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Ébredj, emlékezz, szolgálj! 
Jelenések könyve 3, 1-6 

 
Alapige: „Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy.” (Jel. 3,1/b) 
 
A Jelenések könyvében olvasható 7 Kis-ázsiai gyülekezethez írt levél közül ma az ötödik 
kerül elénk. 
Ez a levél a szárdiszi gyülekezetnek lett címezve eredetileg, de számunkra is fontos, aktuális 
üzenetet tartalmaz.  
Nézzük meg először a gyülekezet helyzetét! A szárdiszi gyülekezet körülményei eltértek a 
környékbeli keresztyén közösségekétől: nem voltak üldöztetések, véres megtorlások. 
Tévtanítások sem bomlasztották a gyülekezetet. Kényelmes, kellemes élet volt Szárdiszban, 
rendszeresen megtartották az istentiszteleteket, adakoztak, az adminisztráció is szép rendben 
folyt. Mint egy jól olajozott gépezet, úgy működött a gyülekezet.  
Minden megvolt ebben a gyülekezetben, semmi sem hiányzott csak egy valami, pontosabban 
egy VALAKI: ISTEN SZENTLELKE. Ahol Isten nincs jelen, ott minden mehet, mint a 
karikacsapás, de mégis a lényeg: a Lélek és az ÉLET hiányzik! 
 
Ebből a hamis biztonságérzetből akarja a levél küldője, Jézus Krisztus kizökkenteni a lelkileg 
alvó, tetszhalott gyülekezetet. Ez a szándék követhető nyomon, amikor arról olvasunk az 
igében: Ébredj fel! Jézus tehát leleplezi a látszat-életet és világosan megmondja, hogy a 
szardisziak állapota a halállal egyenlő. Az Újszövetség gyakran nevezi a bűnt, a bűnös 
állapotot halálnak. Ez a(z) (bűnös, halott) állapot még veszélyesebbé válik, hogyha aki benne 
van, tisztának és élőnek képzeli magát. Ebből az állapotból ébresztgette és ébresztgeti az 
ÉLET FEJEDELME a mindenkori alvókat, látszat-életet élőket, élő halottakat.  
Az ébresztés csak ritkán kellemes. Valaki egyszer azt mondta: semmit sem gyűlöl úgy, mint 
az ébresztőóráját, amely minden hajnalban a legjobb álmából veri fel. De egy alkalommal 
mégis megcsókolta. Iszonyatos álma volt. Élve temették el. S már-már fuldoklott, amikor 
ebből az álomból rázta fel az órája. Nos, akkor csókolta meg. Legyünk hálásak mi is igénk 
ébresztő üzenetéért! 
 
Igénk másik fontos üzenete: az emlékezés képessége. A szárdiszi gyülekezet tagjai annyira 
előrelátóak voltak, hogy már vissza nem is tekintettek. Arra már nem emlékeztek, hogyan 
kapták és hallották az evangéliumot, amire megtértek. Pedig az emlékezés képessége gyakran 
gyógyító esemény lehet. Bibliai példát szemlélve Péter esete juthat eszünkbe, aki Jézus 
figyelmeztetése ellenére háromszor is letagadja mesterét. Ezt olvashatjuk ezután: „Péternek 
akkor eszébe jutott, amit Jézus mondott neki: mielőtt a kakas megszólal kétszer, háromszor 
tagadsz meg engem. És sírásra fakadt.” 
Számunkra is ennek lehetősége kínáltatik: „Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és 
hallottad: tartsd meg azt és térj meg!” 
 
Végül a harmadik üzenete igénknek, hogy a tetszhalott állapotból felébresztett embernek 
ébresztő szolgálatot kell végeznie! Képessé válik arra (miután felébredt), hogy másokat 
ébresztgessen. A megvigasztalt ember képes másokat vigasztalni. „Erősítsd meg a többieket, 
akik halófélben vannak”-ez a mi küldetésünk és szolgálatunk lényege ebben az életben! 
 
          Pál Ferenc 
              lelkész-vallástanár 
 



Az igazgató íróasztaláról 
 

              Tisztelt Szülők! 
 

   A 2008/2009-es tanév I. féléve lezárult.  
 

Ezeket és gyermekeik félévi érdemjegyeit tanulmányozva, biztosan a kedves szülők is 
levontak, illetve levonnak néhány tanulságot. A tantestület is ezt tette az osztályozó 
konferencián és a félévet lezáró értekezleten. 
Szomorúan tapasztaljuk a tanulók egy részénél a romló munkamorált. Már 8. évfolyamon is 
megjelenik az igazolatlan hiányzás, sokak munkájából hiányzik a rendszeresség, nincs meg a 
jobb eredmény elérésének igénye és ambíciója. Vannak, akik rendszeresen elkésnek, 
pontatlanok, fegyelmezetlenek. El kell mondanunk, hogy olyanok is vannak, akik szülői 
segítséggel hiányoznak az egyházi alkalmakról, tanítási napokról, annak ellenére, hogy a 
Házirend előírásainak tudomásul vételét és azoknak gyermekeivel való betartatását, az egyházi 
jellegből adódó kötelességek elfogadását minden szülő aláírta a beiratkozáskor. 
Emlékeztetőül idézzük a Házirendből az e témával kapcsolatos a legfontosabb részeket: 

- A hiányzást a mulasztás első napján (szülő, internátusi nevelő útján) jelenteni 
kell, az igazolást a mulasztás befejezése után egy héten belül kell bemutatni az 
osztályfőnöknek.  

