SZATMÁR-KÜLTELKI IKE
(IFJÚSÁGI KERESZTYÉN
EGYESÜLET)

Mit üzen a „Kakasülő”?
I .

É V F O L Y A M ,

I .

S Z Á M .

2 0 1 0 .

S Z E P T E M B E R .

SZATMÁR-KÜLTELKI IKE (IFJÚSÁGI KERESZTYÉN EGYESÜLET) ÉRTESÍTŐJE

Bevezetés az I. Kiadáshoz
A TARTALOMBÓL:

Bevezetés az I. Kiadáshoz
Miért épp ez a cím?

1.
1.

Visszatekintés az elmúlt
2.
évre

 Bibliaismereti

vetélke-

dő (megyei szakasz)

 Reformáció
 Bibliaismereti

2.
3.

vetélke-

dő (kerületi szakasz)

 IKE-Karaván
 Mi k u lá s -Ka rá c so ny Szilveszter-Újév

 Bö jt-Na gypéntekHúsvét

3.
3.
4.

4.

 Anyák-napja
 Pünkösd-Konfirmáció

4.

Énektanulás

5.

IKE-Napló

6.

Vezérfonal egy év bibliaórás anyagához

5.

- örömöt

9.

Hitvallás

9.

Nemcsak az ikések épülnek
belőle, hanem a gyülekezet is, és
mindenki aki ezt az újságot elolvassa.
Nyomon követhetjük, hol tartunk, láthatjuk, mi történt eddig,
és megláthatjuk azokat a lehetőségeket, melyek előttünk állnak.
Nos hát, kedves olvasó:
„Fogd és olvasd”.
Nem találsz benne, trágárságokat, nem napilap vagy
bulvár, ezért ne is úgy olvasd. Ebben a lapban hitvallásokat találhatsz, ismertetőket, énekeket, történeteket,
csop or tmun ka vázlatokat .

De mindez viszonylag elzártan történik, s valószínű a
gyülekezet vajmi kevés
tagjának van némi elképzelése arról, hogy mi is az,
hogy IKE.
Nos, először is, az IKE egy
szervezet: Ifjúsági Keresztyén Egyesület. Gyülekezeten belül az IKE feladata bibliaórákat tartani, szabadidős foglalkozásokat biztosítani, különböző

Éppen ebből a megfontolásból
született meg a döntés: jó lenne,
ha mindenki tisztában lenne

Nem lesz minden lapszám
ilyen hosszú, de amennyi
lesz, igyekszünk azt minél
tartalmasabban és változatosabban megtölteni, hogy az
olvasó is szívesen olvasson belőle. 

Miért épp ez a cím?
Ami a címet illeti, nos ezen sokat rágódtunk, de mindenesetre
az volt a cél, hogy frappáns, és
az üzenet szempontjából is sokatmondó legyen.

me, ezért találó ez a név.

történéseire.

De a név jelentésén túl van egy
fontos jelentősége is.

„Kakasülő”.

Egyrészt emlékeztet a bibliai
kakas-szimbólumra, mint a tagadás jelképére. Másrést viszont
magasságánál fogva a kakasülő
alkalmas hely a kilátásra, kitekintésre. Ilyen értelemben az IKÉnek is fontos, hogy ne csak elszigetelten működjön, hanem legyen rálátása e világ eseményeire, közvetlen környezetünk

Ebben az értelemben az olvasó
is rálátást nyer nemcsak az IKE
munkájára, hanem a mai keresztyén és nem keresztyén fiatalság
problémáira, kérdéseire.
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Elérhetőségünk

azzal, hogy miről is szól ez az
egész.

8.

Utánpótlás

Programok

Kettős feladata van tehát egy
IKE-közösségnek: az IKEalkalmakon részt venni, de ugyanakkor a gyülekezeten belül is
munkát, feladatot vállalni.

És ez történik ma is.

8.

- célt

N y á r - V a k á c i ó -

Azonban az IKE gyülekezeten
belül működik és nem elszigetelten, ami azt jelenti, hogy a gyülekezet fiataljai alkotják, és ugyanezek a fiatalok benne vannak
ebben a gyülekezetben.

Pedig gyülekezetünkön belül
már jó ideje működik egy ilyen
közösség. Több, mint tíz éve
annak, sőt, valószínű még korábbra tehető az, hogy gyülekezetünk fiataljai egybegyűltek és
Isten dicsőségére, egymás épülésére eltöltöttek együtt egy
kis időt.

 Fedezd fel az igazi:
- békességet

programokat szervezni.

Mint az bizonyára már mindenkinek feltűnt, gyülekezetünkben
sokféle újságot, szórólapot,
kiadványt lehet beszerezni, de
IKE-Újság még nemigen volt.
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Mindannyian tudjuk mi az. A
szárnyasok, tyúkok itt „laknak”,
alszanak. A kakasülő van a legmagasabban.
A mi IKE-termünk is a templomunk legmagasabban fekvő ter-
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És ki tudja, talán az olvasó fiatal
is kedvet kap az ifjúsági munkához és ennek a lapnak gazdagításához azáltal, hogy eljön, beszélgetünk és hozza a maga ötleteit,
meglátásait, és marad is az IKE
kebelén belül...

OLDA L
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Visszatekintés az elmúlt évre
Az elmúlt év folyamán több olyan esemény is volt gyülekezetünkön belül,
melyek nemcsak a gyülekezet életére,
de a gyülekezet fiataljai számára is meghatározó erejű volt.
Ugyanis az elmúlt évi tanévnyitótól a
mostaniig nemcsak eseményekben gaz-

dagodott az IKE, hanem összetétele is
némi változásokon ment át. De erről
majd később ...
Visszatekinteni és egy elmúlt esztendő
eseményeit összesűríteni nem könnyű,
éppen ezért csak a legszükségesebb
dolgokra szorítkozunk, és tájékoztató

jelleggel írunk azokról. Arról, hogy
milyen programok voltak, hányan és
hogyan vettek benne részt, milyen eredménnyel. Lesznek itt ismertetők, képek,
beszámolók stb.

