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közösség előmenetelét.  

Jelen lapszámunk egy újabb 

hasáb az ő életükből, szolgála-

tukból, együttlétükből, biblia-

óráikból. 

Minden kezdet nehéz. Így 

volt ez ike-újságunk első, be-

vezető számával. De íme, van 

folytatása a megkezdett mun-

kának és Isten kegyelméből 

ezt tarthatja kezében a kedves 

olvasó. 

Ha a bevezető lapszá-

munkra a bemutatkozás, is-

mertetés volt a jellemző, ak-

kor ez egy kicsit változik a 

továbbiakban. Nem a bemu-

tatkozás lesz a fontos, hanem 

annak a munkának a bemuta-

tása és ismertetése, ami az 

ikén belül történik. Mert Is-

tennek legyen hála érte, van 

Kültelken ifjúság, és van lelke-

sedés. Éppen ezért tevékeny-

ségekben nem volt hiány az 

elmúlt időszakban sem. 

Összerázódott egy csapat, 

kialakult körülbelül az a lét-

szám, amellyel dolgozni lehet a 

csoportban. Ez persze nem azt 

jelenti, hogy másokat nem 

várunk szívesen... Sőt, éppen 

ellenkezőleg, sajnálattal tapasz-

taljuk, hogy a kezdeti lelkese-

dés után a mai ifjú generáció-

ból mennyire „lekopnak” az 

emberek a gyülekezeti életből, 

ifjúsági munkából. Hálás szívvel 

kell azonban azt is elmondani, 

hogy azok, akik maradtak, 

azok jó reménység szerint 

szívükön hordozzák az egyház, 

a gyülekezetük sorsát, az ike-

Az első számunk bemuta-

tása, kiadása egybeesett az 

iskolai évkezdéssel. És mert 

ikéseink is iskolások, és né-

hány embertől eltekintve 

azokból tevődik össze, akik az 

elmúlt évben konfirmáltak, 

ezért az iskolakezdés az ő 

életükben az egyházi évben is 

lecsapódik. 

Nem lehet azt ugyanis 

megkerülni, hogy az iskolás 

fiatal ne kösse a maga életét az 

iskolapadhoz, hiszen 12-13 

évig, majd egyetemi éveken 

keresztül járja az iskolát és 

„okosodik”, művelődik, for-

málódik ez idő alatt mindenfé-

le tekintetben. 

A tanévnyitó istentisztelet 

fő mondanivalója a kezdés és 

újrakezdés volt. Az ő életük-

ben ismét egy olyan szakasz 

érkezett el, amikor újból fel 

kell venni a tanulás fonalát. De 

ilyenkor sok bennük az elhatá-

rozás, a lendület, a tenni aka-

rás, a jóra – tökéletesebbre, 

teljesítményre való törekedés. 

Ezáltal tiszta lappal szeretné-

nek indulni. Mint minden em-

ber. Így válik ez a szakasz 

nemcsak egy új kezdetté éle-

tükben, de az újrakezdés lehe-

tőségévé is. 

Ez a lelkület ott van a fiatal 

szívében és mélyen meghatá-

rozza életének ezt a korsza-

kát. 

De sok fiatal életében a 

tanévkezdés az egyházi év 

elkezdését is jelenti, hiszen 

addig, nyáron nagyon sokan 

vakációznak, kikapcsolódnak 

iskolából, és sajnos nagyon 

sokszor az egyházból is. Majd 

csak akkor jönnek ismét, ami-

kor muszáj, amikor megkez-

dődik az iskola és felvesszük a 

gyülekezeten belül is a vallás-

órák fonalát. Azonban ikéseink 

hisszük, azon kevés kivételhez 

tartoznak, akik jó példával 

járhatnak elő gyülekezetünk 

azon fiataljai számára is, akik 

megbújva, meglapulva elvannak 

a gyülekezetben, de nem lehet 

velük személyesen találkozni. 

Őket is nagy szeretettel hívjuk 

és várjuk. 

Ha az ú tanév, iskolakez-

dés új feladatokat is jelent, és 

azt, hogy a fiatalok életében 

megkezdődik az egyházi év, 

akkor ikéseink is a tanévnyitó-

val kezdődően intenzívebben 

kapcsolódhattak be gyülekeze-

tünk életébe és szolgálatába. 

Ettől a pillanattól kezdve, a 

következő periódust a feladat-

vállalás, közösség, tevékenysé-

gek határozzák meg. Ezekről 

olvashatunk bővebben a to-

vábbiakban. 

Bevezetés a II. Kiadáshoz  

A  T A R T A L O M B Ó L :  

Bevezetés 1 

Tanévnyitó 1 

IKE-alkalmaink 2 

Bibliaismereti vetél-

kedő 
2 

Reformáció 3 

Gyermekbibliahét 4 

Advent 4 

IKE-Karaván 5 

Ajándékozás/ 7 

Karácsonyi előké- 8 

Karácsony miná- 8 

Ó-év/újév 9 

Hitvallás(Confessio) 9 

Énektanulás 10 

Bibliaórás vázlat 11 

Bibliai keresztrejt-

vény 
13 

Fedezd fel a kü- 14 

Kézimunka 14 

Kártyanaptár 15 

Képeslap 16 

IKE-Programok/ 16 

Tanévnyitó – évkezdés  

S Z A T M Á R - K Ü L T E L K I  I K E   

( I F J U S Á G I  K E R E S Z T Y É N  

E G G Y E S Ü L E T )  
Mit üzen a „Kakasülő”? 

2 0 1 1 .  J A N U Á R  

A  S Z A T M Á R - K Ü L T E L K I  I K E  É R T E S Í T Ő J E  

 I I .  É V F O L Y A M ,  1 .  S Z Á M  



2 
 

de őszintén kell bevallanunk, 

hogy erre még nem volt példa ☺. 
De reméljük a legjobbakat, és 

hátha egy újabb év után eljutunk 

odáig, hogy a „saját lábukra áll-

va” már merjenek önállóan bib-

liaórát tartani. 

 

Ami a vasárnapi alkalmakat illeti, 

jönnek lelkesen, annak ellenére, 

hogy kötetlen program van. Be-

szélgetünk, ismerkedünk, aznapi 

istentiszteletet átbeszélünk, fil-

met nézünk, születésnapost ün-

neplünk, stb. Ezt nem mind egy-

szerre, hanem mikor mivel fog-

lalkozunk.  

Bibliaismereti vetélkedő – egyházmegyei szakasz 

Ike-alkalmaink fonala 
Az új tanévvel tehát megnyi-

tottuk ike-alkalmaink fonalát 

is. Új kezdés, újrakezdés 

jellemző ezen a téren is. 

Folyatódtak ugyanis alkalma-

ink időbeosztása: pénteken 

délután bibliaórák, vasárnap 

délután pedig kötetlen talál-

kozók, filmnézések, beszél-

getések, egyebek. Változott 

azonban a bibliaórák tartal-

ma. Ugyanis addig, míg az 

elmúlt évben (iskolai tanév 

beosztása szerint: 2009-

2010) adott sorozat mentén 

haladtunk, addig most tema-

tikus sorozat az, ami a biblia-

órákat meghatározza. 

Magyarán eddig egy fiatalok-

nak összeállított 3 részes 

füzetecske volt a vezérfonal, 

most pedig adott témákról 

tartunk bibliaórát. Minden ikés 

írt 2-3 témát, ami őt éppen 

foglalkoztatja (szerelem, barát-

ság, hazugság, reménység, stb), 

azt felírta egy kis cédulára és 

betette egy kis kosárkába. Az 

így összegyűlt témákból, cédu-

lákból húzunk a bibliaóra után, 

hogy mindenkinek legyen ideje 

otthon is ráhangolódni a követ-

kező heti ike témájára, hozza a 

maga észrevételeit, kérdéseit. 

Így lehetőség nyílik olyan be-

szélgetés kialakítására, mely az 

őket éppen érintő, aktuális 

témákról szól, és azokat vizs-

gálhatjuk meg a Szentírás tanítá-

sán keresztül. Fény derül ezáltal 

arra, hogy adott kérdésben, mi 

az ő saját véleményük, mit gon-

dolnak, általában mi az emberek 

véleménye, és mi az, amit a 

Szentírás tanít. E hármat egymás 

mellé téve meglátjuk mi az a 

Biblia fényében ami jó, és amit 

kamatoztatni kell magunkban, és 

mi az, ami rossz, és pontra kell 

tenni. 

