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Mit lát az Úr? 
                                                                                                                                         Jelenések 2: 18-19 
 
Egy mindig izgató, sokszor gúnyos megjegyzéseket is gerjesztő kérdés: Isten mindent lát? 
Ez a levél, de az egész Szentírás is arról tesz bizonyságot, hogy Isten nem a világ felett tétlenül 
szemlélődő, hanem cselekvő Úr! De a Jézus Krisztusban adott kijelentés, még többet mond, amikor 
kijelenti, „Íme én tiveletek vagyok minden napon…”  (Máté 28:20)  Velünk léte a teljes ismeretet is 
jelenti.  
 
l. A thiatirai gyülekezetnek adott üzenet beszél arról, hogy nemcsak kritikus szemmel, a rosszat, a bűnt 

kereső indulattal lát az Úr. Látja a gyülekezet életének meghatározó pozitívumait.  
   Kérdés: Mit lát az Úr bennem, bennünk, köztünk? Egyén, gyülekezet, református iskolai közösség? 
   Mi a meghatározó a fenti Ige szerint? 

- A hit, mely az Istennel való kapcsolatunk valósága, közössége. Soha nem elhívés, hanem 
szívbeli bizodalom (Heidelbergi Káté 21. kérdés). 

- A szeretet, mely a hitből fakadó Isten és a másik ember felé megvalósuló készség, figyelem. A 
törvény betöltése. 

- A szolgálat, mely a hitnek és a szeretetnek kézzel fogható megvalósulása. Amikor nem 
önmagamért élek, hanem másokért is. A szeretetnek nem elméleti, hanem gyakorlati valósága. 

- A türelem, nem más ez, mint lázadás nélkül fogadni Isten velem való terveit, és a másik más 
voltát. Hisz nem a magam képére, hanem Isten képére teremtette az Úr a másik embert is. 
Mindenki egy más valóság. 

- A növekedést, amely a hitélet, az Istennel való kapcsolat folyamatos fejlődése. A hitben, 
szeretetben, szolgálatban és türelemben, ismeretben.  

Mit lát ebből bennem, bennünk az Úr? 
 
2. De szól az Ige arról is, hogy látja a negatívumot, a bennem munkálkodó Isten ellenes erőt. A gonosz 

erejét. 
      Itt most ebből különösen is hangsúlyos a tévtanítás, amely Thiatirában épp oly meghatározó kísértés 

volt, mint napjainkban, köztünk. 
- A jövőbe látás kísértése. Mely napjainkban a kártyavetéstől, a horoszkópokig, a jósok virágzó 

üzlete lett. De sajnos sokszor találkozunk köztünk is olyanokkal akik ezzel élnek. 
- A ráolvasás, a fehér és a fekete mágia. Nevetségesnek tartjuk pedig semmiképpen nem az, mert 

meghatározza másikkal való kapcsolatomat, érzésemet. 
- A különböző babonák. Mindenki nevet rajta és mégis gyakorolja, a fekete macskától a 

lekopogásig. A rádió napi reggeli krónikáiban sokszor jelenik meg egy-egy naphoz kapcsolódó 
babona. Nem komoly? Sajnos az! Mert megkötöz, meghatározza tetteimet, gondolkodásomat, 
egész napomat.  

- Az amulettektől a halott látóig, olyan dúsan termő gyom világa van ma is a napi boszorkány 
világnak, amiről talán fogalmunk is sincs, de bennünk is ott van mint kísértés,  de sokszor 
valóság 

- És akkor még nem is beszéltünk a vallási tévtanítások, szekták tömkelegéről. 
Mi az amit lát az Úr! Bennem, benned, köztünk! Vigyázz! A megoldás? A vele való szorosabb 
kapcsolat, akaratának keresése és az engedelmesség. Hogy áldásával, áldás lehess 2009-ben is! 
                                                                                                 
                                                                                                                                            Varga László 

                               főigazgató-lelkész 



 
Az igazgató íróasztaláról 

 
              Tisztelt Szülők! 

 
   A 2009. év első családi istentiszteletén tisztelettel és szeretettel      
   köszöntöm a családokat. 
 

Kívánok Önöknek  olyan reményteljes új esztendőt,  amelyben a békesség és az  örömök  lesznek  
túlsúlyban.  Kívánok olyan társadalmi, gazdasági körülményeket ehhez, amelyben nyugodtan nevelhetik 
gyermekeiket. 

