatot Pál Ferenc lelkész-
vallástanár végezte, iskolánk Kamarakórusa Jámbor Zsolt tanár úr vezetésével a meg-
szokott magas zenei színvonallal ékesítette az ünnepi istentiszteletet.  

A solti gyülekezet vendégszeretete most is szép emlékeket idéz bennünk. Pénz- 
és természetbeni adományaikkal pedig kollégiumunk konviktusát és gimnáziumát tá-
mogatták. 
 
 
haHÓ 
(osztálykiránduláson a 11.a osztály) 
 

Hogy hideg lesz november utolsó hétvégéjén, amikorra a várgesztesi osztályki-
rándulást szerveztük, azt tudtuk előre. „Majd felöltözünk, és közelebb húzódunk egy-
máshoz” – mondogattuk. És tényleg hideg volt… 
 
Klasszikus, régimódi osztálykirándulást terveztünk. Hozzávalók 25 személyre: 

– utazás Ikarusszal (KorteBusz – Kövecses), 
– nem túl igényes szálláshely (a Várgesztesi vár 34 ágyas, kicsit nyirkos szobája), 



– egy kis kultúra (Majk – remeteség), 
– csipetnyi barlanglátogatás (Tatabánya – Szelim-barlang); 
– sok játék, 
– jóleső barangolás, bolyongás, csámborgás, őgyelgés, kódorgás, ottlét az erdő-

ben… 
– …és mindez beborítva 15-20 cm vastag hótakaróval. 

 
A sok közül a legkedvesebb emlék, ami az osztályfőnöknek megmaradt: 
Majkon a remeteségben úgy éltek a szerzetesek, hogy elvonultak egy-egy különálló kis 
házba és némaságot fogadtak örökre, hogy életüket így szentelhessék Istennek. Ami-
kor megkérdeztem az egyik fiút, el tudja-e magát képzelni néma kamalduli remetének, 
így válaszolt: „Most, tizenhét évesen, nem.” 
 
Hm, lappang itt valami előrelátó bölcsesség. 
Már tőle is sokan tanulhatnának az emberről. 
 

Labancz István osztályfőnök 
 
FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS IDŐPONTOK: 

2011. január 21. (péntek) 1400 – központi írásbeli vizsga a 6 osztályosok részé-
re, a vizsga helye a tanuló által megjelölt gimnázium, amely a Kecskeméti Református 
Gimnázium is lehet. 

2011. január 22. (szombat) 1000 – központi írásbeli vizsga a 8. osztályosok ré-
szére, a vizsga helye a tanuló által megjelölt gimnázium, amely a Kecskeméti Refor-
mátus Gimnázium is lehet. 

2011. március 1-3 – szóbeli vizsga a 6. és 8. osztályosok részére (tárgyait lásd 
a gimnázium honlapján!) 
 
Részletes tájékoztatás: 
  www.crescit.hu (gimnáziumunk honlapja) 
  www.kir.hu
  az igazgatóságtól személyesen 
 
 
Előttünk álló fontosabb időpontok: 
 
December 13-án, hétfőn 17 órakor az Általános Iskolával közös Adventi énekkari 
együttlétre, zenés áhítatra várjuk az érdeklődőket az Újkollégium Dísztermébe. 
December 20-án, hétfőn 17 órakor a Gimnázium 10.d osztályának tanulói mutatják be 
karácsonyi műsorukat az Újkollégium Dísztermében. 
December 22-január 2: karácsonyi szünet, első tanítási nap január 3. 
December 24-én fél 4-kor karácsonyi ünnepség lesz a templomban 
December 26-án, Karácsony másodnapján kötelező egyenruhás istentisztelet a temp-
lomban 
Következő gimnáziumi családi istentiszteletünket 2011. január 9-én tartjuk 

http://www.crescit.hu/
http://www.kir.hu/