Reménykedünk abban is, hogy a 

bibliaóráknak ilyen jellegű előké-

szítése kedvet ad minden 

ikésnek arra, hogy ők maguk 

készüljenek egy-egy bibliaórára, 

ség vagy éppen függetlenedési törekvés 

és annak következményei. A ma embe-

rének is tanulságos lehet az, ahogyan egy 

nép elfordul Istentől, megtagadja vezeté-

sét, és idegen, külföldi minta szerint ki-

rályt kíván magának. Az egy, igaz Isten 

vezetése helyett inkább a hasonulásban 

láttak megoldást, megmaradást. Ma is 

gondolkodnak úgy emberek, népek, hogy 

jobb lemásolni a külföldi életmódot, de 

közben elfelejtenek Istenben bízni. En-

nek vége pusztulás (vö. Saul). De mindig 

ott van megmaradás, ahol az ember mer 

Istenre hagyatkozni, és Őt teljes szívből 

követni (lásd Dávid). 

Az elmúlt évben a következő csapa-

tok vettek részt: Erdőd, Mikola, Ombod, 

Óvári, Szatmárgörbed, Szatmár-Kültelek, 

Szárazberek. Bár minden csoport meg-

tette a kellő előkészületeket a szükséges 

anyag elsajátításában, ez a verseny meg-

lepetéssel szolgált a jelenlevőknek. 

Kellemes meglepetés, hogy a hét csa-

pat közül a frissen önállósult erdődi 

gyülekezet ifjúsága nyerte a megyei 

szakaszt. Az eredmények szorosak 

voltak, mégis dicséret illeti a friss lelke-

sedéssel induló erdődieket. A mieink is 

jól teljesítettek. Mindenki, aki jelen 

volt, nyert azáltal, hogy a felkészülés 

során elsajátíthatta Sámuel első köny-

vének tanulságát, és jó reménység sze-

rint beépíthetik életükbe. Amilyen lel-

kesedéssel készült fel az a négy ember, 

aki a vetélkedőre elindult (sokszor 

hetente többször is órákon át tanulva, 

készülődve, kérdéseket feltéve egymás-

nak), hiszem, hogy ugyanolyan lelkese-

déssel vesznek részt a továbbiakban is 

az ike munkájában. 

További képek a következő oldalon ... 

Az idén is, mint már évek óta, 

megrendezésre került a bibliaismereti 

vetélkedő megyei szakasza, ahol a 

megye gyülekezeteinek ifjúsága mér-

hette össze tudását. Az idei vetélkedő 

anyaga Sámuel első könyve. A könyv 

izgalmas, eseménydús történelmi 

korszakot dolgoz fel: Sámuel próféta 

elhívásától kezdve, a királyság megala-

kulásán át Saul bukáság és Dávid kivá-

lasztásáig. E történelmi korszak meg-

határozó eleme az Istentől való függő-

M I T  Ü Z E N  A  „ K A K A S Ü L Ő ” ?  
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Bibliaismereti vetélkedő képek (folytatás) 
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az Ő dolgairól, arról, hogyan van jelen életem-

ben, hogyan segített... Mindezt csak úgy lehet, ha 

életünk minden pillanatában, mindenféle helyzet-

ben visszatalálunk az Úr Istenhez; ha csak a 

Szentíráshoz ragaszkodunk, mint az Ő számunkra 

adott csodálatos, életet megtartó és átformáló 

Igéjéhez. Ezt fedezték fel újra reformátoraink, ezt 

fedezhetjük fel mi is minden igeolvasás és –

hallgatás alkalmával.  

Kell hát nekünk is, és minden kor emberének 

a reformáció. Nemcsak körülöttünk, de mi ma-

gunkban is. 

A műsor tartalma: 

1. Ifjúsági ének: Dicsérem neved 

2. Vers: Vissza az Isten Igéjéhez 

3. Gyülekezeti zsoltárének: 119,1. 

4. Vers: Lukátsi Vilma, Wittemberg 

5. Gyülekezeti dicséreténeklés: 404,1-2. 

6. Mit mond az Irás? (Róm 1,16-17; Ef 2,8-9; 

Gal 2,16.) 

7. Vers: Boros Gergely, Még egy reformációt 

8. Gryllus zsoltárfeldolgozás: 103,1.2.3.6.7. 

A reformáció „izgalmas” ünnep. Hogy 

miért mondom ezt, nos azért, mert egyrészt 

visszautal arra a mozgalmas, izgalmakkal teli 

korszakra, amelyben a reformáció, mint lelki 

megújulási mozgalom megszületett. Ugyanis a 

reformációnak lényege az volt, hogy vissza 

kell térni a Szentírás tanításaihoz. Üdvösséget 

nem egyebütt kell keresni, hanem Isten paran-

csolatainak megtartása által. Az öt „Sola” 

megfogalmazásában éppen ez jut kifejeződés-

re. Másrészt a reformáció nem egy lezárt 

korszak, hanem utal arra is, hogy minden idők 

emberének szüntelenül törekednie kell a lelki 

megújulásra, a Bibliához való visszatalálásra. 

Ezért ünnepelünk október 31.-én, és tartunk 

emlékünnepet. 

Az emlékezésnek sajátos formája az, ami-

kor ikéseink az elmúlt idő jól bevált szokása 

szerint rövid reformációs műsorral készültek 

megörvendeztetni az igehallgató gyülekezet 

szívét. E műsor ének és vers összeállítása, 

melynek központi gondolata az Isten dicsére-

te.  

Isten-dicséret nyitja és zárja a műsor tar-

talmát, keretet szabva annak. Hogyan lehet 

Istent dicsérni? Hát úgy, hogy megemlékezem 

9. Gondolatok az öt „Sola” –ról: 

Sola Scriptura: a kijelentés egyetlen és 

igaz forrása Isten Igéje! 

Solus Christus: üdvösségünk megszerzője, 

Megváltónk Jézus Krisztus! 

Sola fide: nem igazulhat meg Isten előtt 

senki sem, csakis az Ő Fiába vetett hit által! 

Sola gratia: megtartatásunk alapja nem 

érdemeink vagy jócselekedeteink, hanem Isten 

kegyelme 

Soli Deo Gloria: mindezért a dicséret és 

dicsőség egyedül a mi Urunk Istenünké. 

Élménybeszámoló: 

„A reformációra nagyon lelkesen készü-

lődtek az ikések, mert egy kis előadással lép-

tünk fel. Az október 31.-ei vasárnap délelőtti 

istentiszteleten előadhattuk kis műsorunkat. 

Nagy lelkesedéssel és szeretettel énekeltünk 

és szavaltunk. […] a műsor-összeállításunk 

végére már örültünk, hogy túl voltunk rajta, 

sikerült úgy előadni, ahogyan azt elképzeltük. 

Én személy szerint izgultam az elején, de mire 

már az utolsó mondatokat is elmondtuk, ez a 

feszültség már elmúlt. Nagyon jól éreztem 

magam, és jól esett, hogy én is szerepelhet-

tem. Alig várom már, hogy más szerepünk is 

legyen...” (K.B.) 

Reformáció emlékünnepe 
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„Gyermek Biblia-hétvége” 
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lyek közül minden nap eggyel többet gyújtott 

meg karácsonyig.  

Ma az adventi koszorú általában fenyőágból 

készített kör alakú koszorú, melyet négy gyer-

tyával díszítenek. A gyertyákat vasárnaponként 

(vagy előző este) gyújtják meg, minden alkalom-

mal eggyel többet. A világító gyertyák számának 

növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, ame-

lyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsony-

kor. Az adventi koszorún mind a négy gyertya 

egyszerre ég az utolsó vasárnapon. 

Adventi naptár  

Az adventi naptár használatának népszokása 

1900 körül kezdődött, kialakulása egy német 

édesanyához kötődik, akinek kisfia, Gerhard, 

Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény 

kultúrkörben a karácsonyt (december 25-ét) 

megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig 

számított időszak. Advent első vasárnapja 

egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. 