Bibliaismereti vetélkedő
(megyei szakasz)
Szárazberekről és a SzatmárKültelki gyülekezettől .

2009. november 14.-én,
Szombaton zajlott a
Református Egyházmegye
Bibliaismereti vetélkedője
(forrás: szatmar.ro)

Minden évben megrendezésre
kerül egy vetélkedő, melyben egyegy gyülekezet ifjai, ikései összemérik bibliai tárgyú tudásukat és
megmérkőznek egymással. Ez Erdély szerte történik, és a legelső szakasza a megyei
szakasz, amikoris egy
egyházmegyén belüli
gyülekezetek vetélkednek.
A Szatmári Református Egyházmegye immár harmadik éve
nem szalasztja el megszervezni a bibliaismereti vetélkedőjét a
gyülekezetek fiataljai számára.
Az elmúlt évben
(2009. november
14.-én) a Szatmárnémeti Református Gimnázium
adott
otthont
ennek a rendezvénynek,
mely
alkalomból
hat
gyülekezet képviseltette
magát
Ombodról, Mikolából, Szatmárgörbedről, Batizról,

A téma, felkészülési anyag
Mózes első könyve volt, Mózes második könyvének válogatott fejezetei, Apostolok
Cselekedeteiből néhány rész,
valamint 2009 lévén Kálvin-év,
Kálvin életének története,
melyből minden csapat lelkiismeretesen felkészült. Több
szakasza volt a vetélkedőnek,
melyek biztosították a válto-

zatosságot és az izgalmat.
Minden feladat a Biblia ezen
fejezetéhez kapcsolódott.
Ezúttal is érdemes volt komoly odafigyeléssel megoldani
a feladatokat, hiszen a legjobb
csapat ingyenesen vehetett
részt a Nagytarnán megszervezésre kerülő Ifjúsági Keresztény Táborban. Sőt, mindez még nem minden, hiszen
a győztesek a vetélkedő területi döntőjén is megmutathatMIT
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ják bibliaismereti tudásukat, amelyet az Érmelléki Egyházmegyében
Magyarkécen szerveztek meg, és
ahol mind a kilenc egyházmegyéből jelen voltak a helyi szinten
legjobban szerepelt fiatalok.
Büszkén és megnyugvással írhatjuk, hogy immár több évi hagyományt követve gyülekezetünk
fiataljai megállták a helyüket és
vitték a pálmát. Felkészülésük nem
maradt eredmény nélkül, hiszen a
kültelkisek megnyerték a vetélkedő megyei szakaszát,
ezáltal szabad utat nyerve a kerületi szakaszra.
Második helyen a
szatmárgörbediek végeztek, míg a dobogó
harmadik fokára a
mikolaik jutottak.
A bibliavetélkedővel
nem csak azok nyertek,
akiket jutalmaztak is a
teljesítményükért, hiszen a verseny mindenki számára lehetővé
tette, hogy még többet tanulhasson a Bibliából: "az elvetett mag
egyszer pedig úgyis kinyílik".
Felkészülésükben segítségre volt
kitartó munkájuk, mellyel majd
minden alkalommal, sőt hetente
többször is egybegyűltek és közösen tanultak, készültek fel. Emellett a Biblia egyes könyveiről készült videó-dvd anyag is segítségükre lehettet, mely által vizuálisan
is megjeleníthették a tanult anyagot.

ÜZEN

A

„ KA KASÜLŐ” ?

I.

ÉV FOLYA M,

I.

3.

SZÁ M.

Reformáció
Megújulás, visszatérés, átformálódás.
Vissza az eredetihez, ahhoz, ami a Szentírásban van, amit a Biblia tanít.
Minden ember életében, de minden gyülekezet életében is fontos, hogy ez a fajta
megtérés, visszatérés, odafordulás Isten
szavához, az Igéhez, meglegyen. Ebben
sokat segít az imádság, csendes egyedüllét
Istennel, gyülekezeti alkalmak, igehallgatás.
De az IKE szempontjából van még egy
lényeges dolog. Megérezve azt, hogy
gyülekezetünk fiataljainak feladata és
felelőssége van, megszületett az ötlet,
hogy jó volna a gyülekezetnek is szolgálni

verssel, énekkel, hitvallással. Mert Isten
mindenekben munkálkodik, még az ifjú
szívben is, és az ő bizonyságtételük által
a gyülekezet is részese lehetett valaminek, egy felemelő élménynek. Mégpedig
annak, hogy a fiatalságban benne van a
jó, a lelkesedés, a tenni akarás. Nemcsak szórakozni tudnak, hanem ha kell,
mernek szolgálni is.
Ilyen szolgálatot végzett gyülekezetünk
ikéseinek egy része az elmúlt év Reformáció emlékünnepén. Személyes bizalom, hitvallás, felszólítás, ilyen címszavakkal lehetne jellemezni a műsor tartalmát. A gyülekezet pedig megérezhette, hogy ez most nemcsak önmaguknak
szól, a fiataloknak, hanem nekik is, gyülekezeti tagoknak, hiszen be is kapcsolódhatott a gyülekezet az éneklésbe,
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ezáltal is osztozva az élményben, a szolgálatban.

A műsor:
1. Gryllus: A 18. Zsoltár (énekfeldolgozás)
2. Hitvallók (vers)
3. Jöjj, az Úr vár reád, jöjj, amíg ifjú vagy (ének)
4. Vojtkó Pál: Erős vár a mi Istenünk (vers)
5. Erős várunk nékünk az Isten (Énekeskönyvünk
254b éneke – gyülekezettel együtt)
6. Bódás János: Ki van jelölve a helyed (vers)
7. Magyar-ének (Hatalmas Isten: énekeskönyvünk
334. éneke – gyülekezettel együtt)
Semper reformandi – mindig megújulni. Ennek
a jegyében hisszük azt, hogy a fiatalok szolgálata
áldásos volt, és a lelki megújulás felé vivő úton
megerősített mindannyiunkat.

