
„Emlékezzél meg a te Teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el 

nem jőnek, és míg el nem jőnek az esztendők, melyekről azt mondod: nem szeretem ezeket!”  

                                                                                                                            (Préd 12,3) 

 

Ifjúsági jelentés  

a Nagykárolyi Református Egyházmegye 2016-os esztendejéről 

 

 

A lelkipásztorok által leadott lelkészi jelentések összesítése alapján elmondhatjuk, hogy 

minden gyülekezetben, ahol vannak ifjak, ott igyekszenek is a lelkipásztorok az ifjakat 

összegyűjteni és különböző közösségépítő tevékenységekbe bevonni. Nyilvánvalóan 

mindnyájan tisztában vagyunk azzal, hogy amennyiben ezen ifjak nem tagolódnak be a 

gyülekezetbe, úgy a jövő gyülekezete lesz szegényebb nélkülük.  

Nagyon dicséretes látni azt, hogy milyen sokszínű az ifjúság munkája. Nem csupán annyi 

tartozik az ifjak tevékenységi körébe, hogy tartanak egy-egy bibliaórát, ahol ifjúsági énekek 

éneklésében ki is merül a tevékenységi körük, hanem ennél sokkal színesebb és szerteágazóbb 

a tevékenységük. Szinte minden gyülekezetben kiveszik részüket a gyermekbibliahét 

szervezési és lebonyolítási munkálataiból, vagy pedig karitatív munkaként a gyermekek 

karácsonyi csomagjának megvásárlásához szükséges anyagiak összegyűjtésében is 

segédkeznek. Ugyanakkor szinte elképzelhetetlenek a templomi ünnepi műsorok az ő lelkes 

szolgálatuk nélkül, de látjuk őket betlehemezni és adventi díszeket is készíteni. Vannak 

gyülekezetek, ahol az ifjúsági csoport tagjai ifjúsági lapot is működtetnek, illetve olyan 

példákkal is találkozhatunk, ahol az ifjúság tagjai a közmunkákból is kiveszik a részüket. 

Ugyancsak találkozunk filmklubok működtetésével is az ifjak körében.  

Az is örömre ad okot, hogy egyre több ifjúsági csoport kapcsolódik be a „Szeretethíd” 

elnevezésű önkéntes programba, ahol a segítség áldott eszköze által nemcsak örömöt hagynak 

másokban munkájuk nyomán, hanem a szolgálat őket is építi és lélekben gazdagítja.  

Jó látni azt is, hogy mennyi különféle rendezvényekre eljutnak a fiatalok – itt bizonyára 

köszönet illeti az illető lelkipásztorokat is, akik ezekről az eseményekről tudósítják őket, illetve 

el is juttatják az ifjakat ezekre. Különböző konferenciák, az egyházkerületi dicsőítő nap, szüreti 

fesztivál, táborok, bibliaismereti vetélkedő képezi ezeket az alkalmakat. De itt kell 

megemlítenem azt a sikeres kezdeményezést is, mely több, szomszédos gyülekezet ifjúságát 



igyekszik összefogni és közös bibliaórák és egyéb rendezvények révén elmélyíteni a közöttük 

kialakult hitépítő kapcsolatot.  

Egyházmegyei szinten is igyekszünk ifjúsági rendezvények által lehetőséget biztosítani 

a gyülekezetek ifjúságainak, hogy kapcsolatot tudjanak létesíteni más gyülekezetek ifjúsági 

csoportjaival. Két ilyen rendezvény van egyházmegyénkben. 

 Az egyházmegyei bibliaismereti vetélkedőnek 2016-ban a Nagykároly-Kertvárosi 

gyülekezet adott helyett. Ez úton is köszönjük szíves vendéglátásukat! 

A bibliavetélkedő témája a Zsid 11 – „Hitünk hősei” alapján lett összeállítva. Sajnos csupán 

három gyülekezet ifjúsági csapata képviseltette magát a rendezvényen: Börvely, Dobra és 

Magyarcsaholy. A vetélkedő győztese a börvelyi gyülekezet csapata volt, akik így elnyerték a 

jogot, hogy az egyházkerületi bibliaismereti vetélkedőn képviseljék egyházmegyénket. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik segédkeztek a csapatok felkészítésében! 

 Az egyházmegyei ifjúsági tábor 60 ifjú és 8 felvigyázó részvételével zajlott Hadadon.  

A tábor idei vezérgondolata: Ifjú az egyházban. Ebben már benne is van az, hogy mire fektettük 

a hangsúlyt: az ifjak figyelmét szerettük volna felhívni azokra az értékekre, melyeket 

megtalálhatnak az egyházban. Célunk az volt, hogy megtalálják a helyüket a gyülekezetben és 

betagolódjanak abba, hogy felfedezze minden ifjú azt, hogy az Úr őt abba a közösségbe 

helyezte, s ott neki személyes feladata van.  

A tábor nagytiszteletű Nagy Sándor esperes úr igehirdetéses szolgálatával vette kezdetét. A hét 

során pedig különböző előadásokat hallgathattak meg a fiatalok. Rácz Ervin Lajos az 

egyházban rejlő missziói lehetőségekről tartott előadást, Tolnay István a gyülekezet értékeiről 

beszélt, Gál Sándor a közösségről értekezett, míg Pakulár István „Szimpatikus egyház?” 

címmel tartott előadást.  

A bibliaórákon olyan témákat dolgoztak fel, mint: Mennyi az elég? A hit harca: küzdeni most, 

vagy van még időnk? Carpe diem? Carpe Christum! A Krisztusban való egység ajándékai és 

Hasznos taggá lenni.  

Az esti áhítatokon Nagy Sándor esperes, Máthé Loránd Árpád, Fülöp János, Tarsoly Gyula és 

Dobai Zoltán lelkipásztorok igehirdetéseit hallgathatták meg a jelenlevők.  

Az ifjaknak lehetőségük adódott szabadtéri játékokra, kézműves foglalkozásra, néptánc 

tanulásra, Airsoftos ügyességi vetélkedőre és karaokézásra. Meglepetésként a zsibói botanikus 

kertbe is sikerült ellátogatni a táborlakóknak, valamint az ákosi Ében együttes koncertjét is 

meghallgathatták.  



A táborozók felvigyázásában az ifjúsági előadónak Bencze-Kádár Bertold és Orsolya, Máthé 

Árpád Lóránt és Tünde, Zsákai Norbert lelkipásztorok, valamint Nagy Csongor, Ivanov 

Annamária, Győrfi Tamás és Erdei Márk teológusok segítettek.  

Ez úton is köszönetet mondunk minden olyan lelkipásztornak, aki részt vállalt az ifjúsági tábor 

zökkenőmentes lebonyolításában akár felvigyázóként, akár igehirdetőként, akár előadóként. A 

teológusoknak is köszönjük lelkes munkájukat! 

Itt megemlítjük, hogy a tábor megszervezéséhez szükséges anyagiak előteremtésében már több 

esztendeje fő támogatónk a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT. Ez úton is köszönjük nekik 

támogatásukat! 

 

 Isten gazdag áldása legyen egyházmegyénk ifjúságán, hogy életük és szolgálatuk 

gazdagodására legyen egyházmegyénknek, dicsőségére Istennek! 

 

 

 

Kelt: Nagykároly, 2017. április 4. 

 

 

 

         

 