Az adventi időszak  

Advent eredete a 4. századig nyúlik visz-

sza. VII. Gergely pápa négyben határozta 

meg az adventi vasárnapok a számát. 

Advent első vasárnapja, a keresztény 

egyházi év első napja mindig november 27. 

és december 3. közé esik. 

Az időszak neve  

Az advent szó jelentése „eljövetel”. A 

latin „adventus Domini” kifejezésből szárma-

zik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. A 

karácsonyt megelőző várakozás az eljövetel-

ben éri el jutalmát. Régebben egyes vidéke-

ken „kisböjtnek” nevezték ezt az időszakot. 

Adventi koszorú  

Adventkor a 19–20. század óta szokás 

koszorút készíteni. Az adventi koszorú ősét 

1839-ben Johann H. Wichern német evangé-

likus lelkész készítette el: egy felfüggesztett 

szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el, me-

már hetekkel az ünnep előtt türelmetlenke-

dett a várva-várt és megszokott karácsonyi 

ajándékok miatt. Az édesanya ezért érdekes 

és meglepő játékot talált ki gyermeke számá-

ra: egy kemény papírlapot huszonnégy részre 

osztott, mindegyik részre rátűzött egy-egy 

darab csokoládét, majd megengedte, hogy a 

gyermek minden este megegyen egyet-egyet 

közülük. Mikor a kisfiú felnőtt, nem felejtette 

el édesanyja meglepetését, és üzleti vállalko-

zásba kezdett. Olyan naptárt szerkesztett, 

amelyen huszonnégy ablakocska mögé egy-

egy darab csokoládé vagy cukorka volt elrejt-

ve, s ezek csak a spaletták . 

Amit az Adventről tudnunk kell 

Az „Advent” szó jelentése: Advent, 

„Adventus Domini”: az Úr eljövetele, rövi-

den: Úrjövet. Advent az Úr kegyelemhozó 

eljövetelére való felkészülés időszaka. Ad-

ventben több Úrjövetről emlékezünk meg: 

– Történelmi Úrjövet. Az Ószövetség 

várakozása Krisztus első (alázatos) eljövete-

lére „az idők teljességében”. 

– Kegyelmi Úrjövet. A hívő lélek várako-

zása Krisztus folytonos (lelki) eljövetelére a 

Karácsonyban. 

– Eszkatológikus Úrjövet. Az Egyház vir-

rasztó várakozása Krisztus második 

(diadalmas) eljövetelére az Utolsó Napon. 

Advent 

Minden nyáron református gyülekezetek-

ben szokott lenni gyermekbibliahét, amikor az 

illető gyülekezetek vallásórásai egy héten 

keresztül speciálisan, korosztály szerint kidol-

gozott tematikus foglalkozásokon vehetnek 

részt. Van énektanulás, bibliai történet feldol-

gozása, játékok, közös ebéd. 

Nálunk, lévén hogy városon vagyunk, 

kicsit körülményes ezt ebben a formában 

megvalósítani. Ugyanis nagyon sok gyerek 

ilyenkor a szüleivel elmegy nyaralni, elmegy 

falura, kiröppennek és kevesen maradnak 

itthon. 

Ezért kitaláltuk, annak érde-

kében, hogy ez a kezdemé-

nyezés mégsem maradjon el, 

hogy meg lehetne szervezni 

ezt az alkalmat iskolaidőben, 

amikor amúgy is itthon van-

nak a gyerekek. Ezért aztán az 

október 30. és november 7. 

dátumokat találtuk erre a 

legmegfelelőbbeknek. 

A dátumválasztás mögött 

egyrészt a reformáció emlék-

ünnepére való 

megemlékezés állt az Egyiptomból 

való kivonulás – páska történetén 

keresztül. E történet rávezet az 

ünnep lényegére, és arra világít rá, 

hogy megmaradásunk csakis Isten-

nek köszönhető, aki kivezet a fog-

ságból, a bűnből. Erre emlékezünk, 

erre az igazságra tekintünk vissza. 

A másik dátum, a november 7. 

pedig reformáció után van. A pün-

kösdi történetet vettük alapul, és 

megtanulhatták a gyerekek, hogy az 

ünnep nem egy naptári napba beszűkíthető 

megemlékezés, hanem folyamatos történés. 

Éppen úgy, ahogy a Szentlélek kitöltetik, 

megragadja és átformálja az embereket 

úgyannyira, hogy életük az Ő vezetése alatt 

már folyamatos ünneplés lehet. A reformá-

ció elmúlt, az első pünkösd megtörtént, de 

azóta is élhetünk állandó ünneplésben, amit 

Isten szüntelenül megújuló kegyelme és 

irántunk való szeretete tesz lehetővé. 

Ebben a szolgálatban segítségünkre vol-

tak ikéseink is, akik a maguk szabad idejéből 

áldoztak arra, hogy eljöjjenek, és megör-

vendeztessék gyülekezetünk gyermekeit. 
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Advent (folytatás) 
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hangulatot. Csak hab a 

torán, hogy a kellő han-

gulat fokozására az Im-

mánuel ifjúsági együttes 

kísérte, gazdagította 

hangszeres játékával a 

fiatalok éneklését.  

Úgy gondolom, akik 

eljöttek, nem bánták 

meg, hogy vasárnapi 

délutánjukat erre áldozták, hiszen jóleső érzésekkel, jó hangulattal 

és szép emlékkel térhetett haza mindenki azzal a meghívással, 

melynek értelmében egy hét múlva a Láncos-templom lesz a követ-

kező megálló, és szeretettel fogadnak bennünket.” (K.T.) 

További képek a Láncos-templomi megállóról: 

 

Mint minden évben, ez év adventi vasárnapjain is újra megren-

dezésre került a szatmári református gyülekezetekben az IKE-

Karaván, bár egy héttel korábban kezdődött ezúttal. Szamos- 

(november 21), Láncos- (november 28), Kültelek- (december 5), 

Németi- (december 12) gyülekezetekben került megszervezésre, és 

minden alkalom a vasárnap délutáni istentisztelettel kezdődött.  

„Az idei IKE-Karaván a Szamos-negyedi református gyülekezet-

ben indult. 

Ifjúsági istentisztelettel 

kezdődött az idei találkozó. 

Nt. Bogya Kis Ferenc lelki-

pásztor hirdetett igét az 

1Kor 9,24-27 alapján, ki-

hangsúlyozva, hogy milyen 

fontos a keresztyén ifjú 

életben a kitartás, céltuda-

tosság, önfegyelem. Minde-

zek olyan tulajdonságok, 

melyek ha megvannak ben-

nünk, akkor jó eséllyel 

vehetjük fel a versenyt e világ elemi szabályaival és győzhetünk hi-

tünkben Istenért, Isten ereje által. 

Igehallgatás után 

ismerkedésre került 

sor, lévén, hogy ez az 

idei első találkozás és 

nagyon sok olyan fiatal 

is eljött, akik ilyen talál-

kozón még nem vettek 

részt. Minden csoport 

bemutatkozott és el-

mondta mivel szoktak 

foglalkozni, mikor találkoznak, milyen jellegű tevékenységet folytat-

nak az ikén belül. Ezen felül egy kedvenc éneket is elénekeltek. Jó 

lehetőség ez egymás megismerésére. 

Ezután énektanulásra került sor, mikor is a karavánhimnusszal 

ismerkedhettek meg e jelenlevő fiatalok. Énektanulás után kezdetét 

vette a csoportjátékok sora, melyek jókedvet, kellő feloldódást 

nyújtottak. Játék, éneklés, nevetés felváltva biztosította a felhőtlen 

IKE-Karaván 

Egy érdekes történet 

"A régi Keleten bambuszból és papírból 

készített lámpásokat használtak, melyekben 

gyertya égett. Egy vak embernek, aki a barát-

jánál járt látogatóban egyik este fölajánlottak 

egy lámpást, hogy hazaútra vigye magával.  

-Nincs szükségem lámpásra - mondta a 

vak. - Nekem mindegy sötét van-e vagy vilá-

gos.  