Bibliaismereti vetélkedő (kerületi szakasz)

Ikéseink a vetélkedő megyei szakaszán
már jól teljesítettek, most rájuk vár a
következő feladat, mégpedig az, hogy
képességeiket és ügyességüket a kerületi
szakaszon is megmutassák. Ez az elmúlt
évben Magyarkécen
került megrendezésre.
Túlságosan nehéz dolguk nem volt, hiszen a
felkészülési anyag ugyanaz volt. Mégis, azért
akadt némi akadály is,
amin át kellett menniük.
Egyrészt az idő rövidsége. A kerületi szakasz

Na, ez mi lehet? A karaván tudjuk mi. A keleti országokban,
ott, ahol sivatag van, szárazság,
ahol nagy utat kell megtenni,
veszélyes egyedül elindulni,
ezért a kereskedők, vagy az
utazók összegyűlnek, és egyszerre indulnak útnak teveháton,
csomagokkal megpakolva. De
hogy ennek mi köze az IKÉ-hez?
Nos, van köze, ugyanis minden
évben Szatmárnémeti öt református gyülekezetének ikései
felkerekednek, és szép sorban

ugyanis néhány héttel a
megyei szakasz után
volt, azért kevés idő
maradt a felkészülésre.
Nem is ez lett volna a
legnagyobb probléma, a
baj inkább az volt, hogy
mint kiderült, nem a
Károli-féle bibliafordítás
alapján kérték az anyagot, hanem az új fordítású Biblia alapján, ami sokban
eltér attól, amit gyülekezetünk megszokott.

kitettek magukért, és bár nem
ők nyertek, hanem a helyi
csapat, a magyarkéciek, azért
mégis sokat dolgoztak. Dicséret illeti őket, és reméljük a
továbbiakban is képviselni
fogják gyülekezetünket ilyen
alkalmakon.
A találkozót ifjúsági koncert
zárta, mely alkalommal Pintér
Béla szórakoztatta a jelenlevőket.

Egy csapatot kivéve a megyei szakaszra is mindenki
abból készült. Így nagy volt a meglepetés, mikor
megérkezve Magyarkécre,
azzal szembesült a csapat,
hogy nehezebb dolguk lesz
azokkal szemben, akik az új
fordítás alapján készültek.
De mindennek ellenére
olyan vetélkedőre kerülhetett itt sor, mely oldott
hangulatban zajlott, érdekes
és tanulságos volt. Úgy vélem a résztvevő kültelkisek

A vetélkedő jó hangulatát a kellő zárás tette
emlékezetessé, mely élmény volt mindenkinek.

IKE-Karaván
meglátogatják egymást, karavánutat szerveznek egymáshoz. Így
az adventi időszak, a várakozási
idő aktív szolgálattal és gyülekezetépítéssel telik.
Az elmúlt esztendőben is az adventi időben megrendezésre
került tehát ez a találkozó a Szatmár-Láncos, Szatmár-Németi,
Szatmár-Szigetlankai, SzatmárKültelki, és végül a SzatmárSzamos gyülekezetekben.
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Ezek olyan alkalmak, amikor nemcsak, hogy találkoznak az ifjak, de
egy egész napot, délutánt eltöltenek bibliaórával, vetélkedőkkel,
játékokkal, énekléssel, ismerkedéssel. Változatosak szoktak lenni ezek
az események és bizony az ilyen
nagyobb-fajta megmozdulásokon
még több fiatalt lehet mozgósítani,
mint amennyien az aktuális ifjúsági
közösségben éppen vannak. Jó

missziós alkalom is.
Összefoglaló:
Téma: - advent és adventi
várakozás. Hogyan lehet úgy
ünnepet várni, együtt lenni,
hogy közben az érkező Krisztusra gondolunk.
Vezérfonal: - meglátni, hogy
minden csoportos foglalkozás,
csoportmunka, szórakozás
akkor sikeres, ha ott van
Jézus is közöttünk.

I.

ÉV FOLYA M,

I.

SZÁ M.

4.
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Mikulás, karácsony, szilveszter, újév
Az adventi várakozás tehát nem
tétlenül telt el, hanem igyekeztünk azt
tartalmasan megélni. Úgy esett, hogy a
Karaván kültelki találkozója épp december 6.-ára esett, így kicsit mikulásos
hangulatban zajlott minden. Volt meglepetés, volt ajándékozás.

Ez a hangulat egyébként meghatározta a következő heteket is, és a
karácsonyvárás aktív készülődésben
valósult meg. A gyülekezet is kezébe
vehette azokat a könyvjelzőket, képeslapokat, melyeket ikéseink készítettek.
A sok pozitív visszajelzés örömmel
töltött el, és bátorítólag hatott
mindannyiunkra.

Krisztus Urunk születésére emlékezve telt
el az ünnep sok beszélgetéssel, meghitt
hangulattal, ajándékokkal. Ugyanis az
ikések kitalálták, hogy meglepik egymást
egy már-már hagyománnyá nőtt formában.
Ennek a neve: „Angyalkás játék”. A lényege, hogy advent kezdetén, vagy egy előre
meghatározott időben mindenkinek a
neve egy kupacba kerül, és mindenki húz
egy nevet. Így annak, akit húzott, az illető
angyalává válik, ami azt jelenti, hogy karácsonyig megfigyeli, segít neki, kedveskedik
számára, és majd a karácsonyi fa alá a
maga emberének ad majd ajándékot. Ez jó
szórakozás és tanulságos, mert az ajándékosztáson túl megtanít a figyelemre, a
másikkal való törődésre és általa jobban
megismerhetem a másikat is.

