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    Ítélkezés, vagy növekedés 
A búza és konkoly példázata – Máté 13, 24-30 

 
Gyakran foglalkoztat minket a kérdés, hogy Isten miért tűri meg a világon a bűn, visszaélések, 
igazságtalanság létét, növekedését. Különösen is akkor tesszük fel erre vonatkozó kérdéseinket, amikor 
az átlagembernek nehezebben megy, illetve minket érintenek hátrányosan a történések. Márpedig most 
ilyen időket élünk. Ha apokalipszisre nem is várunk, de arra mindenképpen, hogy a rossz végre 
elnyerje méltó büntetését, a jó pedig – magunkat mindig ide soroljuk – jutalmát. Ítélkezünk, és siettetni 
szeretnénk az időt. E példázat azonban másról beszél. 
Naponta szembesülünk a „világ romlottságával”, amit lehet tényként, megváltoztatandó dologként 
kezelni és lehet átsiklani felette. Mégis sokan vágynak egy jobb világra, ahol csak a „jók” vannak. 
Jézus példázatában világos képet ad elénk: a világ az a hely, ahol jelen van a jó is és a rossz is. Ezzel 
üzen azoknak, akik csak az egyiket, vagy másikat látják! A világban mindkettő látható – a kérdés, mit 
veszünk észre. A határozott megkülönböztetés (jók és rosszak) pedig egyértelművé teszi, hogy bár 
divatos ma relativizálni és összemosni mindent, a jó és rossz határozottan elkülöníthető – és nem 
mindegy, hova tartozunk. Ezzel együtt úgy láttatja a világot, mint ahol Isten is és a sátán is végzi a 
maga magvetését, azaz a jó és rossz, a mennyek országának fiai és a gonosz fiai is jelen vannak. Isten 
tehát itt van és amit épít, vet, elültet, az jó. Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről, a 
világosság Atyjától száll alá. Ezzel együtt kiragad abból a borúlátásból, amibe oly könnyen 
belesüllyedhetünk, mondván, nincs semmi jó, nincs közel az Isten. Ugyanakkor nem ringat minket 
álomvilágba se, hiszen a sátán magvetése is folyamatos. Isten létét a mai ember sokkal inkább 
elfogadja, mint a sátánét, Jézus úgy beszél e két hatalomról, személyről, mint akik nagyon is léteznek. 
Ha ez a helyzet, így van jelen jó és rossz, hogyan kell viszonyulni hozzá? 
Semmiképpen nem a beletörődés, közöny a járható út, de még csak nem is az, hogy kérjük Istent, 
azonnal irtsa ki a gonoszt. S ezzel meg is érkeztünk oda, hogy miért nem azonnal veszi ki a gonoszt, 
vétkest Isten a világból: „amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is”. A konkoly 
gyökérzetével rendre ráfonódik a búzára, mi emberek pedig úgy élünk e világban, hogy kapcsolatok 
kusza sokszínűségében egymásra vagyunk utalva és sérülékenyek vagyunk. A konkoly és a búza 
nehezen megkülönböztethető még fejlődésük korai szakaszában, s könnyen lehet, hogy bár 
kategorizáljuk magunkat és másokat, de nem jól ítélünk. Azt kérjük Istentől, hogy a mi látásunk szerint 
ítélen, holott valójában Ő tudja, ki hova tartozik. Az ítélkezés – irigység, önzés, pesszimizmus mellett 
– ma szinte népbetegség: mindenki mindent tud, leginkább azt, hogy kinek kellene már elnyerni méltó 
büntetését. Jézus nem mondja, hogy nem lesz büntetés, csak nem feltétlenül akkor, amikor mi várjuk 
azt. Az ítélkezés Isten dolga, Ő pedig vár. Várja, hogy mivé leszünk, a példázat nyelvén szólva 
konkolyként, vagy búzaként élünk a világban. Isten nem most, illetve akkor, amikor mi várjuk, hanem 
a világ végén fogja kiirtani a gonoszt. 
Mi akkor a teendőnk? A példázatból is látjuk, hogy a világ ki van téve annak, hogy nemcsak Isten 
végzi benne jó munkáját, hanem a gonosz is a rosszat. Ezért meg kell gondolnunk, minek, kinek 
engedünk teret! Fontos, hogy ne másokra mutogassunk, ítélkezvén felettük, hanem nézzünk 
magunkba: kimondhatjuk-e, hogy Isten jó magvetése vagyunk! Áldjon meg minket Isten, hogy úgy 
fogadjuk szívünkbe Igéjét, üzenetét, hogy az Ő gyermekei legyünk és ne kelljen félnünk az aratáskor, a 
világ végén bekövetkező ítéletkor! 