-Tudom, hogy az út megtalálásához nincs 

rá szükséged - válaszolta a barátja - , de ha 

nincs nálad, beléd ütközhet valaki. Vidd hát 

magaddal! A vak elindult a lámpással, és alig 

ment pár lépést, mikor valaki egyenesen 

belészaladt. 

-Miért nem vigyázol - kiáltotta oda az  

idegennek -, nem látod ezt a lámpást?  

-Kialudt a gyertyád, testvér! - felelte az 

ismeretlen."  

Állj meg Testvérem, az Úr közeleg feléd! 

Állj meg, Testvérem, olvasd el még egyszer a 

példázatot! 

Ádventi koszorúd fényében úgy érzed 

Rólad nem szól ez a történet? Ádventi gyer-

tyád fénye úgy beragyog, hogy a meditáció 

címére nemmel tudsz válaszolni?  

Adventi előkészületek minálunk 

Az adventi várakozásunkban mi sem tét-

lenkedtünk, hanem készültünk. Egyrészt ké-

szültünk lelkiekben a mögöttünk álló reformá-

ciótól fűtve, illetve az előttünk levő szolgála-

tokra felkészülve. Hiszen hogyan is lehetne 

jobban várni a mi Urunkat, mint aktív szol-

gálatban. Mert ha így talál minket, akkor 

ránk is érvényes amit a Biblia mond: 

„Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor 

haza jő, ilyen munkában talál!” (Lk 12,43.)  

Beszélgetéseink során eltűnődtünk, 

hogy vajon a fentebb látható három kép 

közül melyik lehet az, ami adventi várako-

zásunkat leginkább meghatározza? Te is, 

kedves testvérem, tedd fel magadnak a 

kérdést: mire várok én adventkor? Csak 

szokásból égnek a gyertyák, már a kará-

csonyt várom a maga csillogásával, vagy 

esetleg arra a fényre gondolok, mely egy-

szer megvilágosította az emberiséget, és 

azóta is jön és érkezik, az Úr Jézus Krisz-

tusra...? 

http://refszatmar.eu/wp-content/uploads/2010/11/karavan4.jpg
http://refszatmar.eu/wp-content/uploads/2010/11/karavan.jpg
http://refszatmar.eu/wp-content/uploads/2010/11/karavan31.jpg
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“Ti is azért legyetek készen”  

Harmadik megállóként 2010. december 5.

-én a Szatmár Kültelki Egyházközség adott 

otthont az IKE-Karaván fiatalok számára igen 

nagy jelentőséggel bíró eseményére. 

Ezen megálló központi témája a VÁRAKO-

ZÁS volt. Hogyan lehet és kell adventben 

várakozni. 

Igét hirdetett Kürti Tamás segéd-
lelkipásztor a Mt 24,42.44. alapján, melynek 

lényege az állandó lelki készenlét, éberség 

ebben a világban a Krisztus visszajövetelére 

v a ló  t ek i n te t t e l .  Hogyan  l ehe t 

mindannyiunknak, beleértve a fiatalokat is e 

mai világban Krisztust várni? Úgy, hogy átérté-

keljük a számunkra fontos dolgokat és megra-

gadjuk azokat a pillanatokat, melyekben 
együtt örülhetünk és építhetjük egymást sze-

retetben és reménységben. 

Ennek a témának a jegyében zajlott a dé-

lutáni istentiszteletet követően a fiatalok 

programja énekléssel, csoportjátékokkal, 

ismerkedéssel, tánccal, szórakozással. Min-

dennek a lényege az volt, hogy meglássák: 

lehet másképp is együtt szórakozni, keresz-
tyénként, mértékletesen. Lehet ismerkedni, 

közelebb kerülni nemcsak egy másik gyülekezet 
fiataljaihoz, de saját ifjúsági csoportunk tagjához 

is, nem utolsó sorban pedig önmagunkhoz is. 

Volt: 

- bibliai keresztrejtvény (Jézus születésének 

története alapján), 

- vak ábécé, 

- csoportrajz (ahol egyvalaki elkezd rajzolni és 

minden vonásnál mond egy fontos dolgot magá-
ról, a következő pedig folytatja egy másik vo-

nással), 

- páros tánc (mikor a lányok írnak valamit ma-

gukról, és amelyik fiú kitalálja, azzal táncolhat-

nak), 

- detektíves játék (ki kellett találni: ki volt a 

gyilkos, mi volt a gyilkos fegyver, hol történt?) 

- székfoglaló játék (amikor körbe leteszünk 
székeket és azokon kívül zenére körbe járnak a 

fiatalok, majd mikor a zene elhallgat, akkor 

gyorsan le kell ülni. Akinek nem marad hely 

kiesik. ) 

Ezeken kívül volt énektanulás is, olyan ifjú-

sági énekekkel, mint: 

- Én Uram, én Istenem; 

- Tégy eggyé, Urunk, 

- Örvendjetek 

- Oly jó tudni azt, 

- Krisztus testének tagja vagy már… 

- Tégy engem békeköveteddé 

Vacsoraszünet ideje alatt meghallgathat-

ták a Mikulás történetét, valamint egy vide-

ót tekinthettek meg, mely Krisztus visszajö-
veteléről beszél, és arra figyelmeztet, amire 

az istentisztelet is: vigyázzatok, és legyetek 

készen… (Mt 24,42.) 

Mikulási ajándékozás után, amikor min-

denki egyénileg és mint ikés csoport, vala-

milyen ajándékban részesült, ünnepélyesen 

meghívtak minden jelenlévőt a Szatmár-

Németi Egyházközségben jövő héten (2010. 
december 12.) megrendezésre kerülő ike-

karavánra. 

 

Az elmúlt évi ike-karaván a Németi 

egyházközségben zárult. 
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Amit a Mikulásról tudni kell! 

Szent Miklós legendája 

Egy szegény embernek három lánya volt, 

akiket megfelelő hozomány hiányában nem 

tudott férjhez adni. Miklós myrai püspök 

elhatározta, hogy segít rajtuk, de szemér-

mességből vagy szerénységből ezt titokban 

tette. Az éj leple alatt egy-egy arannyal telt 

erszényt tett a szegény ember ablakába. 

Egyes változatok szerint ezt három egymást 

követő éjjelen tette, mások szerint három 

egymást követő évben. Mindkét esetben 

azonban az apa a harmadik alkalommal meg-

leste az adakozót, hogy megköszönje neki az 

ajándékot, de Miklós azt mondta, hogy egye-

dül Istennek tartoznak köszönettel.  

Miklós püspök fenti legendája és decem-

ber 6-iki egyházi ünnepe kapcsán terjedt el a 

19. században a városokban, hogy a Mikulás 

az ablakokba helyezett kitisztított cipőkbe 

szaloncukrot vagy kisebb édességekből és 

déligyümölcsökből álló piros csomagot tesz 

december 6-án. Személyesen is lehet talál-

kozni a Mikulással. Ekkor a díszes piros ru-

hás, nagy fehér szakállú püspököt fekete 

krampuszok (valójában ördögök) kísérik, és 

a rossz gyerekeket ijesztgetik, virgáccsal 

fenyegetik vagy finoman meg is vesszőzik. 

 

A német, protestáns területeken Miku-

lás megfelelője a Weihnachtsmann. Angol-

szász területeken (főleg az Amerikai Egyesült 

Államokban) Santa Claus néven karácsonyi 

ajándékhozó alakká vált Mikulás, és történe-

te szerint az Északi-sarkon lakik. A gyerekek 

karácsony előtt levelet küldenek neki kíván-

ságaikkal. A Télapó rénszarvas-vontatta szán-

jával december 25-én egy éjszaka alatt kör-

bejárja a Földet, és a kandallóra tett zoknik-

ba, harisnyákba apró ajándékokat helyezve 

lepi meg a gyerekeket, akik tejjel és süte-

ménnyel várják.  

 

Skandináviában a sarkkörön túli vidé-

kekhez, hagyományosan Lappföldhöz kötik 

alakját. A finn Mikulást Joulupukkinak hívják. 

