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„A Lélek gyümölcse pedig: … szívesség …” 
 

Galatákhoz írt levél 5,22 
Lekció: Máté 5, 38-42 

 
 „Egy szívességet szeretnék tőled kérni” – lép oda egy emberhez ismerőse és emberünk 
gyomrában valami hirtelen összerándul. Kérdések kezdenek kavarogni benne: jaj, mit kell 
már megint csinálnom? Miért pont nekem? Miért pont engem talált meg? Nekem is van elég 
bajom! Persze lehet, hogy ezek a kérdések nem csak képzeletbeli emberünkben születnek 
meg, hanem bennünk is. 
 Jézus tanácsai egyértelműek: ha valaki egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettő-
re, aki kér tőled, annak adj, és ne fordulj el a másiktól, ha hiányzik neki valami és tőled kér 
segítséget. 
 A valóság azonban mintha másról beszélne, csak egy-két kép: kéregető kinyújtott ke-
zét üti el egy járókelő, édesapja ölelését magasba emelt kézzel hiába váró síró kisfiú, elesett 
társadalmi csoportok néma kiáltása a jobb sorsúakhoz. De ezek nem biztos, hogy a mi prob-
lémáink. Akkor jöjjünk közelebb: süket fülek az otthoni szülői kérésekre, hasonlóan süket 
fülek gyermekeink problémáira. Aztán a sokat emlegetett mondat, mellyel olyan könnyen 
visszautasíthatunk kéréseket: nincs időm! Még akkor se, ha ott belül tudom: valamit kellene 
tennem, és lehet, hogy azt én tudnám megtenni, most van rám szükség! 
 A világért, másik emberért, környezetéért felelősséget érző ember gyakran eljut odáig: 
sok dolognak máshogy kellene lennie. Azt is sokan belátják, hogy nemigen lehet várni másra: 
amit várunk másoktól, azt elsősorban magunkon kell elkezdeni, azaz meg kell tanulnunk szí-
vességet tenni egymással. A versenyre, farkastörvényekre épülő emberi közösségekben nem 
élhető meg az emberi szabadság, egymás között árkok mélyülnek, az emberek elszigetelődnek 
egymástól. A közöny útja sem megoldás: nem érdekel semmi és senki – ez oda vezet, hogy 
egy idő után ez az ember se fog semmi figyelmet kapni. És lehet úgy tenni, ahogy Jézus tanít, 
szívességből, önként és örömmel. Mert jót tenni görcsösen, rossz lélekkel nem lehet! 
 Fontos azonban azt is látnunk: ki tanácsolja mindezt nekünk! Az a Jézus, aki elindult a 
beteg, haldokló, reményvesztett emberekhez. Aki észrevette az összekuporgatott két fillérjét a 
templomi perselybe dobó asszonyt, aki jóllakatott 5000 éhezőt, aki pásztora lett azoknak, akik 
tévelyegtek, de hajlandónak mutatkoztak őt követni. Jézus élete szívességek sorozatából állt: 
így töltötte be az irgalmasság törvényét. Jézus nemcsak azt mondja: légy mindenki iránt szí-
vélyes, hanem azt: tégy szívességet éppen úgy, ahogy én tettem másokkal! 

De hogyan lehet a szívességet parancsolni? Az vagy nincs, vagy van, de ha van is, 
könnyen elfogyhat. A szívesség: gyümölcs. Gyümölcs, ami akkor terem, ha belül, az ember 
szívében rendben vannak dolgok. A szívesség a Lélek gyümölcse, ami akkor terem, ha hit 
által Krisztushoz tartozunk. Mert Jézus nem csak szabályt ad, hanem Szentlelkét ígéri és általa 
megérlelheti bennünk a szívesség gyümölcsét is! Ámen 

 
 Laczay András 
 lelkész-vallástanár 



Az igazgató íróasztaláról 
 

Tisztelt Szülők! 
 
A 2011. év első családi istentiszteletén a gimnázium tantestülete és igazgatósága nevében 
szeretettel köszöntöm a családokat és kívánok Isten áldásában gazdag újesztendőt mindnyá-
juknak. 
 
Reményeink szerint a folyamatban lévő törvényi változások eredményeként fokozatosan ja-
vulni fognak azok a körülmények, amelyek lehetővé teszik társadalmunkban a nevelés-oktatás 
erkölcsi, szellemi és anyagi hátterének megújulását.  
 