        
                               Laczay András 
                                            lelkész-vallástanár 



Az igazgató íróasztaláról 
 

 
A Gimnázium tantestülete nevében szeretettel köszöntöm a kedves 
Családokat, a Gyülekezet tagjait! 
 
E havi tájékoztatónk - szokás szerint - elsősorban azoknak a szülőknek szól, akiknek jelenleg  
általános iskola 6. vagy 8.osztályba járó gyermekük vagy ismerőseik ilyen korú gyermekei a 
2010/2011-es tanévtől a Kecskeméti Református Gimnázium tanulói szeretnének lenni. 
 
Kínálatunk: 
      Hatévfolyamos képzés: emelt szintű matematika-informatika, emelt szintű angol nyelv, 
                                              általános tantervű oktatás 
 
      Négyévfolyamos képzés: emelt szintű biológia tagozat, emelt szintű angol nyelvi 
                                               tagozat, általános tantervű oktatás 
 
      Felhívjuk figyelmüket néhány fontos, a gimnáziumi felvételivel kapcsolatos időpontra: 
 

• 2009. november 9-10-11--én NYÍLT TANÍTÁSI NAPOKAT tartunk, naponta a 2-
3-4. órában, amelyekre a  Református  Általános Iskolának csak a 8.. osztályos 
tanulóit, illetve minden más általános iskola  6. és 8. osztályos tanulóját egyaránt 
várjuk. 

    Gyülekezés: 815-ig  az I. emeleti díszteremben. 
• 2009. november 10-én 1700 órától BEISKOLÁZÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET  

lesz, amelyre minden jelentkezni kívánó 6. és 8. osztályos diák szüleit  hívjuk. 
• 2009. december 11-ig kell jelentkezni a 6. és 8. osztályosoknak a központi írásbeli 

vizsgára (matematika, magyar nyelv) az általános iskolában kapott, vagy a 
honlapunkról www.crescit.hu/gimnázium letölthető jelentkezési lapon. 

•  2010. január 6-ig kérjük leadni saját jelentkezési lapunkat, az állami jelentkezési 
lapok leadási határidejét az általános iskolák tűzik ki, 

• 2010. január 22-én 1400-tól lesz a 6. osztályosok, 2010. január 23-án 1000-tól pedig a 
8. osztályosok központi írásbeli vizsgája, az írásbeli helyszínéül Gimnáziumunk is 
kérhető. 

• 2010. március 2-3-4 közötti napok valamelyikén kerül sor a 8. osztályosok szóbeli 
vizsgáira. A 6. osztályosoknak szóbeli vizsgát nem tartunk. 

 
Részletes tájékoztatás:  www.crescit.hu  gimnáziumunk honlapja 
                                         www.okm.gov.hu  11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 8.sz. m. 
                                                                         17/2008. (V.9.) OKM  rendelet 
           www.kir.hu 
                                         igazgatóságtól személyesen 
 
Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő, tanulni vágyó, értékrendünkhöz alkalmazkodni 
tudó diákokat a Kecskeméti Református Gimnázium két hatévfolyamos és két 
négyévfolyamos új osztályának tanulói közé. 
 
                                                                                                                    Vetéssy Katalin 
                                                                                                                                    igazgató 

 

http://www.crescit.hu/gimn%C3%A1zium
http://www.crescit.hu/
http://www.okm.gov.hu/


 
Hírek, események: 

 
Tanévünk második hónapja, az október most is gazdag volt rendezvényekben, ünnepi 
eseményekben. 
                                                                                                      
Október 2-án  jól szórakozott a népes közönség új osztályaink vidám bemutatkozásán.  
 

        Most is sok ötlettel, kiváló megfigyelőkészségről vagy színészi 
        képességekről tanúságot téve, jókedvűen adták elő műsorukat. 
      
        A Varga László főigazgató úr által vezetett zsűri nem fukarkodott 
        sem a dicsérettel, sem a kritikával, de hagyományainkhoz híven 
        tortával jutalmazott minden osztályt, sorrendet is megállapítva: 
                    „Főgólya” címet a 7.a és a 9. c osztály kapott, 
                    „Algólya”  lett    a 7.b és a 9.d  osztály. 
        Az eredményhirdetés után kezdetét vette a gólyabál.    

 
Október 3-án a gimnázium tanulóinak képviselői, tanárok, szülők     
 ismét ünnepélyes keretek között búcsúztatták el az Aradra  induló 
kerékpáros csapatot.  
 Az emléktúrán a 13 jelenlegi tanulón kívül néhány öregdiák is 
 részt vett. Az ünnepséget Varga László főigazgató szolgálata 
 vezette be, majd dr. Zombor Gábor polgármester és a 
 gimnázium  igazgatójának a köszöntője után a koszorúra 
 felkerültek az Egyházközség  és  intézményei, valamint a 
 támogatók nemzetiszínű szalagjai.  
 Ezután a búcsúztatók sorfala között elindultak  250 km-es útjukra a kerékpárosok 
 Szabados László tanár úr vezetésével.   