A karácsony aztán hamar eljött,

A karácsony megérinthette az embereket. Minden ünnep megérint, de most, karácsonykor különösen érződött ez, hiszen
gyülekezetünk gyermekei is a maguk szolgálata, műsora által közelebb hozták hozzánk a
csodát, a Krisztusban megmutatott Isteni
kegyelmet és szeretetet.
Szilveszterkor együtt búcsúzhattunk egy
elmúlt évtől és köszönthettünk egy újat,
abban is az Úr Isten kegyelmében reménykedve.
Körülbelül erre az időre eshetett az is,
hogy az ikén belül felelősöket választottunk
és megbeszéltük azokat az alapvető szabályokat és alapmagatartást, amelyek által jól
működhet egy közösség. Így aztán megújult
erővel és lendülettel vághattunk neki az új
évnek.

Böjt, nagypéntek, húsvét
Az új esztendő nemcsak új lendületet
hozott és új kihívások elé állított
mindannyiunkat, de új feladatok elé is. Az új
évben mélyebben megérthettük annak a
lényegét, hogy mit is jelent Krisztus tanítványának lenni. Meglátva a felelősségünket, ez
erőt adott a további szolgálatra. A böjti időben az IKE nem volt tétlen, hanem elfoglalta
magát.

hagyhat minket hidegen, hanem minket is magával
ragad, megtérésre hív és szolgálni küld. Mindezt
versben és énekben.

Heti alkalmainkra járogattunk, és készültünk a közelgő húsvéti eseményekre.

3. Weöres Sándor: Kereszt-árnykép (vers)

De hogy munkánk nem maradjon belkörű, ezért a gyülekezet felé is nyitottunk.
Készülődésünkben nem hagytuk ki a nagypénteki és húsvéti műsort sem. Egy jó hónapon át készültünk lelkiekben és testiekben
egyaránt. A nagyheti gyülekezeti Istentiszteleteket követően minden nap erre készültünk.

5. Igeolvasás

Nagypénteki műsorunk a mi Urunk szenvedésére, értünk vállalt áldozatára utalt, és
rámutatott arra, hogy váltsághalála nem

Minden évben szokás, hogy köszönetet mondunk azoknak, akik
felkészítettek minket és elindítottak az élet útján. Megköszönjük
ezt az Istennek, és azoknak, akiket
a mi Urunk mellénk adott szülőkül, édesanyákul. Szokás az ilyenkor nálunk, hogy egy-egy szál virággal kedveskedünk az édesanyáknak, és egy Istentisztelet
keretén belül kifejezésre jut felelősségük és meghatározó részük a
nevelésben.
Mi is, ikések úgy gondoltuk, hogy
jó lenne hálánkat szavakba foglalni,

Tartalma:
1. Az Úr Jézus szenvedése (vers)
2. Paradicsomnak te szép élő fája
(Énekeskönyvünk 223. éneke – 1,2,15. versszakok)
4. Nem hallod-e (Ifjúsági ének)
A húsvéti műsor a délelőtti úrvacsora jegyében, meg a feltámadás csodájának hatása alatt,
arról tett bizonyságot, hogy mit is jelentett Krisztus feltámadása a tanítványok életében. Mert hát
Krisztus feltámadott, de ennek látható jele kell
legyen mindannyiunk életében. Nyomon követhettük szavalatban, énekben, színdarabban, hogy
milyen változást idézhet elő a húsvéti csoda nemcsak az akkori tanítványokban, de akár bennünk
is.

A műsor felépítése:
1.Túrmezei Erzsébet: Húsvét után (vers)
2. Krisztus feltámadott (Énekeskönyvünk
236. éneke)
3. Az ismeretlen ismerős (Húsvéti jelenet a
Lk 24,13-35 alapján)
4. Örvendjetek! (Ifjúsági ének)
Ez volt az a periódus, amikor az idén konfirmáltakat is megpróbáltuk beépíteni az IKE
munkájába. Elhangzott feléjük a felhívás, a hívó
szó, hogy ők is jöhetnek. Majd később minden
konfirmáltat meghívtunk az IKE közösségébe.
De ez egy kicsit később történt.
A böjti időszak naptár szerint lejárt. Most
elkezdődött egy másik idő. Krisztus keresztre
feszítésének jelentőségével, majd a feltámadás
csodájának tanulságával feltöltekezve kell elindulni az Isten útján, a Feltámadott nyomdokán.

Anyák napja
és kicsit úgy emlékezni rájuk, úgy
köszönetet mondani, mint akik
megérthettük az értünk vállalt
áldozatos munkájuk és törődésük
fontosságát. Ennek a jegyében
állítottunk össze egy kis műsort,
melyben immár a most konfirmáltak egy része is benne volt,
kivette a részét a szolgálatból.
Íme hát a tartalma:
1. Anya csak
(Ifjúsági ének)

egy

lehet!

2. Mi is, mint Anna, áldozattal
adjunk hálát (színdarab)
3. Takács Irén: Az édesanya (vers)
4. Jó Anyámnak (szavalat)
5. Dsida Jenő: Hálaadás (Ha én
rózsa volnék kezdetű ének dallamára)
6. Áldjon meg téged, áldjon az Úr
(Ifjúsági köszöntőének)
Az idei anyák-napi műsor az emberi
erőtlenséggel és lehetetlennek tőnő
emberi élethelyzetekben is győzedelmeskedő Isteni erőről és kegyelemről
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szólt. Arról, hogy Isten ad lehetőséget, kegyelméből megadja az
élet áldását, kérdés csak az, hogy
a tőle elkért és ajándékban kapott élettel mit kezdünk. Anna,
Sámuel próféta édesanyja történetén keresztül tanulhattuk meg,
hogy az igazi hálaadás áldozatvállalásba valósul meg.
Mint, ahogy ő az elkért gyermeket Istennek szentelte, úgy lehet
nekünk is Istennek szentelnünk a
magunk életét.

