
2009.  december                                                                                                          VII. évfolyam 3. szám 
Kicsiny kezdet … 

„Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz…” (Máté ev. 13,31) 
 
Jézus üzenetének a szíve, a központja, hogy elérkezett az Isten országa. Az Isten országa azt jelenti, 

hogy Isten uralma Jézus Krisztusban eljött és jelen van olyan módon és mértékben, ahogy korábban nem. 
Isten országa nem valami földön túli, szellemi valóság, hanem ott és akkor valósul meg, ahol Isten 
uralkodik. Jézus ezt nemcsak tanította, hanem tetteiben, csodáiban demonstrálta is.  

Mit jelent Isten Jézus Krisztusban megjelent országa, uralma az életünkre nézve? Hogyan van jelen? 
A példázatban Jézus a mustármaghoz hasonlítja az Isten országát. Milyen is az Isten országa? 
Kicsinek látszik, de hatalmas lehetőséggel, erővel bír. A mustármag Jézus korában a kicsinység jelképe, 

egy mindennapos szófordulat volt: „kicsi, mint egy mustármag”.  
Félre ne értsük Jézus szavát: nem az Isten országa a kicsi, hanem annak kezdete. Egy folyamatra hívja 

fel a figyelmet Jézus ezen a példán keresztül. Kicsi a mustármag, de hatalmas fává nő, melyre az égi 
madarak fészket építhetnek.  

A világ ma nagy dolgok után kívánkozik. A modern felhőkarcolóink messze túlszárnyalták a babiloni 
tornyot. A gyárak óriási ipari centrummá fejlődtek. Vannak a világon akkora városok, melynek határai 
között egy közepes méretű ország lakossága éli életét.  

Ugyanakkor a legnagyobb és leghatalmasabb események a világban kicsiny kezdettel indultak. A 
legnagyobb festmény is kicsiny ecsetvonással kezdődött, a legnagyobb szimfóniák és koncertek egy pár 
kottára épülnek fel, az irodalom remekművei az ábécé néhány betűjéből tevődnek össze. 

Így van ez az Isten országával kapcsolatban is. Nézzük meg ennek a csodának néhány mozzanatát!  
Igaz ez a kicsiny kezdet Ábrahámmal kapcsolatban. Egy ember engedelmeskedik Isten hívásának: öreg, 

a felesége meddő. Az egész történetnek a kezdete olyan hihetetlenül kicsi, bizonytalan, törékeny – lesz-e 
egyáltalán örökös? Nem nagy nép, hanem lesz-e egyáltalán utódja Ábrahámnak? És mégis egy nép 
származik Ábrahámtól. 

Azután itt van Izrael népe. Milyen nép ez a többi nép között? Egy olyan nép, amelynek ott és akkor 
semmije nincs – mégis Isten rájuk bízza az Ő ügyének képviseletét. Ez a kicsinység Isten uralmának a 
hordozója? Ez Isten uralmának a valósága a népek tengerében? Olyan valószerűtlen. Mégis ez a nép 
hordozza Isten országának a titkát. 

Aztán megszületik egy gyermek ebből a népből: a Názáreti Jézus! Milyen kicsiny kezdet. Születésekor 
majdnem meghal. Aztán később, egy szegény vándorló rabbi lesz Galileából, aki 12 tanítványával járja 
Izrael falvait és városait. Ez a személy az, aki Isten egész világra kiható hatalmáról beszél, és erről 
álmodozik? Ez az egy ember hordozná az egész világ történelmének a kulcsát? És hogyha volt is olyan 
időszak, hogy valamiféle hatása mutatkozott Jézus munkálkodásának, de ott a kereszten egyáltalán nem 
látszik az Isten uralma, országa. Éppen ellenkezőleg, a pokol diadalma lesz nyilvánvalóvá! De mégis 
kicsiből hatalmas lesz: mert nagypéntek után van feltámadás, megdicsőülés, mennybemenetel!  

És a történet azóta is folytatódik. Néhány rettegő tanítvány képe van előttünk a feltámadás után, akiknek 
Jézus megjelenik, majd kitöltetik a Szentlélek. Milyen kicsiny kezdet! Elkezdik hirdetni Jézus feltámadását 
és elkezdődik a keresztyén egyház történelme. Némi romantikával tekintünk arra a korra (mint a 
keresztyénség hőskorára), pedig egészen kicsiny kezdetek jellemzik ezt az időszakot. Hogy nézett ki egy-
egy akkori gyülekezet? Kis közösségek népesítették be a Földközi-tenger partvidékét. Ezek a gyülekezetek 
legtöbbször 20-30 főből álltak. Semmi nagy, semmi hatalmas. Így kezdődött, és mégis a 3-4. századra olyan 
nagyra nőtt a keresztyénség a római társadalomban, hogy átjárta az egész birodalmat. 

Ma is kicsiny kezdetként jelenik meg az Isten országa közöttünk, de növekedésnek indul, mert olyan, 
mint a mustármag. Ma is vannak ilyen csodák. Láthatatlanul elkezdődik valami a szívünkben Isten Igéjének 
hatására és elkezd felnövekedni, terebélyesedni.  