A 20. században a Szovjetunióban Gyed 

Moroz, azaz Fagy Apó szorította háttérbe 

Szent Miklóst, Moszkva és Oroszország vé-

dőszentjét. Gyed Moroz újév napján hozott 

ajándékokat. 

 

A Miklós-nap Magyarországon 

A hagyományos ünneplés a városokban 

és a falvakban az álarcos, jelmezes játék 

(alakoskodás) volt Miklós-napon,december 6

-án, amely nyugatról érkezett Magyarország-

ra. Nem ismert, hogy a népszokás mikor 

került pontosan Magyarországra, a 18. szá-

zad végén megjelent tiltás árulkodik először 

jelenlétéről. A tiltás oka a gyermekek ijeszt-

getése volt, mivel nem a ma ismert, jókedvű, 

pirospozsgás Mikulás járt házról házra, hanem 

egy félelmetes, koromfekete arcú, láncot csör-

gető rém, aki egyszerre jutalmazott és bünte-

tett.  

 

Többféle eredetmagyarázat alakult ki, a 

legelterjedtebb álláspont szerint a rémisztő 

alak Odin germán főisten továbbélése, akinek 

kettőssége, a jó és a rossz mutatkozik meg a 

december 6-i szokásban: jóságos alakja ajándé-

kot oszt, míg büntető alakja ijesztgetett.  

A falvakban egészen a 20. század utolsó 

harmadáig élt a lánccsörgető alakoskodás, akit 

végül kiszorított a jóságos Mikulás.  

 

Az ajándékosztogató, mosolygós, piros 

ruhás Mikulás a városokban jelent meg elő-

ször a 19. század végén, valószínűleg függetle-

nül a Miklós-napi szokástól. A kipucolt cipők-

be és csizmákba ajándékot rakó, éjjel közleke-

dő Mikulást egyre inkább összekötötték Mik-

lós személyével: amíg a 19. század végén meg-

jelent szótárak a püspöki munkáját emelték ki, 

addig 20. század első felében már jótékonysá-

ga került a középpontba, a mai lexikonok pe-

dig szinte csak az utóbbiról emlékeznek meg. 

 

A Mikulás szó eredete 

A Mikulás a Miklós név szlovák változata. 

A köztudatban december 6-a hagyományos 

elnevezésének számít a Télapóval szemben – 

tévesen. A szokás és a kifejezés csak 19. szá-

zad legvégén érkezett Magyarországra, így 

csupán harminc-negyven évvel idősebb, mint a 

Télapó szó. (A kortársak különben a Mikulás 

elnevezést ellenezték szlovák eredete miatt.)  

 

A modern Mikulás 

Nyugaton a Mikulás a karácsonnyal együtt 

egyre inkább szekularizálódott, elszakadt Szent 

Miklóstól, a tömegkultúra része lett és 

elüzletiesedett. Ügyes marketingesek meg-

szüntették a Mikulás évközi morális felelőssé-

get hangsúlyozó, bírói szerepét, eltüntették 

mellőle a büntetést szimbolizáló krampuszo-

kat. Az édesség- és játékipar mellett ma már 

egész sor termék használja alakját reklámfigu-

raként. Angolszász hatásra az európai konti-

nens városaiban is elszaporodtak karácsony 

előtt az utcai Mikulások. 

 

Érdekes tévhit, hogy a Mikulás kövérkés, 

jókedvű, piros ruhás megjelenését a Coca-

Cola találta volna ki 1931-ben. Egy korábbi 

magyar gyermekkönyv (1928) hasonló megje-

lenéssel ábrázolta a Mikulást, így ez a feltevés 

nem állja meg a helyét, bár a cég minden bi-

zonnyal hozzásegítette az öregapót a világhír-

névhez. A üdítőital-gyártó cég termékein ma 

már hol akrobatikusan ugrándozik, hol joviális 

kövér szakállas öregúrként üldögél, a reklám-

filmekben pedig néha egész csapatokban 

vonulnak a Mikulások. 

A Mikulással kapcsolatos elképzelések 

is megváltoztak a globalizáció hatására: míg 

a két világháború között a Mikulás a 

mennyben élt, a gyerekeket az égből figyel-

te, segítői pedig manók, angyalok vagy 

krampuszok voltak, addig a jelenkor Miku-

lása a Lappföldön vagy az Északi-sarkon él, 

szánját rénszarvasok húzzák. 

 

A Mikulás és megfelelői különféle nevei 

Amerikában és Kanadában:Santa Claus 

Angliában: Father Christmas 

Baszkföldön: Olentzero 

Brazíliában, Peruban és Spanyolországban: 

Papá Noel 

Dániában: Sinter Klaas 

Finnországban: Joulu Pukki 

Franciaországban: Père Noël 

Hollandiában: Kerstman, Sint 

Japánban: Jizo 

Kínában: Shengdan Laoren 

Magyarországon: Mikulás, Télapó 

Marokkóban: Black Peter 

Németországban: Weihnachtsmann, Niko-

laus 

Norvégiában: Julenissen 

Olaszországban: Befana vagy Babbo Natale 

Oroszországban: Gyed Moroz 

Svédországban: Jultomten 

A csokoládé-Mikulás 

 

A Mikulás alakját és az édességet ösz-

szekapcsolja a csokoládé-Mikulás. Magya-

rországon 1934-ben kezdtek ilyen figurá-

kat gyártani. A legtöbb mai kommersz 

csokimikulás valódi csokoládé helyett ka-

kaós bevonómasszából készül, amelyben a 

drágább kakaóvajat olcsóbb növényi zsira-

dékkal helyettesítik. 2006-ban 8000 tonna 

csoki mikulás készült Magyarországon. 

 

Mikulás Kültelken 

Nálunk is tiszteletét tette a Mikulás, 

hiszen az IKE-Karaván kültelki megállója 

éppen december 5.-ére esett. Ez azzal járt, 

hogy különleges hangulata lett így a talál-

kozónak. Még mielőtt véget ért volna 

ugyanis az együttlét, megjelent a kültelki 

Mikulás is, szépen felöltözve, aki szerény 

ajándékkal bár, de meglepte a jelenlevőket. 

Kaptak szaloncukrot, ikések keze által 

készített adventi koszorút stb. 
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Karácsonyi előkészületek 
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„Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyák-

kal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal 

díszítem fel, de a családom felé nincs ben-

nem szeretet, nem vagyok egyéb, mint 

díszlettervező.  

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi 

süteményeket sütök kilószámra, ízletes 

ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan 

megterített asztalt készítek elő, de a csalá-

dom felé nincs bennem szeretet, nem 

vagyok egyéb, mint szakácsnő.  

Ha a szegénykonyhában segédkezem, 

az öregek otthonában karácsonyi éneke-

ket zengek, és minden vagyonomat segély-

ként elajándékozom, de a családom felé 

nincs bennem szeretet, mindez semmit 

nem használ nekem.  

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal 

és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezer-

nyi ünnepen veszek részt, a templomi 

kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs 

a szívemben, akkor nem értettem meg, 

miről is szól a karácsony.  

 

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a 

gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a 

lakásdíszítést, és megcsókolja a házastár-

sát. A szeretet barátságos az idő szűke 

ellenére is. A szeretet nem irigyel másokat 

házukért, amiben jól kiválasztott karácso-

nyi porcelán és odaillő asztalterítő van. A 

szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy 

menjenek már az útból, hanem hálás érte, 

hogy vannak, és útban tudnak lenni. A 

szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap 

Ikéseink karácsonyi műsorát a vára-

kozás és beteljesedés határozta meg. Az, 

amit már réges régen várt a világ, megje-

lent, és megszületett Betlehemben az Úr 

Jézus.  

Azonban nagyon sok embernek nem 

erről szól a karácsony, hanem csak aján-

dékozásról, arról, hogy együtt van a csa-

lád, stb. Éppen arról nem beszélnek ilyen-

kor, ami történt: Megváltója született 

ennek a világnak. Hogy erre kicsit felhív-

juk a figyelmet, olyan összeállítással ké-

szült az ike, amely Isten ígéreteire tereli a 

figyelmet. Ő a történelem folyamán 

számtalanszor megígérte, hogy Szabadítót 

küld.  

