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LEVÉL A PERGAMONI GYÜLEKEZETHEZ (Jel. 2,12-17) 
 

Ajándékot hozó advent 
 

 Advent – karácsonyvárás – mindinkább úgy jelenik meg korunkban, mint 
egy év végi utolsó, nagy kereskedelmi hajrá. Ahogy jövünk az istentiszteletre, 
szinte körülveszik templomunkat az árusok, eladni kívánt portékákkal teli 
bódékkal. Látom, amulettek, nyakláncok, függők és mindenféle magunkra 
akasztható tárgyakat is kínálnak. Látom, mindennapos viseletként hordotok 
ilyeneket ti is. 
 Pergamon városa Efézussal verseng a tartományi elsőségért, és ezt a 
politikai hatolom és császárkultusz mind teljesebb kiszolgálásával akarja elérni. 
Éppen ezért a hivatalok, alkalmazottak, maga a nép e kiszolgálási versenyben 
mindent megtesz a pénzért, pozícióért és vélt hatalomért. Minden történés 
mögött összeköttetések, elvtelenség húzódik meg. Ebben a lelki, szellemi és 
társadalmi környezetben kell Isten népének megmaradni az evangélium 
tisztaságában, azt megőrizni és tovább mondani. 
 Igénk személyes döntésre hív: lássuk a lényeget, az örökkévalót. Lássuk 
Jézus Krisztust, aki győz a külső és belső ellenség felett. Győz hiábavaló 
vágyaink, szeretetlenségünk, lustaságunk, személyválogatásunk és minden 
rosszra hajlásunk felett. Imádhatjuk őt, aki ismeri életünk körülményeit! 
Igéjének „kétélű éles kardjával” harcol értünk és küzd ellenségeink ellen.  
 A hozzátartozás szövetségének már sok jelét adta, (keresztség, 
konfirmáció) és a Református Gimnáziumba járásunk is az! (iskolai 
fogadalmunk) – mindezek köteleznek bennünket. Ma egy „fehér kövecskét” is 
ad! (Ez annakidején az állampolgárok minősítő jelvénye volt. Kifejezte a felelős 
döntéssel bíró ember (állampolgár) hovatartozását. E kövecske, mely fényesen 
világít, Jézus Krisztus nevét viseli, jelzi hovatartozásunkat. E név jelent 
számunkra oltalmat, bűnbocsánatot és megtartatást. E név csak neked szól, 
hozzád szól, a tied! A te Megváltó Urad, Jézus Krisztus neve az! Ő adja 
adventjét, és Ő számodra a karácsony egyetlen, igazi és szent tartalma.  
 Ő tegye áldott, boldog ünneppé karácsonyodat!  
 
                                                                                                    Szabó Gábor  
                                                                                                    elnöklelkész 



 

 
 

Gimnáziumi családi istentisztelet  
2008. december 14. 

 
 

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

                                                                                                        (Lukács 2, 14) 
 

 
Tisztelt Szülők! 

 
 

A fenntartó Egyházközség és a Gimnázium tantestülete Advent harmadik 

vasárnapján az ige szavával és Babits Mihály szép versének részletével   

szeretettel köszönti a kedves családokat. 
 
 
   
 

 
Babits Mihály:  Karácsonyi ének  (részlet) 

 
 
 

Mért fekszel jászolban, ég királya!

Visszasírsz az éhes barikára.

Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt:

mégis itt rídogálsz, állatok közt. 

Bölcs bocik szájának langy fuvalma

jobb tán csillag-űr szele volna?

Jobb talán a puha széna-alom,

mint a magas égi birodalom?

Becsesnek láttad te e földi test

koldusruháját, hogy fölvetted ezt?

s nem vélted rossznak a zord életet?

te, kiről zengjük, hogy „megszületett”

 

 

 

 

Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat.

Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk

törékeny játékunkat, a reményt.

Szeress hát minket is koldusokat! 



