
        2009.  szeptember                                                             VII. évfolyam 1. szám 
A jó föld 

(Máté evangéliuma 13,1-23) 
 

Faluhelyen szeptember második felétől kezdődik a gabonafélék őszi vetésének az ideje. Az 
ilyenkor elvetett mag, ha megfelelő földbe kerül és a különféle kórokozók ellen is védve van szép 
terméssel örvendeztetheti meg a gazdát.  

Mai igénkben Jézus arról beszél, hogy nemcsak faluhelyen, hanem városi környezetben is 
történhet őszi vetés. Nem Kecskemét határában lévő földeken végzett mezőgazdasági munkálatokról 
van természetesen szó, hanem az Ige magvetéséről, mely végbemegy itt és most, a város központjában 
az első gimnáziumi családi istentiszteleten.  

Ennek az őszi vetésnek az eredményessége attól függ, hogy az Ige befogadására alkalmas 
emberi szív milyen állapotban van. Lehet olyan kemény, mint a letaposott út, lehet a köves talajhoz 
hasonló vagy tövises és gyomos. E három eset hasonlósága, hogy nincs gyümölcstermés. A negyedik 
lehetőség a jó földhöz hasonlítható emberi szív, melyben az Ige gyökeret verve, felnövekszik és 
gyümölcsöt terem! 

Ez a négyféle talaj nem négyféle embert jelöl, hanem azt a négy különböző módot, ahogy az 
Isten Igéjét az ember befogadhatja! 
Jézus eddigi tapasztalata az volt, hogy az Isten országáról szóló evangéliumot az emberek 
különbözőképpen fogadták: 

• voltak, akik befogadva gyümölcsöt teremtek 
• mások elutasították 

Hogy miért reagál az egyik ember így, a másik pedig úgy ez titok (mysterion)! 
 
1. Az út menti talaj: a kemény szív, amely ellene áll Isten akaratának, és így az nem juthat célba! Aki 
elutasítja az evangéliumot, a bűnbánatra, szolgálatra hívó szót vagy egyszerűen közömbös, érzéketlen 
az Igével szemben. 
 
2. A sziklás talaj: az áldozatoktól irtózó, hangulatoktól függő, csak lelkesedő emberek életében sehogy 
sem tud mély gyökeret verni a hit! Ők a pillanat, az érzelmek, a hullámok emberei, akiket az első 
viharok rögtön kitépnek a földből.   
 
3. A tövises talaj: amikor az Ige a gyom közé hull és a jó a rosszal együtt kel ki. Ez a kétfelé 
sántikálás. A vallásosság. Amikor valaki Istent is szolgálná, de a világot sem akarja elhagyni. 
 
4. A jó talaj: az Ige előtt megnyílt és annak engedelmeskedő lélek, amelyben a hit ... 

• gyökeret ver 
• gyümölcsöt hoz! 

 
Foglaljuk össze Jézus tanítását, melyet a magvetőről szóló példázatában mondott el: 

 Az Igét nem elég hallgatni: be is kell fogadni a szívünkbe és életünkbe!  
 Nem elég befogadni: mélyen el kell rejteni, mert a felszínen elhal! Ugyanígy a felszínes, 

külsőséges, tartalom nélküli hit sem tud életet adni!  
 Nem elég mélyen befogadni: meg is kell őrizni! Ápolni kell az Istennel való közösséget, ügyelni a 

lélek tisztaságára, metszeni a bűnös hajtásokat!  
 Nem elég megőrizni: gyümölcsöt kell teremni! A Lélek gyümölcse a szeretet, öröm, békesség, 

türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás... (Gal 5:22)  
A terméshozam 30-60 sőt 100-szorosa az elvetett magnak, a talaj termékenységétől függően. Az is 
mysterion – TITOK, ahogy Isten pótolja az elveszett magvakat. 
                     Pál Ferenc lelkipásztor 

 



  Az igazgató íróasztaláról 
 
Tisztelt Szülők, Tisztelt Gyülekezet! 
 
A 2009/2010. tanév első családi istentiszteletén a tanévnyitónkon elhangzottakból néhány 
gondolattal köszöntöm Önöket. 
 
Egy református iskola tanévnyitó ünnepségének másnak, többnek, ünnepibbnek kell lennie 
a szokásos iskolai összejöveteleknél. Úgy gondolom, itt most nemcsak véletlenszerűen 
összegyűlt, s utána újra szétoszló emberek harangzúgásos ünnepi alkalmán veszünk részt, 
hanem egy igazi gyülekezet vagyunk, illetve kellene, hogy legyünk, a szó bibliai értelmében.  
 