A karácsony nem azáltal válik a szere-

tet ünnepévé, hogy mi megpróbálunk 

emberségesebbek lenni, hanem azáltal, 

amit Isten tett miértünk. „Hogy az Ő 

egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen 

Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 

legyen.” (Jn3,16.) csak ebből kiindulva 

fogadhatjuk be ezt a szeretetet, melynek 

lángja áthatja szívünket és kihat mások 

felé is. Az irány: Isten szeret, én ezt meg-

érzem, ezt a szeretetet továbbadom. 

 

A műsor felépítése: 

1. Lukátsi Vilma: Az Ígéret (színdarab) 

2. Közben ének: Dicsőség mennyben 

az Istennek (194.) 

3. Gondolatok: Karácsonyi szeretet-

himnusz (ezt az alábbiakban idézzük) 

is valamit, hanem örömmel ajándékozza 

meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszo-

nozni.  

A videojátékok tönkremennek, a 

gyöngysorok elvesznek, a számítógépek 

elavulnak. De a szeretet ajándéka megma-

rad. 

A szeretet mindent elvisel, mindent 

hisz, mindent remél, mindent eltűr. A sze-

retet soha el nem múlik.”  

(Ismeretlen szerző ) 

 

Karácsonyi ajándékozás 

Nemcsak gyülekezetünk gyermekei 

részesültek ajándékban, hanem az ifjúság is. 

Ugyanis már az adventi készülődésünket 

úgy indítottuk, hogy egy játékot találtunk 

ki, melynek neve: Angyalka. Lényege a kö-

vetkező: kosárkába neveket teszünk, majd 

mindenki húz egy nevet. Annak, akit kihú-

zott, ő lesz az angyalkája. Azaz a négy hé-

ten keresztül, míg tart az advent, különö-

sebben odafigyel arra, akit kihúzott, segít, 

kedveskedik neki, és számára ő vesz majd 

ajándékot. Ugyanis a szentesti istentisztelet 

előtt mindenki az előkészített ajándékot a 

fa alá teszi a templomban, majd istentiszte-

letet követően kántálunk a fa körül és vé-

gül mindenki megkeresi a maga ajándékát. 

Van aki tudja már ekkorra, kitől kapott 

ajándékot, van, aki sejti ki volt az ő angyal-

kája, de van olyan is, aki teljesen meglepőd-

ve bontja ki a csomagját és izgalmak köze-

pette gondolkodik azon, hogy vajon ezt 

kitől kaphattam. 

Karácsony minálunk 

Az adventi várakozásunkban igyekeztünk 

ráhangolódni az Úrral való személyes talál-

kozásra, így karácsonyvárásunkat sem a tét-

lenség, hanem a készülődés határozta meg. 

Ugyanis bibliaórára, karácsonyi műsorra, 

ajándékozásra készülődött mindenki. 

A karácsonyfa története: 

A karácsonyfa állítás hagyománya Skandi-

náviából származik és  a 30 éves háború 

idején jutott el Németországba a 17. század-

ban. A népi hiedelmek szerint a téli napfor-

duló alkalmával a szabadon kószáló gonosz 

démonok és szellemek elől csak az menekül-

hetett meg, aki az örökzöld fa alá húzódott. 

Luther Márton állított először karácsonyfát 

gyermekeinek. Kezdetben gyümölcsökkel, 

édességekkel díszítették. 

Hazánkban a karácsonyfa díszítésének 

szokása német, illetve osztrák közvetítéssel 

jutott el. Az ezzel kapcsolatos legismertebb 

változat szerint 1824-ben a magyarországi 

óvodák alapjait lefektető Brunszvik Teréz 

grófnő teremtette meg ennek hagyományát 

Magyarországon azzal, hogy Bécsből hozatott 

karácsonyfát, s ezzel divatot teremtett.  

Eleinte természetesen a nemesi családok 

körében lett egyre népszerűbb, később a mó-

dosabb polgári családok körében terjedt el, 

majd végül a szegényebb rétegek karácsonyá-

nak is része lett, lassan kiszorítva ezzel a kará-

csonyi életfa - vagyis termőág - állítási szokást, 

mely az évről-évre megújuló természetet jel-

képező nagyon régi, pogány eredetű népszo-

kás volt. Mielőtt az örökzöld fenyőfa vette át 

az uralmat, nálunk eleinte az ünnep dísze az 

összekötözött fagyöngyből és borókából ké-

szített csokor vagy koszorú volt, amit sok 

he lyen  a  gerendára  akasz tottak .  

A magyar életfa-hagyomány eredete visszanyú-

lik a Csodaszarvas-legendakörhöz, mely sze-

rint a világ hét szintből épül fel – ezért egy 

ideig a ágakat hét vagy kilenc elágazó ág-

csoporttal vágták.  

Az új életciklus kezdetét, a természet 

megújulását jelképezi a zöld fenyő is. Karri-

erje kezdetén a karácsonyfát elsősorban 

ostyával, mézeskaláccsal, almával és dióval 

díszítették, később színes szalagokat, gyer-

tyákat erősítettek tüskés ágaira – ez utób-

bi a „Világ Világossága”, vagyis Jézus Krisz-

tus jelképe.  

Később a fán üveggömbök, ezüstpapír, 

angyalhaj is helyet kapott – ezek bizonyos 

értelmezés szerint szintén jelképek: a csil-

lagok, bolygók és a Tejútrendszer megtes-

tesítői.  

A fa csúcsán a legfelső dísz, mely általá-

ban a legfényesebb is volt mind közül, a 

betlehemi csillag megjelenítője. Karácsony 

előestéjén, napnyugta után gyújtották meg 

az új fényt a Fény Fáján, a karácsonyfán.  
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Ó-év, újév 
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Nemigen, vagy csak nagyon törődik az ember a lelkével. Elva-

gyunk magunkkal, ügyes-bajos dolgainkkal, mindenki végzi a maga 

dolgát, de Istennel mennyit foglalkozunk? Mennyire halad életünk 

azon a keskeny ösvényen, amelyet Jézus mutatott nekünk. Vagy 

megyünk a széles úton és haladunk az árral, a világ sodrásával. 

Nagy kérdései ezek az ifjúságnak, és éppen mi vagyunk azok, 

akiknek különösen szükségünk van arra, hogy lelkileg megújuljunk. 

Kell ez minden embernek, de a fiatal, aki példát keres, aki el akar 

helyezkedni ebben a világban, aki meg akar annyi mindennek felelni, 

identitást keres, annak a Szentírásban kell megtalálnia példaképét, a 

bibliai igazságoknak kell megfelelni, és identitását is az Isten Igéjéből 

tanulhatja meg. 

A középkorban is, de ma sincs ez másképp, az emberek nagy 

része nem fogadta szívesen a reformáció tanítását, mert rámuta-

tott tévelygéseikre, hibáikra és megtérésre, az Istenhez való újbóli 

odafordulásra ösztönzött. De Istennek hála voltak akkor is olyan 

emberek, és ma is vannak, akik fontosnak tartják üdvösségüket, 

megmaradásukat, és ismét visszatérnek arra a keskeny útra, ös-

vényre, melyen Jézus maga, mint Jó Pásztorunk vezeti a maga bárá-

nyait.” 

Advent 

„Advent = várakozás. De mit várunk. Várakozásban él ez a 

világ. Várjuk a jobb jegyeket, az elismerést tanáraink és barátaink 

részéről, várjuk céljaink megvalósulását. Annyi minden van, amit 

várunk. De mindez sajnos önös érdek. Mind arról szól: mit szeret-

nék én kapni, mit szeretnék megvalósítani, elérni.  

De az advent jelentése: ad ventus, azaz annak a várása, aki eljö-

vendő. Ki az, aki el fog jönni? Jézus Krisztus. De mennyire nem 

várjuk mi az Ő érkezését. Világi dolgokat azt inkább várunk, de a 

Vele való találkozásra nem vágyik az ember. Várjuk-e, hogy Jézus 

szívünkbe lépjen? Tudom-e azt, hogy Ő eljön majd ítélni elevene-

ket, és holtakat?  