 
Kialakult hagyományainknak megfelelően ilyenkor szoktuk röviden tájékoztatni a Szülőket és az 
iskolafenntartó Gyülekezetet az előttünk álló évben várható oktatásfinanszírozási helyzetről. 
Idézek az Állami Számvevőszék 2008. júniusi hivatalos jelentéséből: 

 
„A közoktatási célú humánszolgáltatás állami támogatása során 2005-2006. években az egyházak részére 
megállapított közoktatási kiegészítő támogatás összege nem felelt meg az egyház-finanszírozási törvény 
előírásainak, az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben előírtaknak, valamint az éves 
költségvetési törvények végrehajtásáról szóló törvények indoklásában foglaltaknak. Az ÁSZ álláspontja szerint ez 
közel 2,7 Mrd Ft-os elmaradt állami támogatást jelent. E kérdésben véleménykülönbség maradt fenn az ÁSZ 
hatályos jogszabályokon alapuló álláspontja és a jogszabályoktól eltérő értelmezést alkalmazó kormányzati 
álláspont között.  
Az egyházi közoktatási intézményekben a vizsgált tanévekben erkölcsi alapú, értékközpontú eredményes 
nevelési-oktatási munka folyt. Az iskolai oktatás és a pedagógusok eredményességét a kiemelkedően jó 
tanulmányi átlag, az országos versenyeken elért helyezések, a sikeres érettségi- és nyelvvizsgát tevők, valamint 
a felsőoktatásban továbbtanulók száma mutatja. Az egyházi közoktatási intézmények tanulói az országos 
kompetenciaméréseken az átlag felett teljesítettek.” 

 
Késéssel és nem teljes összegben az elmaradt normatívát megkaptuk, amelyből új, oktatási célú 
helyiségeket tudtunk kialakítani, felújítani. Az elmúlt évi hiány részleges pótlása is folyamatban van, a 
közoktatási kiegészítő támogatás kissé emelkedett.  A 2009. évi költségvetésben azonban szeptembertől 
évfolyamonként változó mértékben, de mindegyiken, ismét csökkennek a normatívák  
(pl.7.évf.: - 35 000 Ft/fő/év), miközben egyre emelkedik az energiahordozók ára, az elektromos áram, a 
víz- és csatornadíj, nőnek az étkezési költségek. 
 
A Jelentésben megfogalmazott erkölcsi alapú, értékközpontú, magas színvonalú oktatás fenntartása 
fentiek miatt veszélybe kerül, ha nem találunk olyan pályázati forrásokat, adományozókat, 
támogatásokat, amelyek segítségével fenntarthatjuk tehetséggondozó programjainkat, hagyományőrző, 
értékes tanórán kívüli iskolai és egyházi rendezvényeinket, ünnepélyeinket, közösségteremtő és 
közösségformáló alkalmainkat (kirándulások, táborozások, énekkari fellépések, színjátszóink 
bemutatkozásai, teaházak, táncház stb.). 
Sokat és jól dolgozó pedagógusaink külön elismerésére is egyre szűkülnek a lehetőségek. 
A fenntartó Egyházközség erőn felüli áldozatot vállal az intézményei működtetéséhez szükséges 
anyagiak előteremtésében, de feltétlenül számítunk a Gyülekezet és a kedves Szülők támogatására, a 
kétszer 1 % felajánlásával és a  Református Kollégiumi Alapítványra történő rendszeres befizetéseikkel.  
 

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

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

               Magyarországi Református Egyház:   0066 
 

Támogató együttműködésüket köszönjük és várjuk a továbbiakban is. 
                                                                                                                            Vetéssy Katalin 

                                                                                                                                           igazgató 
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Hírek, események: 
 
Beiskolázási közlemények: 
 
 Minden szükséges információ honlapunkon megtalálható, ezért itt csak néhány fontos 
 dologra hívom fel a figyelmüket: 
  A központi felvételi írásbelik időpontja: 
   Hatévfolyamos képzésre jelentkezők:    január 23. péntek     1400

   Négyévfolyamos képzésre jelentkezők:  január 24. szombat  1000

  Jelentkezési lapok :  letölthetők a gimnáziumi honlapról 
   Saját:  leadás januárban a gimnázium iskolatitkáránál 
   Állami: kitöltés és beküldés a honlapon lévő, vagy az általános 
                                               iskolában kapott tájékoztatás szerint. 
 Örömmel tapasztaljuk, hogy nem szűnik az érdeklődés gimnáziumunk iránt. Ezt 
           az eddig már beküldött saját jelentkezési lapok számából látjuk. 
 Szeretettel hívjuk és várjuk az új diákok jelentkezését a 2009/2010-es tanévre. 
 