Szülők, diákok, tanárok és lelkészek, akik a tanév folyamán több-kevesebb kapcsolatban 
állunk egymással, olykor vitatkozunk, lázadunk valami ellen, máskor egyetértünk, vagy 
legalább elfogadjuk egymás véleményét, jó lenne, ha tudatosan alkotnánk a tanév folyamán 
egy olyan közösséget, ahol nem mindenki csak kapni, nyerni akar, hanem adni és osztozni is. 
Ha ilyen közösségben élünk, akkor el tudjuk viselni a másik gyengeségét, hibáit is és 
együttesen tudunk törekedni ezek kijavítására.  
Ha eleve nem rosszakaratot feltételezünk a másikról, hanem a jó szándékot, akkor el tudjuk 
fogadni a bírálatot vagy éppen a büntetést is.  
Ha valóban ilyen közösséggé formálódunk, akkor a szülő – tanár – diák hármasából senki sem 
a saját maga gondolatait, szándékait tekinti majd a legfőbb és legdöntőbb érvnek, hanem 
mindig azt, ami az egész gimnáziumi közösség érdekeit szolgálja.  

A Tatán megrendezett országos református tanévnyitó ünnepélyen is megtapasztalhattuk azt, 
hogy bár sok problémával, nehézséggel küzd református iskolarendszerünk, mégis 
folyamatosan erősödik. Határozott célkitűzése pedig az, hogy a magyar iskolarendszer 
gyengítésén, kedvezőtlen irányú átalakításán fáradozó erőkkel szemben szilárd erkölcsi alapon 
álló, szakmailag igényességre törekvő alternatívát kínáljon és valósítson meg. 

Itt jelentem be, hogy az országos tanévnyitón Dr. Horváth Alajosné tanárnő kimagasló oktató-
nevelő munkája elismeréseként megkapta a református pedagógusoknak adható legmagasabb 
kitüntetést, a Makkai Sándor Díjat.  

Ezen az alkalmon  hirdették ki a Kálvin – Jubileum országos rajzpályázat eredményét is, 
amelyen Beke Réka 11.c osztályos tanulónk nyerte el az első díjat.  

Az országos évnyitón elhangzottak igazolására örömmel közlöm, hogy értékközpontú, 
színvonalas oktatásunk eredményeként érettségizett diákjainkat nagy arányban vették fel a 
felsőoktatási intézményekbe. Ugyancsak örvendetes az elmúlt tanévi sok kiemelkedő verseny- 
eredményünk és a gimnáziumunk iránt évről-évre megnyilvánuló, sőt egyre növekvő igény. 
Miközben fokozatosan csökken az iskoláskorú gyermekek létszáma, gimnáziumunk 
tanulóinak száma évről-évre folyamatosan nő, most 585 tanulóval kezdjük el az új tanévet. 
  
Köszönjük és kérjük továbbra is iskolánk iránti bizalmukat, támogató együttműködésüket, 
oktatási-nevelési alapelveink elfogadását. 
                                                                                                                       Vetéssy Katalin 
                                                                                                                              igazgató 

Honlap: www.crescit.hu
E-mail: refgimi@reformatus- kkt.sulinet.hu

Telefon: gimnáziumi: 76/500 380 
Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány:  18348464 – 1 –  03 
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CSALÁDI ISTENTISZTELETEK 

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMBAN 
2009/2010. TANÉVBEN 

 
MÁTÉ EVANGÉLISTA PÉLDÁZATGYŰJTEMÉNYE 

(PÉLDÁZATOK A MENNYEK ORSZÁGÁRÓL) 
 
 
 
   SZEPTEMBER 13.   11/B    Igehirdető: Pál Ferenc 
    A MAGVETŐ PÉLDÁZATA (Mt 13,1-23) 
 
 
   OKTÓBER 11.       Igehirdető: Laczay András 

KOLLÉGIUMI ISTENTISZTELET 
 
 
   NOVEMBER 8.   10/C   Igehirdető: Varga László
             A BÚZA ÉS A KONKOLY PÉLDÁZATA (Mt 13,24-30) 
 
 
   DECEMBER 13.  12/B             Igehirdető:  Laczay András
             A MUSTÁRMAG PÉLDÁZATA (Mt 13,31-32) 
 
 
   JANUÁR 10.   11/A    Igehirdető:  Pál Ferenc 
                       A KOVÁSZ PÉLDÁZATA (Mt 13,33-35) 
 
 
   FEBRUÁR 14.   12/A    Igehirdető:  Szabó Gábor 
    AZ ELREJTETT KINCS PÉLDÁZATA (Mt 13,44) 
 
 
   MÁRCIUS 28.       Igehirdető:  Varga László 

KOLLÉGIUMI ISTENTISZTELET 
 
 
   MÁJUS 9.   10/D    Igehirdető: Pál Ferenc 
                       AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA (Mt 13,45-46) 
  
 
   JÚNIUS 13.     8/A    Igehirdető:  Laczay András 
    A HÁLÓ PÉLDÁZATA (Mt 13,47-52) 
 

 