I.

ÉV FOLYA M,

I.

SZÁ M.

Pünkösd, konfirmáció

5.

OLDA L

Minden évben egy ifjú sereg áll meg pünkösdkor az Úr asztala előtt és
vesz úrvacsorát életében először. De mi is történik valójában? Azok,
akik szüleik által meg voltak kereszteltetve, azok ebben a korban konfirmálnak, azaz vallást tesznek hitükről, arról, hogy felismerték, mit
jelent az, hogy ők meg vannak keresztelve és el vannak pecsételve
Krisztus seregébe.

Isten erőt adott nekik a bizonyságtételre és megengedte, hogy úrvacsorázzanak is. A pünkösdi csoda részesei lehettek ők is. Annak
részesei, hogy Isten a maga Szentlelke által munkálkodik, elpecsétel
és szolgálatra küld. Jó ezt már fiatalon megérezni és tudatosítani,
hogy Isten mindenkinek feladatot adott, és ezzel nekünk majd egyszer el kell számolnunk.

Az idén egy 46 főből álló sereg tett bizonyságot a gyülekezet színe
előtt. Ígéretes emberek, tele energiával, lelkesedéssel, tenni akarással.
Szokás ugyanakkor, hogy minden évben meghívjuk a konfirmálókat,
hogy kapcsolódjanak be az IKÉ-be. Ez most is megtörtént: a konfirmáció előtt a díszteremben egy tea-délután keretén belül tartottunk egy
összegző jellegű bibliaórát és vezettük be őket az IKE közösségébe.

Gyülekezetünk fiataljai felismerve a szolgálat lehetőségét és szükségességét, bekapcsolódhattak az IKE közösségébe. Hiszem, hogy a
pünkösdi Szentlélek lelkesítő tüze lángot gyújtott minden fiatal
szívében-lelkében, és hogy ettől lelkesülve jöhettünk tovább is alkalmainkra és adhattunk hálát Istennek.

Énektanulás
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I.

ÉV FOLYA M,
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SZÁ M.

IKE-napló (bibliaórás vázlat)
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IKE-napló (bibliaórás vázlat) - folytatás
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Vezérfonal egy év bibliaórás anyagához
Az elmúlt évben az IKE közösségének lelki eledelét péntek délutánonként azok a bibliaórák képezték, melyek egy adott vezérfonal mentén
vezette őket.
Mindannyiunk életében és így az
ikések életében különösképpen nagyon fontos, hogy milyen irányba
terelik életüket. A serdülő gyermek

utat keres, a nagyobbaknak felelőssége pedig irányt mutatni, eligazítani őket a maguk felfedező útján.
Hadd fedezzék fel maguk a világot
úgy, hogy benne meglátják és megismerik nem a buktatókat, zsákutcákat, hanem az utat Istenhez, önmagukhoz és a másik emberhez.

egy bibliai kaland-túrán, lelki felfedezőúton, melynek címe: Fedezd fel!
Igen ám, de mit? Az ember sok mindent
felfedezhet, de nem mindegyik használ
neki. Elmúlt évi bibliaóráinkon felfedezhettük: Az igazi békességet; Az igazi örömöt; Az igazi célt.

Ennek a jegyében indulhattunk el

Fedezd fel: Az igazi

Fedezd fel: Az igazi

Fedezd fel: Az igazi

békességet

örömöt

célt

„Az elmúlt hetek során sok fontos
igazságot fedeztünk fel az emberek és
Isten közötti kapcsolatról.
Teljes bizonyosságod lehet a tanultakat illetően! Ugyanakkor, valószínűleg
még sok kérdésed van, és talán újra
elgondolkozol azon, hogyan találsz igazi
békességet és új kezdetet.
Íme, egy összegzés azokról az igazságokról, amelyet e füzet olvasása közben
felfedezhettél, és néhány további bibliarész az igazságok alátámasztására:
 Mindannyian fontosak vagyunk
Istennek. (139. Zsoltár)
 A bűn mindannyiunkat elválaszt
Istentől. (Róma 6,23)
 Jézus az egyetlen híd köztünk és
Isten között. (ApCsel 4,12)
 Jézus helyettünk halt meg (2Kor
5,14-15)

„Az elmúlt hetek során fontos igazságot
fedezhettünk fel arról a lelki versenyről,
aminek keresztyénné válásunk pillanatában
részeseivé lettünk. Megtanulhattuk, hogy a
lelki küzdelmek ugyanolyan valóságosak,
mint a fizikai küzdelmeink, és ugyanúgy csak
a helyes elkötelezettség és edzés segíthet
minket győzelemre. De bátorítson minket
az a tudat, hogy a végsőkig való kitartás
által minden keresztyén elérheti a győzelmet és megtalálhatja az igazi örömöt.
Hadd álljon itt egy összefoglaló a füzetben található igazságokról:

Hadd álljon most itt a füzetben található igazságok összegzése:

 A gyülekezet fő feladata:
 A Biblia tanácsol minket a bölcs életvezetés felől. (Zsolt 119,9-112)
 Az Istennel való beszélgetés elengedhetetlen. (Mt 6,5-15)
 A keresztyének összetartoznak és
Isten különválasztotta őket a világ
többi emberétől. (ApCsel 22,16)

 Jézus erőt ad a halállal szemben
(1Kor 15)

 A keresztyének másoknak is el akarják mondani az örömhírt. (1Pét 3,15)

 A megtérésnek a megváltozás is
része (2Kor 5,17)

 A kitartás elnyeri jutalmát. (2Tim 4,78)

 A hit cselekedetekben mutatkozik
meg (ApCsel 16,31-34)

 A mi jutalmunk a menyország. (Mt
6,19-21)

Ha további kérdéseid vannak a keresztyénséggel kapcsolatban, ajánljuk
számodra a Felfedező sorozat következő füzetét: Fedezd fel az igazi örömöt!”