Így van-e? Aki találkozik veled, aki ismer és aki nem ismer, akivel beszélsz, aki a közeledbe van, vagy 
akit a véletlen sodor a közeledbe: észreveszi-e már a te mustárfádat? Esetleg árnyat ad-e, netán még 
megnyugvást is másoknak? Ha így van, akkor igaz lett Jézus szava az életedben:  

„Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz…”                                         Pál Ferernc    lelkipásztor 



Hírek, események: 
 
 November 9 - 10 - 11 - én  nyílt napokat tartottunk. 
  Örömmel nyugtáztuk, hogy ez évben is mind hatévfolyamos, mind   
  négyévfolyamos képzésünkre sok helybeli és vidéki diák volt kíváncsi,   
  sokan szüleikkel együtt. 
  Kérjük tájékozódjanak gimnáziumunkról és a 2010/2011-es tanévre 
  történő felvétel rendjéről az alábbi honlapokon: 
                          www.crescit.hu , www.kir.hu,  www.oh.gov.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 17-én  tartottuk e tanévi első fogadó délutánunkat. 
  A szülőkkel együtt sajnálattal tapasztaltuk, hogy diákjaink egy részének első 
  negyedévi munkája elmarad a képességeik alapján elvárható szinttől.  
  Kérjük a fokozottabb ellenőrzését a tanulásnak és a szabadidő eltöltésének. 
 
 November 29-én,  Advent első vasárnapján       
            ünnepi  úrvacsorás istentisztelet volt a 
                    templomban, melyet evangelizációs hét 
                    előzött meg Hajdúné Tóth Lívia lelkész, 
  gimnáziumunk egykori tanulója szolgálatával. 
   
          December 1-jén  a 325 éve, a törökdúlás idején felépült református templomunkért 

 adtunk hálát.  
 Délelőtt diákjaink templomtörténeti órán vettek részt és megnézték 
 a régi dokumentumokat, értékes tárgyakat bemutató kiállítást. 
 Délután ünnepi istentisztelet volt a gyülekezet közösségével együtt.  
 Igét hirdetett: Dr. Szabó István püspök úr, majd három érdekes és 
    szemléletformáló előadás hangzott el. 

     Közreműködött aranydiplomás gimnáziumi énekkarunk is Jámbor 
        Zsolt tanár úr vezetésével. 
                                                                                                                                                   
 December 5-én tartottuk hagyományos szalagavató ünnepélyünket. 
     

    A 11. évfolyam műsorát és a köszöntőket követően 
    112  végzős diákunk kapta meg a közeledő érettségit jelző, a 

gimnázium címerével ékesített szalagot. A változatos, 
 látványos koreográfiájú táncokat (palotás; angol keringő-qickstep; 

szamba-swing; jive; slowfox) bécsi keringő zárta, majd 
             kezdetét vette a bál. 
 
 December 13-án, vasárnap este az Internátusban, 
         14-én, hétfőn 1700 órakor az Újkollégium dísztermében diákjaink 
    Adventi hangversenyt adnak, melyre minden érdeklődőt  
    szeretettel hívunk és várunk. 

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


  
 December 18-án, pénteken 1700 órára szintén az Újkollégium dísztermébe 
         várjuk a családokat és a gyülekezet tagjait karácsonyi ünnepélyünk  
         főpróbájára, amelyet 10. d osztályunk tanulói adnak elő. 
         Másnap bemutatják az előadást a gimnázium diákjainak, tanárainak 
         és az egyházközség dolgozóinak is. 
         Felkészítő tanárok: Vargáné Lengyel Adrien osztályfőnök és  
             Jámbor Zsolt. 
  
 December 19-én, szombaton 1700 órakor,  
         a főtéri adventi  gyertyagyújtáson diákjaink,  
         szavalattal (Kasza Imola) és prózamondással 
         (Viczián Tímea) szolgálnak. 
         Az igei szolgálatot Varga Nándor lelkész 
                            végzi. 
 
 2009. december  21-től,  2010. január. 03-ig Karácsonyi szünet lesz. 
          Jó pihenést kívánunk! 

 
 December 24-én  1530-tól szeretettel várjuk a templomi karácsonyi ünnepélyre a  
                           családokat. 
  
 December 26-án, a 9 órás úrvacsorás istentiszteleten együtt vesz részt a 
                    tanulók és  tanárok közössége 
 
 A téli szünetben, 2010. január utolsó hetében ismét    

megszervezzük Mátraházán a téli  tábort,  
Észak-Olaszországban a sítábort. 

          A karácsonyi szünet előtt várjuk a jelentkezéseket. 
 
 

 
Áldott Karácsonyt és 

örömteli, sikeres új évet kívánunk minden családnak! 
 

                                                                    A Kecskeméti Református Gimnázium 

                                                                                            igazgatósága és tantestülete 



 
Gimnáziumi családi istentisztelet  

2009. december 13. 
 

 
„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 József Attila szép versével szeretettel köszönti 

a kedves családokat. 
 

Karácsony 

Legalább húsz fok hideg van,  
szelek és emberek énekelnek,  

a lombok meghaltak, de született egy ember,  
meleg magvető hitünkről  

komolyan gondolkodnak a földek,  
az utcák biztos szerelemmel  

siető szíveket vezetnek,  
csak a szomorú szeretet latolgatja,  

hogy jó most, ahol nem vágtak ablakot,  
fa nélkül is befűl az emberektől  

de hová teszik majd a muskátlikat?  
Fölöttünk csengőn, tisztán énekel az ég  

s az újszülött rügyező ágakkal  
lángot rak a fázó homlokok mögé. 
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