Hírek, események: 
 
 November 10 – 11 – 12 –  én  nyílt napokat tartottunk. 
  Ez évben is nagy érdeklődés kísérte ezt az eseményt. 
  Mind hatévfolyamos, mind négyévfolyamos képzésünkre sok helybeli és 
                    vidéki diák általában szüleivel együtt volt kíváncsi. 
  Kérjük tájékozódjanak gimnáziumunkról és a 2009/2010-es tanévre 
  történő felvétel rendjéről az alábbi honlapokon 
                          www.crescit.hu  és a  www.kecskemetilapok.hu
  vagy kérjenek tájékoztatót és egyedi jelentkezési lapot a gimnázium  
  titkárságán. Mindezek letölthetők a gimnáziumi honlapról is. 
  Az igazgatóság tagjai személyesen is szívesen adnak felvilágosítást. 
 
 November 18-án  tartottuk e tanévi első fogadó délutánunkat. 
  Felhívjuk a kedves Szülők figyelmét arra, hogy több tanulónk hiányzása, 
                    mulasztott  óráinak száma megközelítette a kritikus határt. Fokozottabb 
                    ellenőrzést , és a hiányzás bejelentését kérjük. 
   
          November 29-én  volt adventi csendesnapunk.  
  A reggeli istentiszteleten Seres János Kárpátaljáról érkezett esperes 
                    szolgált, szólóénekesként közreműködött Anka Péter 12.b 
                    Ezután a tornacsarnokban gyűlt össze a gimnázium tanárainak és 
                    diákjainak közössége. Minden osztály megajándékozta egymást egy, 
                    az advent és a közelgő karácsony hangulatát felidéző rövid 
                    műsorral. Közös éneklés és a záróáhítat után meglepetés koncerttel 
                    fejeződött be a nap. Közreműködött a Giveme 5 énekegyüttes. 
   
 November 30-án,  Advent első vasárnapján   
            ünnepi  úrvacsorás istentisztelet volt a 
                    templomban, melyet evangelizációs hét 
                    előzött meg határontúli magyar lelkészek 
                    szolgálatával. 
                                                                                                                                                         
 December 6-án tartottuk hagyományos szalagavató ünnepélyünket. 
     

    A 11. évfolyam műsorát és a köszöntőket követően 
    102  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. 
 
 
 December 13-án népdalokkal és verssel szolgáltak a főtéri 
                   adventi  gyertyagyújtáson diákjaink, ahol Varga László 
                   főigazgató-lelkipásztor végezte az igei szolgálatot. 
 
 

http://www.crescit.hu/


 December 19-én, 17 órától a gyülekezet és a szülők számára, 
          
          December 20-án, a karácsonyi szünet előtti utolsó napon a diákoknak és a 
            tanároknak mutatja be a 10. c osztály  Karácsonyi műsorát az 
                    Újkollégium dísztermében. 
  Felkészítő tanár: Juhász Katalin és Kapots Ildikó  
 

Karácsonyi szünet:  2008. december  21-től,  2009. január. 04-ig. 
Jó pihenést kívánunk! 

 
 December 24-én  1530-tól szeretettel várjuk a templomba a kisebb  
                    gyermekeket, szüleikkel, nagyszüleikkel. 
 
 December 26-án, a 9 órás úrvacsorás istentiszteleten együtt vesz részt a 
                    tanulók és  tanárok közössége 
 

Karácsonyi szünet:  2008. december  21-től,  2009. január. 04-ig. 
Jó pihenést kívánunk! 

 
 
 A téli szünetben, 2009. január 26 – 30 között 
  (hétfőtől- péntekig) ismét megrendezzük, 
                    immár 17. alkalommal Mátraházán a téli  
                    tábort. 
  A karácsonyi szünet utáni hétig várjuk a 
                    jelentkezéseket. 
 

 
 

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

 

                                                                    A Kecskeméti Református Gimnázium 

                                                                                            igazgatósága és tantestülete 

 