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről elfogadott törvény közoktatással kapcsola-
tos tartalmáról általánosságban elmondhatjuk, hogy 2011. szeptember 1-jétől nem emelked-
nek a normatív juttatások. A közoktatási kiegészítő támogatás némileg emelkedik, azonban ez 
sem éri el a 2009. évi szintet. Az iskoláink helyzete – ahogy az országé is – tehát továbbra is 
nehéz. 
A fenntartó egyházközség mindent megtesz az intézményei fenntartásának, színvonalas mű-
ködtetésének biztosításához. Azonban továbbra is számítanunk kell a Gyülekezet és a kedves 
Szülők támogatására a kétszer 1 % felajánlásával és a Református Kollégiumi Alapítványra 
történő befizetésekkel.  
 A Református Egyház technikai száma:0066 
 A Kollégiumi Alapítvány száma: 18348464-1-03 
 
Eddigi támogatásaikat köszönjük és várjuk a továbbiakban is. 
 

Szenes Mártonné igazgató 
 
 
 
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 (követelmé-
nyeit lásd a gimnázium honlapján!) 
 
Részletes tájékoztatás: 
  www.crescit.hu (gimnáziumunk honlapja) 
  www.kir.hu
  az igazgatóságtól személyesen 

 

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


Hírek, események 
ADVENTI CSENDESNAP 

Az idei évben gimnáziumunk diáksága adventi csendesnapon készült karácsony ün-
nepre. A 7-8. osztály Fodorné Ablonczy Margit vezetésével bibliodráma keretében élte át a 
várakozás adta kérdéseket és megoldásokat a Tíz szűz példázatának feldolgozása alapján. 

A 9-10. évfolyam számára Veszelka Tamás budapesti egyetemei lelkész tartott elő-
adást egyrészt karácsony ünnepének kialakulásáról és arról a vallási környezetről, mely jelle-
mezte a Római Birodalmat. Másrészt érdekes volt hallani arról, hogyan van jelen karácsony 
ünnepe ma, posztmodern világunkban. Ezt követően osztálytermekben folytatódott a beszél-
getés osztályfőnökök és gyülekezetünk lelkipásztorainak vezetésével. 

A 11-12-es diákok az Önkéntes Diakóniai Év programjával és lehetőségeivel ismer-
kedhettek meg. Gimnáziumunk volt diákjai, akik már részt vettek külföldi diakóniai szolgá-
latban, élménybeszámolójukon keresztül hasznos tanácsokkal látták el az érdeklődőket. 

A csendesnapi program közös eseménye volt a RACKAJAM együttes koncertje, mely 
érdekes módon ötvözte a népi és a modern zenei műfajokat. Laczay András záró áhítatával 
fejeződött be ünnepre készülésünk. 

Pál Ferenc 
 
ZENÉS ÁHÍTAT 

December 13-án, hétfőn 17 órakor Gimnáziumunk és Általános Iskolánk Énekkarai 
közös énekléssel, adventi zenés áhítattal tették bensőségesebbé az ünnepi készülődést. 
 
KARÁCSONYI VÁSÁR BÉCSBEN - CHRISTKINDLMARKT IN WIEN 

Kalandra vágyó felnőttek és diákok mintegy 50 fős csapatával ismét buszra szálltunk 
december 18-án a kora reggeli derengésben, hogy megnézzük a „császárváros” legszebb lát-
nivalóit, és bolyongjunk egyet a karácsonyi vásár forgatagában. 
 A zord téli időjárás, az előző napok havazása miatt ugyan egy órás késéssel értünk 
Bécsbe, de csak egy keveset kellett változtatnunk a programunkon. 

Rövid gyaloglás után elértük a gyönyörű, gótikus Stephansdomot, megcsodáltuk kí-
vül-belül, aztán végigsétáltunk a széles-fényes Graben nevű sétálóutcán a Burgig, ott megnéz-
tük a kincstár drágaságait, pl Bocskai István koronáját. 

A Mária Terézia téren található Művészettörténeti Múzeum festményeiben hosszasan 
gyönyörködtünk; kipihentük magunkat, felmelegedtünk és az esti szürkületben újult erővel 
indultunk a híres Christkindlmarkt felfedezésére. Rengeteg ember, csillogó-fénylő, feldíszített 
fák, forralt bor, puncs, magyar, lengyel, szlovák, cseh szavak, tolongás- de túléltük. 

Ám egy megpróbáltatás még hátra volt: 2 órás várakozás az éjszakában, az M0-áson 
egy baleset miatt. 

De minden jó, ha a vége jó, vasárnap kipihentük magunkat, és aki nem fázott meg-
vagy csak egy kicsit-, az hétfőn szép élményekkel gazdagodva jöhetett iskolába. 

