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A Lélek gyümölcse pedig: szeretet 
Pál levele a Galatákhoz 5, 22 

 

A szeretetről sokan szóltak, tanítottak már. Örökzöld téma, melyről a filozófus-

tól zenészeken át nagyon sokat írtak, gondolkodtak. És sokan osztják az egyik népsze-

rű dal refrénjét: „Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, / Minden városka lakatlan. / 

Minden zseni ügyetlen, / Félős nyuszi csak a kalapban”. Igen, tudjuk, de a valóság 

mintha másról szólna: a szeretet sokszor elfogy, helyébe gyűlölet lép, megbántjuk, akit 

szeretünk, aki minket szeret. Amíg van, addig jó, és megszokjuk; ha elmúlik, érezzük 

hiányát. És ma mintha még inkább így lenne: sokan élnek köztünk is társas magányban 

és úgy érzik, nem szeretik őket. Jézus szava intő: az utolsó időkben a szeretet sokak-

ban elhidegül… Lehet ez másként? Igen, hiszen a Lélek gyümölcse a szeretet! 

A szeretet: gyümölcs! Azaz nem az alapja valaminek! Talán meglepő állítás ez, 

hiszen azt mondjuk, ami szeretetre épül, az megmarad, igaz és jó! Talán éppen itt kez-

dődnek a bajok, feltételezzük, hogy eleve van és egyszerűen csak építeni kell rá. Ez 

azonban éppen olyan, mintha a háznak a tetejét szeretnénk először megépíteni. Mert a 

szeretet gyümölcs, termés, ha úgy tetszik valaminek az eredménye. Azt pedig nagyon 

jól tudjuk, mennyi mindennek kell jól együttállnia ahhoz, hogy valamiféle gyümölcs 

terméséhez ideálisak legyenek a körülmények. Igaz ez a szeretetre is. Az első dolog 

amit megtanulhatunk: szeretet nem lesz „magától” bennünk. Idő kell, hogy megérjen! 

A szeretet a Lélek gyümölcse! Nyilvánvaló, hogy itt nem a mi lelkünkről van 

szó, jóllehet a szeretet lélekből fakad, de benne van értelmünk, akaratunk, azaz egész 

valónk is. A szeretet Isten Lelkének gyümölcse bennünk. Ezt azért jó tudni, mert Isten 

olyat akar bennünk építeni, ami jó nekünk és másoknak, ami ráadásul – ahogy látjuk is 

– fogyóban van. Jézus azt mondja: „aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok 

gyümölcsöt.” Vagyis a szeretet akkor nem fogy el, sőt növekszik bennünk, ha kapcso-

latunk van Krisztussal. A kérdés tehát az, van-e, lesz-e gyökere, forrása és folyamatos 

utánpótlása a szeretetemnek? Vagy a szeretet múzeumba kerül és megemlékezünk ró-

la, hogy milyen jó volt, amikor még volt? Az elfogyó, erőtlenné váló szeretet intő jel, 

de jó, ha látjuk ezt a jelet. Mert még fáj, ha elfogy és keressük, hol is lehet! „Aki én-

bennem marad” – mondja Jézus, az ahhoz az Istenhez tartozik, aki maga a Szeretet. 

Aki ezt váltságával, szenvedésével pecsételte el – szeretete nem szép szavakban, ha-

nem tettekben látható. Az Isten úgy szeretett, hogy egyszülött Fiát adta a világért, az 

emberért, érted! Szeretve vagyok – mondhatja ezt az ember, aki nemcsak hallott Krisz-

tus életet mentő váltságáról, hanem elfogadta és elhitte, hogy ez rá is érvényes! Ha 

elfogadnak, ha szeretnek, ha ezt tettekkel bizonyítják, az erőt ad továbbmenni, de újra 

és újra kell a megerősítés. A szeretet a Lélek gyümölcse! Istenben bízva, szeretetére 

emlékezve bennünk is megújulhat, megerősödhet napról-napra, hogy legyen mire épí-

teni életünket! 

 

Laczay András lelkész-vallástanár 



Az igazgató íróasztaláról 
 

Kedves Szülők, Tisztelt Gyülekezet! 

 

A 2010/2011. tanév első családi istentiszteletén a tanévnyitónkon elhangzottakból né-

hány gondolattal köszöntöm Önöket. 

A Kecskeméti Református Gimnáziumban, az Internátusban a diákokat nevelő, tanító 

pedagógusok, a lelkészek, az intézmények összes dolgozója mind azon munkálkodunk, 

abban kívánunk segíteni diákjainknak, hogy aki becsülettel és kitartó tanulással készül 

a jövőjére, az boldogulni tudjon iskolai éveiben majd később a munka világában. 