- A hiányzásra engedélyt adhat a szülő írásban benyújtott kérésére 
  - az osztályfőnök hétköznapokról legfeljebb 2 napra 
  - az igazgató 2 napnál hosszabb időre az osztályfőnök megkérdezésével 

- Az egyesületben sportolók csak hivatalos kikérővel hiányozhatnak 
 -    A hiányzás igazolása: 

- a szülő egy tanévben félévenként maximum 2 napot igazolhat rosszullét vagy  
váratlan családi ok esetén 

  - minden más esetben az orvosi igazolás mellett az ellenőrzőben vagy az orvosi               
    igazoláson a szülő illetve az internátusi nevelő aláírása is szerepeljen 

-   Mindenféle iskolai foglalkozásról illetve kötelező egyházi alkalomról való távollét    
 hiányzásnak számít, amit igazolni kell.  A vidéki tanulók a kötelező 
 istentiszteleteknek megfelelő alkalmakon a lakhelyükön vesznek részt. A 
 részvételről lelkészi igazolást kell bemutatniuk az osztályfőnöknek. 
 

Természetesen tanulóink többsége képességeinek megfelelően végzi munkáját. Nemcsak a 
tanórákra készülnek lelkiismeretesen, hanem külön feladatokat is vállalnak, versenyeken 
indulnak és szerepelnek eredményesen (a versenyeredményekről következő számunkban 
fogunk beszámolni), sokféle tanórán kívüli tevékenységet (sportkör, énekkar, szakkörök, 
színjátszó csoport, zenetanulás, hitéleti elfoglaltságok, stb.) is végeznek. Ők képesek jól 
beosztani idejüket, megtalálják a helyes egyensúlyt a tanulás, a szórakozás és a pihenés között. 
 
A második félévben is igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy minél pontosabb 
és rendszeresebb tájékoztatást kapjanak a szülők gyermekeik előmeneteléről, viselkedéséről és 
az iskolai, egyházi eseményekről. Kérem, kísérjék figyelemmel a tanárok heti fogadó óráinak 
rendjét, a küldött elektronikus leveleket, a gimnáziumi honlapot és az ellenőrző könyvet. Az 
ellenőrzőkben a jegyek pontos vezetésére nagyobb gondot kell fordítanunk. 
 
A téli szünet után reméljük kipihenten, újult erővel láttak hozzá diákjaink az előttük álló új 
feladatokhoz.  
 
Köszönjük és kérjük a továbbiakban is gimnáziumunk rendjének elfogadását és segítőkész 
együttműködésüket. 
                                                                                                                      Vetéssy Katalin 
                                                                                                                             igazgató 



                                 
Hírek, események: 
 
Téli szünet:  2009. január 26 – 30. 

Több mint 80 tanulónknak és a kísérő  tanároknak jelentett jó 
szórakozást és kikapcsolódást két téli táborunk: 
Mindkét helyen jó körülmények várták a táborozókat.     
 
            Észak-Olaszországban a síeléshez, 

         Mátraházán a szánkózáshoz és túrázáshoz volt lehetőség. 
  
         Egyik helyről sem hiányzott a játék és a szórakozás. 
                     .                                                                          
 

Beiskolázási közlemények: 
  Az írásbelikkel (magyar, matematika) megkezdődtek a következő tanévre  
  jelentkező, jelenleg 6. és 8. osztályos tanulók  felvételi vizsgái. 
  Az írásbelin az új típusú feladatokkal, változó sikerrel szerepeltek a tanulók. 
  A hatévfolyamos képzésre jelentkezőknél még az általános iskolából hozott 
  eredményeket fogjuk beszámítani a ragsoroláshoz, míg a négyévfolyamosra 
  készülőknél ezeken felül a szóbeli vizsgák (március 2-3-4) is pontot érnek. 
  Jelentkezési határidő:   február 20. 
 
Érettségire, továbbtanulásra jelentkezés: 
  Határidő:  február 16. 
  Talán még nem késő ismételten felhívni a figyelmet az alaposan megfontolt, a 
  képességeknek és a tudásszintnek megfelelő választásra. 
  Többen vannak, akik túlértékelik önmagukat, lehetőségeiket, vágyaik nem 
  állnak  összhangban a felkészülésre befektetett munkával. 
 
Február 21-én, szombaton csütörtöki órarend szerint tanítási napot tartunk. 

 
Előzetes márciusra: 
  Tekintettel arra, hogy hagyományainknak megfelelően, márciusban az újraindulás 
  évfordulójához kötődik családi istentiszteletünk (március22.), néhány eseményre 
  felhívjuk figyelmüket: 
   8-án:  böjti úrvacsorás istentisztelet lesz, 
           13-án:  délután 10. a osztályunk bemutatja a szülőknek és a gyülekezetnek az 
                                      1848-as forradalomra emlékező ünnepi műsorát. 
           21-én:  találkozóra várjuk az újraindulás óta érettségizett fiatal öregdiákjainkat 
                                      (FÖRT), reméljük ez évben is, sokan eljönnek felidézni a diákéveket. 
 

*          *          * 
Tisztelettel kérjük és várjuk a kétszer 1 %  felajánlását az iskolai feltételek további javításához. 
Támogatásukat köszönjük! 
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