„Az elmúlt hetek során felfedeztünk
sok fontos igazságot olyan kérdésekkel
kapcsolatban, amelyekkel a növekvő keresztyéneknek foglalkozniuk kell. Felfedeztük, hogy életünk alapvető célja, hogy
a világosság gyermekei legyünk e világ
sötétsége közepette, és megmutassuk
másoknak is, hogy hozzánk hasonlóan
nekik is lehet békességük és örömük, de
csak akkor, ha hitüket Jézusba vetik.

Ha még mindig vannak kérdéseid a keresztyénséggel kapcsolatban, ajánljuk
figyelmedbe a Fedezd fel! Sorozat harmadik füzetét: Fedezd fel az igazi célt!”
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- Isten dícsérete. (Zsolt 61,2-5)
- egymás lelki építése. (Zsolt 73,23-28)
- a kívülállók felé való szolgálat.
(ApCsel 6,1-7)
 Az igaz istentisztelet őszintén Istenre irányul. (Zsolt 150)
 A keresztyének segítenek egymásnak (Gal 6,2) és Istentől is kapnak
segítséget. (Mt 11,28-30)
 A keresztyének megtanulnak helyes hozzáállást tanúsítani az anyagi
javakhoz. (2Kor 9,6-15)
 Minden keresztyén kapott lelki
ajándékokat, amelyeket használmia
kell. (1Kor 12)
 Jézus a mi veztőnk. (Jn 10,1-18)
 A keresztyéneknek tanúskodniuk
kell Krisztusról. (Mt 5,14-16)”

I.

ÉV FOLYA M,

I.

9.

SZÁ M.

Utánpótlás
2010. május 16.-án konfirmálásra került
sor a Szatmár-Kültelki Református Egyházközségben. 46-an konfirmáltak, ők
képezik az utánpótlást.
Minden évben szép számmal konfirmálnak
fiúk és lányok gyülekezetünkben, de ennek az eseménynek szépségén és szokásán túl mély lelki tartalma és jelentősége
is van. Ugyanis ezek a fiatalok konfirmálnak, azaz együtt hitükről vallást tesznek.
Mégpedig arról, hogy ők felismerték annak jelentőségét, hogy meg vannak keresztelve, tehát el vannak választva az
istenfélő keresztyén életre és a Krisztus
szolgálatára. Tehát küldetésük van.

tagja és így az ő kenetének részese
vagyok, azért, hogy az ő nevét valljam,
magamat neki élő hálaáldozatul adjam,
és hogy ebben az életben a bűn és a
Sátán ellen szabad lelkiismerettel viaskodjam, ez élet után pedig az örökkévalóságban Krisztussal minden teremtményen uralkodjam.

Heidelbergi Káté: 32. kérdés: És te miért
neveztetel keresztyénnek?

Azonban ezt az elhívatás- és küldetéstudatot erősíteni kell, ezért fontosnak
tartottuk, hogy a konfirmandusok épüljenek be a gyülekezet életébe. Szolgálatába, az ike közösségébe. Ennek érdekében már korábban is mozgósíthattuk
őket: a nagypénteki és húsvéti, valamint
anyák-napi ünnepeink alkalmával,
amikoris már bizonyíthattak. Most ismét bizonyíthatnak: megnyílt előttük az
IKE ajtaja, amin beléphetnek, és ők is
aktívan részt vehetnek a gyülekezet
ifjúságának életében.

Válasz: Azért mert hit által Krisztusnak

Ugyanis nagyon fontos, hogy a fiatalok

ne kikonfirmáljanak, meg lekonfirmáljanak. Sajnos
nagyon sok esetben azok, akik konfirmálnak, a
templom felé sem néznek esküvőjükig, de akkor
is csak, mert kell, és utána ismét hűlt helyük. De,
hogy ez ne így legyen, tudatosítani kell minden
fiatalban, hogy egy gyülekezet életében milyen
fontos helyük és feladatuk van. Ugyanis ők az
utánpótlás, hiszen nélkülük bármilyen gyülekezet
kiöregedne, ezért nagyon fontos, hogy minden
korosztály megtalálja benne a maga helyét.
Ugyanez van az IKE-közösségen belül is. A közösség is előbb utóbb eljut oda, hogy tagjai felnőnek,
egyetemre mennek, esetleg házasodni készülnek,
vagy csak munkahelyre mennek, ezért aztán elmaradnak az IKÉ-ből. Őket is meglehet érteni.
Ezért fontos itt is az utánpótlás. A 46 konfirmáltból 10-15-en járnak ikére, és ők fontosnak érzik
ezt a közösséget. Hiszen egymással is tarthatják a
kapcsolatot, azokkal, akikkel vallásórák és konfirmációi előkészítők alkalmával megismerkedhettek, nem utolsó sorban pedig a mindenkori IKE
tagjaival.

Hitvallás (fiatalok mondják)
„1 Mit jelent nekem a konfirmálás?










Nagy esemény az életemben, mert tudtam, hogy ezáltal közelebb kerülök Istenhez.
Bizonyságot tehettem Isten előtt hitemről.
Izgultam, de alapjában jól éreztem magam.
Felelősség a folytatásért: jöjjek templomba és ikére.
Boldog voltam és nem izgultam… csak amikor bementünk a templomba.
Megtanultam, hogy mi a felelősség.
Nem nagyon emlékszem, hogy akkor mit jelentett, de most a bizonyságtételt jelenti.
Megtanultam úrvacsorát venni.