Az új tanév elkezdésére a pedagógusok felkészültek, a tanítás és a tanév rendje össze-

állt. A tantermek, az iskola karbantartási munkáit elvégezték. Az oktatás anyagi felté-

teleit alapvetően meghatározó állami hozzájárulás nem változott, azaz szűkös. A fenn-

tartói hozzájárulásra és a szülők áldozatkészségének köszönhető alapítványi támogatá-

sokra ezen túl is szükségünk van a működéshez, ez úton is köszönjük. Szigorú gazdál-

kodással tehát, de az oktatás-nevelés ezen feltétele is biztosítottnak látszik. 

 

Ahhoz, hogy ez az iskola – ahogy a szülők és tanulók is sokszor megfogalmazzák – 

„valami többletet” nyújthasson, mindnyájunknak, pedagógusoknak, és tanulóknak is, 

„többletet” kell vállalnunk. A tanulók és pedagógusok ünnepélyes fogadalomtételük 

során vállalják, hogy munkájukkal, viselkedésükkel együtt szolgálják Isten dicsőségét; 

hogy az iskolánk múltjához méltóan, a Református Egyház elveinek szellemében taní-

tanak-tanulnak. Vállalják az egymás iránti türelmes szeretetet, az igazságosságra és 

következetességre való törekvést. Vállalják, hogy nemzetünk becsületes, áldozatkész, 

művelt tagjaivá igyekeznek válni. 

Nem könnyű ezeknek a fogadalmaknak eleget tenni a mindennapokban. Mégsem ad-

hatjuk fel a hitet, hogy mindannyian csak olyan nehéz terhet kapunk, amennyinek az 

elhordozására képesek vagyunk. S úgy látszik, fogadalmaink valóra váltásában most 

segítséget kapunk azzal is, hogy a nevelés és oktatás alapelveiről való gondolkodásban 

újra kimondatik a kötelességteljesítés, az élhető rend és fegyelem megkövetelése. 

Kimondatik, hogy az intézményekben valósuljon meg az ismeretek, a kompetenciák és 

az erkölcsi rend harmóniája. 

A közoktatási törvény átalakítása megkezdődött és folytatódni fog. A médiából, a hí-

rekben is hallhatja ezt mindenki, s a többség megkönnyebbül. Pedig a szigorításoknak 

általában nem szoktunk örülni. De most örül a felelősen gyermeket nevelő szülő, mert 

nem akarja, hogy az iskolában csak az eltöltött idő növekedjék, nem pedig a gyermek 

tudása. 

A tanév kezdetén az új tankönyvek átvétele kapcsán minden diák kézzel fogható kap-

csolatba kerül a könyvvel, ami a tudásnak, a tudománynak, a kultúrának a hordozója és 

egyúttal szimbóluma is. A Könyvek Könyve, a Biblia pedig Isten Igéjének a hordozója 

és az erkölcs szimbóluma is. A Könyvek Könyve a pálma alatt: ez pedig iskolánk jel-

mondata. „Teher alatt nő a pálma.”  

Kívánom, hogy a tanév végére e szimbolikus mondat gazdag jelentéséből minél több 

feltáruljon mindnyájunk, szülők, pedagógusok és 583 diákunk számára is. 

 

       Szenes Mártonné igazgató 



Nyári emlékképek … 
"Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr… 

 (5.Móz 8,2/a.) 

 

Június 26-tól július 3-ig terjedő 8 nap során a nagy izgalommal várt un. Triatlon-

túrára került sor, melynek a Zempléni-hegység és a Bodrog folyó adott helyet. A 

programban 27-en vettünk részt. 

 

A Túr-túrákat július 5-9. és 12-16 közötti időszakban szerveztünk. A két vízitúrán 

37-en vettünk részt. Ezekben a táborokban nemcsak a kikapcsolódás, az egészséges 

környezetben történő mozgás, hanem a lelki épülés lehetősége is megadatott a résztve-

vőknek. 

 

Néhány diákunk a Bükkben gyalogtúrán, míg mások szatmári, beregi és zempléni tá-

jakon kerékpártúrán vettek részt. 

 

Július 7-10-ig került megrendezésre a Kárpát-medencei Református Középiskolák 

XV. találkozója Miskolcon, melyen küldöttség képviselte iskolánkat. 

 

A Dr. Vetéssy Géza Cserkészcsapat részt vett a nyári kerületi cserkész nagytáborban, 

ami egyben a csapattáboruk is volt. A csapat 64 fővel képviseltette magát és ők adták a 

programot, valamint a keretmesés előadásokat rajtuk kívül még 390 embernek. A kis-

cserkésztáborban 35 alsó tagozatos gyerek volt, 12 16 év feletti cserkész segítővel kie-

gészülve.  

 

Idén 10. esztendeje tartottuk az Emmaus-házban angol nyelvi táborunkat. E tábor 

kettős célt szolgál: hitbeli épülést és az angol nyelv gyakorlását. Ennek elősegítésére 

Angliából érkeznek fiatalok, akik hitébresztő előadásokat, szemináriumokat, angolórá-

kat tartanak, ezen kívül változatos szabadidős programokkal készülnek. A táborban 40 

diákunk vett részt. 