A mai világ adventben él. De félreérti annak jelentőségét. Nem 

Krisztusra vágyik életünk, hanem világi dolgokra, örömökre, hiába-

valóságokra. Bárcsak tudnánk Jézusra várni, és csak Tőle várni bol-

dogulást, életünk jobbra fordulását.” 

Mit gondolnak ifjaink? 

Az iskoláról 

„Az iskolát vártam is, meg nem is. 

Nem vártam, mert a tanévnyitó azt jelentette, hogy vége van a 

nyárnak, és a vakáció oda lett. A pihenésnek, kikapcsolódásnak, 

önfeledt szórakozásnak búcsút lehet inteni, és hosszú ideig csak 

várni lehet ismét, hogy legyen vakáció. 

De vártam is azért, mert ismét találkozhattam osztálytársaim-

mal, azokkal a barátaimmal, ismerőseimmel, akikkel éppen az iskola 

köt össze. Rég nem találkozhattam velük személyesen, van, akit 

egész nyáron nem láttam... Jó lesz ismét találkozni, és az iskolai 

tanulás ellenére is örülni egymásnak: a barátoknak, és régen látott 

kedves tanárainknak. 

Ugyanakkor van még egy dolog, amiért vártam is, meg nem is az 

iskolakezdést. Vegyes érzéseim voltak ugyanis az előttem álló fela-

datokkal és kihívásokkal szemben. Oly sok az elvárás, annyi min-

dennek és mindenkinek kell megfelelni, és bennem ott volt a fe-

szültség, hogy vajon fogom-e tudni teljesíteni mindezeket. De hála 

legyen Istennek, ezek az izgalmak és félelmek elmúltak, mert elkez-

dődött az iskola és ott voltak nekem azok, akik támogatnak és segí-

tenek. Osztálytársaim, ikés barátaim, templom, gyülekezet, család. 

Nem utolsó sorban ott volt, és van nekem az Úr Isten, aki vigyáz 

rám és minden félelmem ellenére bátorságot ad a szívembe és meg-

segít minden napon. Jóban-rosszban egyaránt.” 

Egyházi ünnepekről:  

Reformáció 

„A reformáció egyházi ünnep. És mint ilyen, nem mindig emlé-

kezünk meg róla kellőképpen az iskolában. Van olyan iskola, ahol 

egyáltalán nem tulajdonítanak neki nagy jelentőséget (és itt most 

nem a román iskolákról beszélek). Valahogy kiszorulnak az egyházi 

ünnepeink a társadalomból. Pedig a reformáció a megújulásról szól. 

Tanítanak erről az iskolában, beszélnek róla a politikusok, de az a 

megújulás, ami békességet hoz és üdvösséget eredményez, az a 

bibliai megújulás. 

Hitvallás (Confessio) 

Lázasan készülődtek a fiatalok nemcsak a 

karácsonyra, de az évzárásra is.  

Karácsony körül 

ugyanis nem egy 

ikésünknek volt kérdé-

se, hogy lesz-e buli 

szilveszterkor. Nos, a 

válasz egyértelmű nem 

volt. Nem, nem lesz 

olyan buli a templom-

ban, amilyenre vágyik a 

mai fiatal. Ha azt akar-

ja mindenképpen, ak-

kor menjen máshova, 

de a templom nem az 

a hely, ahol bulit  tartunk. Hanem valami 

mást. Nos erre a valami másra hívtuk meg 

szeretettel az ikéseket.  

Az ó-év esti istentiszteletet követően 

ugyanis maradtunk a templomban és különle-

ges „buli” tartottunk. 

Felmentünk az ike-terembe, mindenki el-

foglalta a maga helyét, majd énekelni kezdtünk. 

Rövid beszélgetés kö-

vetkezett, melyben 

kiértékeltük a mögöt-

tünk álló évet, elbe-

szélgettünk örömeink-

ről, szomorúságaink-

ról. Ugyanak-

kor előre is 

tek intettünk, 

hiszen az óév 

arra is figyel-

meztet, hogy 

lezárul egy 

szakasz éle-

tünkben, és elkezdődik egy másik. 

A beszélgetést imádsággal és ének-

léssel zártuk, miután együtt ehettünk, 

zenét hallgathattunk és táncolhattunk, 

majd mielőtt szétváltunk volt, pezsgőt 

bontottunk, és mindenki megihatott egy 

kis pohár gyerekpezsgőt.  

Hála Istennek, az újév mindenkit egés-

zségben talált, és friss lendülettel, megújult 

erővel kezdhettük el a 2011-es évet és 

nézhettünk szembe az előttünk álló küzdő-

térnek. (vö Zsid 12,1.) 
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Hitvallás (Confessio) - folytatás 
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Énektanulás 

Karácsony 

„A karácsony a szeretet ünnepe. A kará-

csony a család ünnepe. A karácsony a meg-

bocsátás, irgalom, emberiesség ünnepe. 

Elmondja a világ, hogy mi neki a kará-

csony. Ezt látjuk a tévében, erről olvasunk az 

újságban, interneten. Ennyi sok embernek a 

karácsony. Persze ez is benne van, erről is 

szó van. De úgy gondolom, hogy a bibliai 

karácsony másról beszél. Igen. Én úgy ve-

szem észre, hogy manapság van egy bibliai és 

van egy világi karácsony. Sajnos az emberek 

többsége nem tart bibliai karácsonyt, hanem 

csak világit. Ha megkérdezünk valakit a kará-

csony lényege felől, sokan nem tudnak mit 

mondani. Iskolai ismerőseim beszélnek kará-

csonyról, de sokan nem tudják, hogy mit is 

kellene ünnepelnünk igazán. 

A bibliai karácsony örömüzenete: Jézus 

megszületet. Azért jött, hogy a sötétségben 

élő embereknek világosságot hozzon, üdvös-

séget szerezzen. De akkor sem kellett so-

kaknak, ma sem kell. Ma sem kell Jézus, mit 

Megváltó, Szabadító, életünknek Ura, hanem 

csak úgy kell, mint egy kisgyermek, mint egy 

csecsemő, aki mit sem tud magáról, akit ölbe 

lehet venni, babusgatni lehet, és aztán vissza 

lehet tenni, el lehet felejteni. 

Vajon mi hogyan ünnepeljük a karácsonyt? 

Jézus születésére emlékezünk, Isten jóságára, 

irgalmára, szeretetére? Vagy csak a 

karácsonyfadíszítésre gondolunk, a bulin jár az 

eszünk, a szórakozáson?  

Karácsony a szeretet ünnepe. De nem 

azért, mert ilyenkor kicsit megerőltetjük ma-

gunkat, és megpróbáljuk szeretni a másikat, 

hanem mert Isten szeretett minket. Karácsony 

a család ünnepe. Nem azért, mert ilyenkor 

együtt lehet a család, hanem mert békét, ál-

dást, örömet családjainkba Isten szeretete 

ajándékoz. Jézus Krisztus tart össze családo-

kat, és hoz szeretetet. Karácsony a megbocsá-

tás, irgalom, emberiesség ünnepe. Nem azért, 

mert mindezeket amagunk erejéből igyek-

szünk a másik ember felé kipréselni, hanem 

mert Isten felénk ilye. Ilyen megbocsátó, irgal-

mas, emberséges (olyan értelemben, hogy 

Jézusban emberré lett, és közel jött az 

emberhez)”. Az Ő tette késztet minket is, 

hogy hasonlóan cselekedjünk másokkal is. 

Ó-év, újév 

„Hamarosan véget ér ez az esztendő 

is, és mindenki alig várja, hogy megkezdőd-

jön az új év, mivel ilyenkor mindannyiunk 

tele van újévi fogadalmakkal, és vágyakkal, 

amit meg szeretne valósítani. 

Minden ikés fiatal számára nehéz volt a 

mögöttünk álló esztendő és nagyon hamar 

eltelt. Voltak benne jó napok és rosszak 

egyaránt, de mindennek ellenére ott él 

bennünk az elhatározás, hogy az előttünk 

álló új évben minél többet sikerüljön meg-

valósítani elképzeléseinkből, és jobb életet 

élhessünk, jobb emberekké váljunk. 