2. Mit szeretnék kapni az IKÉ-től?









Megtanuljak a világban keresztyén fiatalként élni, minél többet tudjak meg a Bibliáról.
Megtanulni mindent, ami Istennel kapcsolatos.
Tanuljak meg olyasmit, amit az iskolában nem mindig találok meg: tiszteletet, megbecsülést stb.
Bibliaismeretet, szeretetet, tiszteletet, útmutatást és tanácsot.
Jobban megismerni Istent, a kijelentését, és ezt továbbadni másoknak is.
Tanuljam meg helyesen követni Jézus Krisztust.
Megtanuljam Isten akaratát, törvényeit, tanácsait, eligazítást kapni.

3. Mit szeretnék adni az IKÉ-nek?





Mindent, ami jó: szeretetet, jókedvet, békességet, boldogságot, megértést.
Hitet szeretnék adni, segítséget nyújtani ahol kell, adakozni szükség szerint.
Jelenlétet adok, jelenlétemmel is hozzájárulni a közösség lelki, szellemi, testi-anyagi előmeneteléért.

4. Mit jelent nekem a gyülekezet?







Olyan közösség, amelyben jól érzem magam és lelkileg épülhetek
Családot jelent: olyan nekem a gyülekezet, mintha a családom lenne.
Olyan közösség, ami felvidít ha szomorú vagyok, és ott ahol tudok, segíthetek magam is.
Olyan közösség, ahol jól érzem magam, ahol Istenről beszélnek, ahol sokat tanulhatok és mindazt tovább is adhatom.
Odafigyelés, biztonság, gondoskodás. Olyan hely, ahol Istenről tanulok, Jézusról és segít, hogy jó döntéseket hozzak.”
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Nyár-Vakáció-Programok
A tanév lejárt, de mi legyen a nyárral?
Nyáron mindenki szeret lazítani, kikapcsolódni, nyaralni, szórakozni, bulizni.
De az IKE mit kezdjen magával ebben az
időszakban?
Nos, az IKÉ-nek is megvan a maga helye és
feladata a nyári szünet idején is. De mert a
nyár különleges, ezért az IKE is a maga programját igyekszik kicsit ehhez idomítani. Ilyen

értelemben az ikések is kivették a részüket a
közösen szervezett programokból, eseményekből, kikapcsolódási és szórakozási lehetőségekből. Mindezt úgy, hogy nem feledtük
kik vagyunk, honnan jöttünk, és kit képviselünk. Krisztust képviseljük ebben a világban,
megpróbáltunk tehát ennek megfelelően
viselkedni, beszélni egymással és másokkal,
és eszerint kikapcsolódni.

Bográcsos-nap
A nyár mindenki számára tartalmasan telt, de a vakációs hőségben és kirándulós hangulatban vigyáztunk arra is, hogy
ikéseink, akik megújult létszámmal a vakáció kezdetén még jöttek
lelkesen a bibliaórás alkalmakra, a nyári kikapcsolódásban se feledkezzenek meg a közösségről.

tünk. Az ebéd után rövid beszélgetésre került sor, és újabb
játékokra.
E találkozó fő szempontja az volt, hogy a fiatalok ráhangolódjanak a közelgő iketáborra, annak lényegére, lelki tartalmára.
Ugyanis mielőtt nagyon sokan életükben első ízben mennek
táborozni az ikével, fontos hogy tisztában legyenek a maguk
identitásával, feladataival, kötelezettségeivel is.

Ezért a hétvégi ikés alkalmakat igyekeztünk változatosakká
tenni azáltal, hogy különböző rendhagyó jellegű találkozókon
vehettünk részt. Az egyik ilyen alkalom a már régóta eltervezett
bográcsozás az óvoda udvaron.

Ki vagyok? Ki szeretnék lenni? Hol a helyem, mit kell tennem ebben a világban? Mindezt úgy, hogy keresztyén fiatal vagyok. Mert választhatunk a világi szórakozási lehetőségek közül
is, lehet, nagyon sokan meg is teszik, de legalább ez a közösség
szóljon arról, hogy még szórakozásunkban is, kikapcsolódásunkban is Isten dicsőségére élünk. Így tehetünk bizonyságot hitünkről mások előtt is, és nyerhetünk meg embereket a Jézus Krisztusnak.

2010. július 30.-án találkoztunk és tölthettünk el kellemesen
néhány órát (10:30-16:00). E néhány óra alatt vetélkedőket, bibliaórát tartottunk, majd gyülekezetünk asszonytestvéreinek szeretetteljes munkája eredményeképpen finom bográcsost ebédelhet-
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IKE-tábor
Hagyomány az, hogy minden évben megrendezésre kerül egy olyan tábor, amely öszszegyűjti az egyházmegye egyes gyülekezeteinek fiataljait, ikéseit egy nyári tábor erejéig.
Az idén is, mint már évek óta, Nagytarnán
került megrendezésre ez a találkozó augusztus 2-9. között, melyen híven a több évi hagyományhoz, közel száz fiatal jelent meg.

11.

OLDA L

Az idei tábor témája: „Isten és az ifjúság,
avagy mi vagyunk a jövő?” nehéz kérdés,
melyre jó reménység szerint mindenki megtalálhatta a választ. Jövőt építeni csak úgy lehet, ha
Isten ott van a mi életünkben. A fiatal is csak
úgy tanul meg helyesen dönteni és felnőni ebben a világban, ha szüntelenül Istenre hallgat.
A világ jövője rajtunk is múlik. Hadd tegyük
jobbá úgy, hogy Jézus példája szerint élünk.