December 15-én  A Kecskeméti Református Általános iskola és a Kecskeméti Református 
 Gimnázium kórusai változatos, szép műsorral 
 nagy sikerű karácsonyi hangversenyt adtak. 
 A gimnázium mindhárom kórusa (leánykar, 
 kamarakórus és a közel 100 tagú vegyeskar) 
 fellépett. Kiemelkedett a vegyeskar teljesítménye.  
  Karvezetők: Jámborné Márkus Emőke, 
                      Jámbor Zsolt 
 
December 19-én és 20-án  rendeztük meg gimnáziumi karácsonyi ünnepélyünket. 
 A szívet melengető, valódi karácsonyi hangulatot sugárzó műsort Juhász Katalin    
 osztályfőnök állította össze és tanította be. Őszinte átéléssel előadták a  
 10. c  osztály tanulói. Külön is dicséretet érdemelnek a színpadkép saját készítésű 
 díszletei és az érthető, szép magyar beszéd. 
 
 
December 26-án a gimnázium közössége jelen volt az ünnepi úrvacsorás 
                                        Istentiszteleten. 

          Igét hirdetett:  Szabó Gábor elnöklelkész. 
 
          A hatalmas és gyönyörű fenyőfát ez évben is Tálas László 
          szülő adományozta. Rajra az 1600 apró égőt tartalmazó füzérek 
          sokasága különleges élményt  adott. 
 
 

Január 5-én   kezdtük el ismét a tanítást a téli szünet után.  
 A hét eltelt napjain aggodalomra adott és valószínűleg ad is még a gázellátás 
 bizonytalansága. 
 Fűtési rendszerünket a korábbi években korszerűsítettük, így a lehetőségekhez 
 képest tudunk takarékoskodni, ha tanulóink is betartják az ezzel kapcsolatos 
           útmutatásokat, illetve nem az aktuális nyári divatnak megfelelően öltözködnek. 
 
 
 



 
 
 
Január 16-án  ér véget az első félév. 
 Sajnos több diákunk fog hazavinni a képességeinél sokkal rosszabb eredményű 
           félévi értesítőt. Ennek oka a hanyagság, igénytelenség, az idő elfecsérlése 
 haszontalanságokra, céltalanság, iskolakerülés. 
 Szembetűnő az igazolatlan órák magas száma és ezzel kapcsolatban tapasztaljuk   
           a szülői ellenőrzés, számonkérés  hiányát is. 
 A félév végén megválunk egy már nem tanköteles tanulónktól a szabályokban előírtnál 
           nagyobb számú igazolatlan hiányzása miatt. 
 Kérjük a tisztelt szülők segítségét e nem kívánatos jelenség megszüntetésében, a 
 tanulók szabadidős tevékenységének ellenőrzésében. 
 
 
2009. január 26 – 30 között,  a  téli szünetben, (hétfőtől- péntekig) ismét  megrendezzük,    
 immár 17. alkalommal Mátraházán  a téli  tábort. 
 Szánkózási, korcsolyázási, síelési lehetőség és 
           túrázásra alkalmas terep, közösségi élmények,     
 játékok, szép környezet, kényelmes szálláshely nyújt 
           majd kikapcsolódást minden résztvevőnek. 
          Továbbra is várjuk  a jelentkezéseket.  
                    
 
Január 19-én  kerül sor a kecskeméti egyházi iskolák hagyományos 

                                                     Ökumenikus Imadélutánjára. 
                                               Ez a rendezvény mindig a január hónapban esedékes 
                                               ökumenikus imahéthez kapcsolódik, amelynek helyszíne  
                                               mindig valamelyik felekezet kecskeméti temploma. 
 
                                               Ez évben a református templom ad otthont január  
                                               19-23-ig, délutánonként 1700 órakor az imaalkalmaknak. 
 

 
*               *               * 

 
 

A gimnázium mai családi istentiszteletének különleges eseményeként 
 

Szappanos Endre a Kecskeméti Református   
  Gimnázium 1939-ben érettségizett 
  öregdiákja,  egy tősgyökeres kecskeméti  
  család tagja ajándékként átnyújtott egy 
  hasonmás  VIZSOLYI  BIBLIÁT, azzal  
  a kéréssel, hogy azt ne a könyvtárban,   
  hanem a templomban, az Úrasztalán   
  helyezzék el. 
A kétkötetes Bibliát a gyülekezet nevében  
  köszönettel Varga László főigazgató-lelkész vette át.   
. 
 
   
                                 