  A koszorút október 6-án, az aradi vesztőhelyen felállított emlékmű  talapzatára  
 helyezte el a  küldöttség. A kegyelet virágait elvitték a Szabadság-szoborhoz  is. 

 A részletes beszámoló a gimnázium honlapján olvasható, ahol fényképek  segítségével 
az egész út végig követhető.   

 
Október 7-én  a reggeli áhítat keretében rendeztük meg az iskolai megemlékezést az  aradi   
 vértanúkról. 

 
A Szabó Emese tanárnő és Palásti Kovács Márta osztályfőnök által összeállított 
és betanított, nemzeti múltunk megbecsülését szolgáló, a hősöknek méltó emléket 
állító ünnepi műsort a 10. c osztály tanulói mutatták be komoly, szép előadásban. 
 

Október 14-én az osztályok szülői munkaközösségének vezetői gyűltek össze tanácskozásra. 
Simonné Bakó Mária, a gimnáziumi szülői munkaközösség-vezető bevezetője után 
fórumszerűen folyt a beszélgetés. Kérések, javaslatok hangzottak el, elsősorban az egyre 
nehezebben előteremthető anyagiak miatt a takarékoskodás lehetőségei kerültek szóba. Az új 
osztályok szülői vezetői beszámoltak eddigi tapasztalataikról, egyetértve abban, hogy érzik az 
egyházi jelleg pozitív hatását.  
Örömmel nyugtáztuk, azt is, hogy a szülők nagy többsége egyetért nevelési elveinkkel, 
elvárásainkkal, Sajnáljuk, hogy néhány osztály szülői munkaközösségének vezetői nem éltek 
ezzel az alkalommal. 



 
Október 22-én  tartottuk az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékező iskolai 
           ünnepélyünket.      
           A műsort  Labancz István  osztályfőnök és Kiss   
 Zsuzsanna tanárnő állította össze és tanította   be. 

Az elgondolkodtató, változatos szinpadi megoldásokkal és  
jelképrendszerrel megjelenített emlékezést őszinte átéléssel, 
látványosan adták  el a 10.a osztály tanulói.                           

 
 
Október 31-én, a reformáció emlékünnepén  a gimnázium közössége ünnepi, úrvacsorás 

         istentiszteleten vett részt. 
         Igét hírdetett: Szabó Gábor  elnöklelkész. 
 
         A reformációhoz és a halottak napjához kapcsolódóan ez évben  
         is felkeresték diákjaink Tóth Imre igazgatóhelyettes 
         vezetésével a református temetőben nyugvó egykori 
         Református gimnáziumi tanárok sírját, ahol megemlékezés 
         után virágot helyeztek el.  
 

*    *    * 
November 7-én, szombaton tanítási nap lesz.  Ez a nap a tanulók és a tanárok számára 
 a tanév rendjében előírt munkanap. Helyette január végén lesz szünet. 

 
     Felhívjuk a kedves Szülők figyelmét, hogy  

• 2009. november 17-én 1630-tól szülői fogadó  délutánt   tartunk. 
       Javasoljuk, éljenek a tanároktól való személyes érdeklődés lehetőségével. 

 Amennyiben az osztályfőnökkel, vagy valamelyik szaktanárral máskor is beszélni 
 kívánnak, ezt a tanulók ellenőrzőjébe beírt, illetve a honlapon is közzétett  fogadóórákon, 
vagy e-mailben a tanév során bármikor megtehetik. 
 
•   kísérjék fokozott figyelemmel H1N1 influenzával kapcsolatos híreket, megelőző, 
      óvó, védő rendelkezéseket, melyekről honlapunkon is adunk tájékoztatást. 

 
November 29-én, Advent első vasárnapján, úrvacsorás istentiszteleten vehetnek 
           részt a családok. Ezt megelőzően a hét minden napján 17 órakor adventi 
           evangelizációs istentiszteletek lesznek a református templomban. 
 
Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves szülőket a minden hónap 2. vasárnapján esedékes, 
11 órakor kezdődő családi istentiszteleteinkre, amelyeken mindig más-más osztály teljesít 
szolgálatot az igehirdetés mellett. 
Az ezeken az alkalmakon megjelenő Pálmahír régebbi számai olvashatók a honlapon.  
 

*    *    * 
Honlap: www.crescit.hu

E-mail: refgimi@reformatus- kkt.sulinet.hu
Telefon: gimnáziumi: 76/500 380 

         Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány:  18348464 – 1 –  03 

http://www.crescit.hu/
mailto:refgimi@reformatus-kkt.sulinet.hu