Beszámolók

Nyári tábor

Munkatársképző (MKT)

„Az iketábor hétfőn délben nyitotta meg kapuit a táborba

„Tisztelt lelkész úr. Az MKT-n való részvételemet nagyon

érkezők előtt. Mindenki izgatottan pakolta le csomagjait a buszról, és türelmesen várta a regisztrációt. A most konfirmáltak fürkésző tekintettel mérték
végi a templomot és környékét, a hátsó udvart és a sátrak leendő területét.
Ami mindenkit megragadott, az a megváltozott hangulat, ami fogadta az érkezőket. Egy hétig kikapcsolódsz és más szemmel nézed a világot, éled meg a
mindennapokat. Szép lassan minden csapat megérkezett: voltak tőlünk is
húszan, Mikolából, Erdődről, Pálfalváról, Ombódról, Saztmár-Láncos és Németi gyülekezetekből, Szárazberekről, Sándorhomokról… ennyi jut eszembe. Sokan lettünk mindenesetre, de nem is baj, mert így jobb lett a hangulat
is. Az előző héten esett, és féltünk, hogy vajon milyen lesz a tábor, de hála
Istennek, szép idő fogadott minket.
Ami a programokat illeti, a nap be volt osztva étkezésekre, előadásra, bibliaórákra, szabadidőre, vetélkedőkre, istentiszteletre. Volt énektanulás, voltak
jó beszélgetések, kirándulás is egyik nap szalonnasütéssel egybekötve. Minden nap más tartott előadást: tanárok, lelkészek, ugyanígy minden nap más
szervező lelkész és teológus tartott áhítatot.
Sok mindennel gazdagodtunk, elsősorban lelkiekben. Ismeretségek szövődtek, barátságok alakultak ki, de mindennél többet ért az a lelki eledel, mely
táplált minket egy héten keresztül. Csak remélni tudom, hogy mindazt ami
egy héten keresztül a táborban jó volt, haza is visszük és otthon is megéljük.”
N.N.

hasznosnak tartom. Nem tudtam mire számíthatok, amikor jelentkeztem, de azok a témák, amiket olvastam az MKT bemutatójáról, érdekelt
és tetszett. Remélem, hogy e tanfolyam révén aktívabban részt vehetek
az egyház tevékenységében.
Az MKT három szemináriumból és egy táborból állt. E szemináriumok
alatt rengeteget tanítottak arról, hogy milyen szerepünk van az ikében,
és az adódó problémáinkat hogyan is kell megoldani. Külön előadásokat
tartottak nekünk a Bibliáról, Jézusról, a mi küldetésünkről, kommunikációról, lelkigondozásról, elsősegélynyújtásról (előadás előtt el is kellett
játszanunk, mit is tennénk mi baj esetén), énekekről.
A Kolozsváron tartott szemináriumon, IKE-közgyűlésen is részt vehettünk. Mindemellett csapatépítő– és sportjátékokat is játszottunk. Nem
maradtak el természetesen az áhítatok és imaközök sem, ahol Isten
Igéjéről beszélgettünk. Tanulhattunk az IKE múltjáról is, amit fontosnak
tartok, hogy tudja meg sok fiatal is, hogy e közösségnek mi is a célja.
A szórakozás nem maradt el, hiszen a táborban is lehettünk, meg még
strandon is. Volt szervezve dicsérőest, humorest.
Úgy gondolom mindezzel még nincs vége, hiszen vár rám az ottho
ni közösség, ahol kamatoztathatom mindazt, amit elsajátíthattam”
K.R.
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Hogyan tovább?

z a legfontosabb kérdés. Ugyanis
mindennek, amit elkezdünk, akkor
van értelme, ha van eredménye, ha
van folytatása is.

amely túlmutat rajtuk is, Istenre.

tott. Ezért fontos, hogy jöjjenek a fiatalok
templomba meg ikére, hogy lélekben feltöltődjenek erővel, lendülettel, szolgálatkészséggel. Eltelt egy újabb év az IKE életében. Fiatalok jöttek meg mentek. De mindig van egy rész, ami kitart a közösség
mellet, mint mag utánpótlását képezi a
jövőnek és aktív, áldott szolgálatot végez a
gyülekezetben. Ők azok, akikre a szülők is
büszkék, az egyházközség is büszke lehet,
és ők is büszkék lehetnek magukra, hiszen
olyat csinálnak, olyasmiben vesznek részt,

A címben szereplő kérdésnek kettős
felelete van. Egyik az IKE közösségét érinti, a másik pedig az IKE-újságot.
Hogyan tovább, ikések? Jönni kell. Ora et
labora: imádkozzál és dolgozzál. Az ikés
fiatal a templomban töltődik fel lelkileg.
Megteheti ezt otthon is személyes bibliaolvasásban, vagy imacsendjében, de a
templom mégis az a hely, ami erre hiva-

Hogyan tovább ike-újság? Nos, Isten
kegyelmével lapunk, úgy terveztük, negyedévente fog megjelenni. Mindarról,
ami a kültelki ikében, a helyi fiatalságban
történik gyülekezetünkön belül, de máshol is, arról röviden, és jó reménység
szerint tartalmasan igyekszünk beszámolni, hogy a kedves olvasó is tudjon
arról, hogy van ifjúság a gyülekezetben,
van lelki munka, van élet, van utánpótlás
és szolgálat.

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)



Előre megbeszélt hétvégéken kirándulások, biciklitúrák, vetélkedők, stb.

Közérdekű közlemény



Szeptember végén ifjúsági istentisztelet Erdődön, melyre szeretettel
hívunk és várunk minden kedves táborozó fiatalt egy nyár-utói, felszabadult énekes, koncertes, zenés együttlétre, beszélgetésre.
(pontos dátumot majd szószékről hirdetjük)



Október 23.: Bibliaismereti vetélkedő—egyházmegyei szakasz. Felkészülési téma: Sámuel első könyve. Jelentkezési határidő gyülekezeti szinten legkésőbb október 20, egyéni szinten szeptember 24.



Október 31: Reformáció emlékünnepe. Ebből az alkalomból idén is
szeretnénk egy rövid megemlékezést szervezni versben és énekben.
Jelentkezni lehet szeptember utolsó ike-órájáig.



Még mindig van lehetőség beszerezni egy-egy másolatot az IKE DVD
-videó anyagából (teljes bibliagyűjtemény—13dvd; bográcsos napnagytanai tábor)

(eseménynaptár)

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)
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