Köszönetet mondunk a csoport nevében is Kovács Zoltán tanár úrnak a kirándulás 
megszervezéséért. 
      Németh Ilona és Kovácsné Georgievich Ivett 
 
KARÁCSONYI SÜTÉS-FŐZÉS 

A német nyelv az utóbbi években kicsit háttérbe került, ezért népszerűsíteni próbáljuk. 
Így született tavaly az a remek ötlet, hogy az ünnepekhez kapcsolódó német hagyományokkal 
iskolánk diákjait is megismertessük. 

Karácsonykor a németeknél mindenki többféle aprósüteményt, azaz Plätzchen-t süt, ez 
elmaradhatatlan kelléke az ünnepnek, ezért is esett erre a választásunk. Mi is kell ehhez? Né-
hány nem túl bonyolult recept és hozzá német-magyar szótárak, az általános iskola tankony-



hája, szervező és a kellékeket megvásárló tanárok és bevállalós diákok. Az idén december 14-
én került erre sor kb. 30 diák részvételével. 2 óra leforgása alatt 5 féle finomabbnál-finomabb 
süteményt készítettünk, amit aztán jó étvággyal el is fogyasztottunk. A délután során néhány 
diákkal az édes sütemény illatban karácsonyi üdvözlőlapokat és ajándékkísérő kártyákat ké-
szítettünk. Elsősorban papírt és különböző szalagokat használtunk, zöld, piros, fehér és kék 
színű kartonokat díszítettünk karácsonyi mintájú szalvétákkal, papírokkal, karácsonyi nyom-
dákkal. 

Ha bárki receptet szeretne, bátran forduljon az iskola németeseihez! 
 

Palásti Kovács Márta, Németh Ilona 
AZ OLVASÁS ÉJE 

Mi is az az Olvasás éje? Hozzávalók 39 személyre: 30+1 diák, 7 tanár, 6 könyv, csi-
petnyi elnöklelkész, egy tornaterem, egy szép fotel, egy szép olvasólámpa, sok zsíros kenyér, 
sok tea, 39 erre az alkalomra készített póló és könyvjelző, 38 hálózsák és egy éjszaka (2010. 
december 18-ra virradóra). 

Este 7 órától berendezzük a tornatermet. 8 órától a jelenlévő tanárok mesélnek az első 
vagy egy meghatározó olvasmányélményükről. Majd a második körben elkezdik a kampányt, 
s az általuk hozott könyv megismerésére buzdítják a diákokat. Ezután következik a titkos sza-
vazás. A legtöbb szavazatot kapó könyvet Varga Nándor kezdi el olvasni, majd Vetéssy Kati 
néni folytatja. Később bárki olvashat, ha beül a fotelba a lámpa alá, hisz a többiek már elvac-
kolódtak és figyelnek. Hangosan olvasva, 10-15 oldalanként egymást váltva, diákok és taná-
rok, egy éjszaka alatt felolvassák a könyvet. Közben a szünetekben önfeledt játék, vagy mély 
beszélgetések alakulnak ki. 

Kiss Zsuzsanna, Labancz István 
 
KARÁCSONYI MŰSOR 

Ebben az évben a 10.d osztály készítette az iskolai karácsonyi műsort, amelyet a me-
gyei kórházban és a katonatelepi templomban is előadtak a diákok. A történet Az élet játéka 
című regény feldolgozása. Legfontosabb üzenete, hogy mindig mindenben meg kell találni 
aminek örülhetünk. Ha Isten olyan sokszor elismételte a Bibliában, hogy örüljünk, akkor nyil-
ván komolyan is gondolta 

A december 24-i templomi áhítaton is gimnáziumunk diákjai és énekkara szolgáltak 
vendégzenészek közreműködésével. 
 
 

Előttünk álló fontosabb időpontok: 
A január 13-i osztályozó konferenciát követően 14-én véget ér az első félév, a félévi értesítő-
ket 8-án kapják meg a diákok. 
Január 17-én délután 4 órakor szokott éves rendünk szerint diákok ökumenikus imaóráját tart-
juk, melyen városunk egyházi iskoláinak diákjai és tanárai vesznek részt. 
Január 17-22-ig, minden este az ökumenikus imahét alkalmain lehetünk együtt a 
széchenyivárosi Szent Család Plébánia templomában. Az imahét végén, 23-án vasárnap úrva-
csorás istentiszteleteket tartunk. 
Január 23-tól az olaszországi Bellamonte-ban sítábort, a mátraházi Református Lelkészüdülő-
ben téli tábort szervezünk. 
Január 26-30 – téli szünet 
Január 27-én, csütörtökön 14 órától írásbeli pótfelvételi 
Február 8-án, kedden fél 5-től szülői értekezletet tartunk 
Következő gimnáziumi családi istentiszteletünket 2011. február 13-án tartjuk a 11.b osztály 
szolgálatával. 