Azt kívánom mindenkinek, hogy sike-

res, szép új éve legyen, és mindazt, amit 

eltervezett, sikerüljön is idővel majd meg-

valósítani.” (J.E.) 
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A jeruzsálemi gyülekezet 
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A jeruzsálemi gyülekezet 
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Fedezd fel a különbségeket 

1 4 .  O L D A L  I I .  É V F O L Y A M ,  2 .  S Z Á M  

2. variáció: 

2 csésze só 

2 csésze liszt 

1 csésze víz 

1,5 evőkanál tapétaragasztó (Ettől a gyurma kicsit szürkésebb lesz) 

3. variáció: 

10 dkg finomliszt 

10 dkg burgonyaliszt 

20 dkg finomsó 

125 ml víz 

1 evőkanál ricinusolaj 

Sógyurma tippek: a hozzávalókat pontosan mérjük ki. Természe-

tesen az alapadagok többszöröse is elkészíthető egyszerre. A ma-

gas sótartalom azért kell, mert attól lesz kemény a kész tárgyunk. 

Olajat azért teszünk bele, hogy a készítő kezét nem marja szét 

annyira a só. 

A gyurmát csomómentesen keverjük  össze egy tálban a hozzávaló-

kat, a ragasztós változatnál a ragasztót is por formában kell hozzá-

tenni, majd többször kis mennyiségben adagoljuk hozzá a vizet és 

az olajat. A jól kidolgozott gyurma sima tapintású, mint a vajas 

tészta. Tállal, vagy folpakkal letakarva tartjuk felhasználásig. Munka 

közben csak kis mennyiséget vegyünk le belőle, különben kiütközik 

rajta a sókéreg. Az anyag felülete kiszárad, és nem lehet újra fel-

használni. 

 

A kész tárgyakat kisütjük, így nyerik el végső szép, rusztikus színü-

ket. Ha a gyurmákat színezni szeretnénk azt is természetes anya-

gokkal tehetjük. Legszebb, ha a barna árnyalataival dolgozunk. 

 

Gyülekezetünk ifjai hála Istennek nemcsak szellemiekben, de 

saját kezűleg is tevékenykedtek. Nagyon fontos ugyanis, hogy ők 

maguk is aktivizálják magukat, és ne csak mindent készen kapjanak. 

Jobb adni, mint kapni. Ennek a jegyében zajlottak azok a vasárnap 

délutáni alkalmaink, amelyeken kézimunkával foglalkoztunk. Minden 

foglalkozás adott eseményhez kapcsolódott. 

Ilyenek voltak:  

- Ike-ujság (előző szám) 

- adventi koszorú az ikekaraván ikecsoportjainak, saját gyülekeze-

tünknek 

- karácsonyi ike-terem feldíszítése  

- karácsonyi képeslapok 

- kártyanaptár a 2011-es évre (hátlapon gyülekezetünk temploma) 

- jelen lapszámunk anyagainak összegyűjtése. 

Hadd álljon itt e „recept” az adventi koszorú elkészítéséhez: 

- kell hozzá sógyurma, poliészter-forma, szines papír, karácsonyi 

díszek, gyertya és egy adag kreativitás 

- a sógyurmát az alábbi recept alapján elkészítjük, a poliészter-lapot 

körformájúra kivágjuk, szines krepp-papírral bevonjuk, középre 

tesszük a gyertyát, köré pakoljuk az elkészített figurákat, rápakoljuk 

a díszeket. 

Sógyurma receptek: 

1. variáció: 

20 dkg finomliszt 

20 dkg finom vákuum só 

125 ml. víz 

1 evőkanál ricinusolaj – vagy két kanál étolaj 

 

Kézimunka 
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Kártyanaptár 2011 (hátoldal: Kültelki templom) 

Kézimunka (folytatás) 
Tippek színes gyurmához: 

Rozsliszttel – ha búzaliszt helyett rozslisztet használunk, akkor sült kenyérhez hasonló szép színárnyalatot kapunk. 

Csoki barna gyurma – ha a liszthez egy kevés kakaót keverünk, kellemes sötétebb barna árnyalatú gyurmát kapunk. 

Kávébarna gyurma – víz helyett egy csésze kihűlt kávét adhatunk az anyaghoz, ezzel szép, sötét kávészín érhető el. 

Fahéjas gyurma – kellemes, világos barna színárnyalatot érhetünk el vele. Ezt is forralt vízben kell föloldani, majd a kihűlt vizet 

hozzáadni a gyurmához. 

Piros gyurma – valójában inkább narancsos árnyalatú lesz. A piros paprikát meleg vízben oldjuk fel, majd ha kihűlt, azt adjuk 

hozzá az anyaghoz. 

Sárga gyurma – a kurkuma illetve a curry hozzáadásával a fent leír, vízben oldós módszerrel nagyon szép, különböző sárga 

árnyalatokat festhetünk. 

További színek: Teával, hagymalével, bogyólével, vagy más természetes színekkel is próbálkozhatunk, de a jó ízlés határain 

belül temperával is színezhetjük az anyagot – valamint természetesen utólag is festhetjük.  

A só gyurma kisütése 

A kész tárgyat végül kisütjük „kiégetjük”. Ez egy kényes művelet, mivel a gyurma könnyen hólyagosodik, deformálódik, ha nem 

megfelelően sütjük ki. A friss gyurmát a legalacsonyabb fokozaton, nyitott sütőajtónál fél óráig szárítjuk, hogy a nedvesség 

lassan párologhasson az anyag belsejéből. ha kiszáradt, akkor óvatosan becsukjuk a sütő ajtaját, és további félóra hosszat az  

egyes fokozaton, majd újabb félórát a kettes fokozaton sütjük. Ha natúr színű anyaggal dolgoztunk, akkor a fokozat növelésé-

vel „égethetjük” erőteljesebb színűre. (A vékonyabb részek sötétebbre, a kiemelkedők is barnásabbra, míg a laposabb egybe-

függő részek világosabbra pirulnak) A magas fokozaton folyamatosan figyeljük, nehogy megégjen. 

Lakkozás  – a mű befejezése 

A színtelen lakkot ecsettel kenjük fel a kész munkára. A lakk nem csak tartósabb, selymes fényűvé teszi, de a nyitott póruso-

kat is eltömi, így sokkal tartósabb lesz a kész mű. A lakk selyem, matt és erős fényben kapható, tehát olyat válasszunk, ami 

nekünk a legmegfelelőbb. Ha több rétegben akarunk lakkozni, várjuk meg a száradást. Lehetőleg inkább ecsettel, mint fújós 

lakkal dolgozzunk.   

Mintázzunk szépeket! 

A gyurmát sokféle „szerszámmal” megmunkálhatjuk, fésűvel sráfozhatjuk, készíthetünk „hajat” krumplinyomón, vagy fokhagyma-

nyomón átnyomva, fogpiszkálóval karcolhatunk az anyagba, de termésekkel – mákgubó végével, szegfűszeggel – is nyomhatunk 

bele sormintákat. Használjuk a villát, a szűrőkanalak formáit, szaggassunk formákat pogácsa szaggatókkal.   

M I T  Ü Z E N  A  „ K A K A S Ü L Ő ” ?  

I I .  É V F O L Y A M ,  2 .  S Z Á M  1 5 .  O L D A L  
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IKE-Programok: 
 Minden péntek délután ike-bibliaóra: 18:00  

 Minden vasárnap délelőtt istentisztelet: 10:00  

 Minden vasárnap délután istentisztelet: 17:00  

 Minden vasárnap a délutáni istentiszteletet követően: 17:45-18:45-ig ike (megbeszélések, szabad foglalkozások, 

készülés, közösségi érdekű tevékenységek előkészítése, filmnézés, stb.)  

 Előre megbeszélt hétvégéken kirándulások, biciklitúrák, vetélkedők, stb.  

 

Elérhetőségünk:  

 

E-mail: kultelki_ike@yahoo.com  

Iwiw-klub: Kültelki IKE  

Cím: Str. Basarabia Nr. 14.  

Telefonszám: az újsággal kapcsolatos kérdések és észrevételek esetében  

0771320438 (Kürti Tamás, segédlelkipásztor)  

Karácsonyi üdvözlőlap 