 

Augusztus 8-15-ig Izsákon edzőtáboroztunk a kecskeméti leány röplabdásokkal. Jó-

részt évek óta visszatérő tanítványainkról van szó, de évről-évre jelentkeznek újoncok 

is. Először vett részt a röpis táborban új kollégánk Csizmadia Szabolcs. Napi 2-3 edzés 

mellett esténként nem kellett a sátorlakókat altatni. Reméljük, hogy az előttünk álló 

tanévben is sikerül szép eredményeket elérni. 

 

A kórustábor Mátraházán került megrendezésre 55 résztvevővel, valamint 4 kísérőta-

nárral. A szólampróbák és összkari próbák mellett lehetőség nyílt túrázásra, a közeli 

kalandpark meglátogatására, játékokra, közös beszélgetésekre is. Az együttlét négy 

napja alatt mind a vegyeskar, mind a kamarakórus újabb műveket sajátított el. Itt em-

lítjük meg, hogy gimnáziumunk évnyitóján került átadásra a „Tradicionális Keresz-

tyén Magyar Oktatás Megőrzéséért”-díj, melyet Jámbor Zsolt, gimnáziumunk ének-

tanár-karnagya nyert el. A díjhoz gratulálunk, és Isten áldását kérjük további életére, 

szolgálatára! 

 



A nyári táborok sorában említhetjük még a két Szeretet-hetet is, hiszen az erdélyi 

Magyarbikalon szervezett héten (július 20-25) gimnazistáink is részt vettek, mint segí-

tők. Az Emmaus-házban megtartott IX. Szeretet-héten (augusztus 2-8.) pedig szintén 

együtt munkálkodhattunk gimnazista diákjainkkal.  

 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is két csoportban szerveztük meg az új elsősök tábo-

rát az Emmaus-házban külön a hetedikeseknek és a kilencedikeseknek. A táborban 

gólyáink megismerkedhettek osztályfőnökeikkel, az iskola, az internátus és a gyüleke-

zet vezetőivel, idősebb diákokkal és nem utolsósorban az új osztálytársakkal. Minde-

mellett lehetőség nyílt sportolásra, közös játékokra, a reggeli áhítatokon és esti 

evangélizációkon pedig a hitben való növekedésre, elcsendesedésre adódott alkalom. 

Szeretettel köszöntjük az új elsősöket! 

 

Tanévkezdő csendesnapokat tartottunk augusztus 29-31. közötti időszakban. Ez a 

próbálkozás egy újszerű kezdeményezés, melynek során a tanévet megelőző 2 napra 

vártuk mindazokat, akik önként, belső indíttatásból fakadóan kívántak részt venni egy 

ilyen programban. 

 

A fenti nyári események közül többről bővebb beszámolók és képes összefoglaló ta-

lálható a gyülekezet honlapján: http://www.krek.hu 

 

 

Előttünk álló fontosabb időpontok: 
Szeptember 14-én, kedden 16.30-kor szülői értekezletet tartunk, az értekezlet a temp-

lomban kezdődik. 

Szeptember 21-én, kedden 15.00-kor Diákközgyűlés 

Szeptember 26-án, vasárnap úrvacsorás istentiszteleteket tartunk 

Október 1-jén, pénteken 17.00-kor az új elsősök mutatkoznak be a Gólyabálon 

Október 3-án, vasárnap indul kerékpárral Aradra gimnáziumunk küldöttsége 

Október 5-én, kedden a reggeli istentiszteleten emlékezünk meg az aradi vértanúkról 

Október 10-én, vasárnap 11.00-kor kollégiumi istentiszteletet tartunk 

Október 12-én, kedden 17.00-kor SZMK ülés, szülői fórum kerül megrendezésre 

Október 22-én, pénteken iskolai ünnepélyen emlékezünk meg az ’56-os forradalomról 

Október 25-29 között a cserediák-program keretében más református gimnázium tanu-

lói látogatnak hozzánk.  

Október 31-e, vasárnap a reformáció ünnepe, úrvacsorás istentiszteleteket tartunk 

November 1-5 – őszi szünet 

November 14-én, vasárnap 11.00-kor családi istentiszteleten lehetünk együtt 

November 20-án Református Bált szervezünk a Díszteremben 

 

 
A Kecskeméti Református Gimnázium ingyenes felvételi előkészítőt hirdet 

matematikából és magyarból a 2011/2012. tanévre 

a gimnáziumba jelentkező jelenleg 8. osztályos tanulók számára. 
Az első foglalkozás időpontja: 2010. október 4. (hétfő) 1430, 

helyszíne I. emelet 135-ös terem. 

http://www.krek.hu/

