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CÉLOK
A Kecskeméti Református Egyházközség Kecskeméten végzett ifjúsági munkájának legfőbb célja Jézus
parancsának megfelelően (Mt 28,19-20; Mk 16,15; ApCsel 1,8) az evangélium hirdetése annak megélése és
elmondása által.
Célunk, hogy a fiatalok:
-

-

-

megtérjenek (ApCsel 2,38; 3,19-20), azaz felismerjék, átéljék és elfogadják, hogy Isten kegyelemből,
Jézus Krisztus áldozatáért valamennyi bűnüket megbocsátotta, és kész már ezen a földön elkezdődő
örök életet, azaz Vele való kapcsolatot adni nekik
meggyógyuljanak, azaz megtapasztalják, hogy Isten szeretete mindenféle lelki sebükre (pl.
magányosság, kiközösítettség, elutasítottság, csalódás, rossz önértékelés, függőségek, depresszió)
gyógyulást tud nyújtani (Lk 4,18-19)
kövessék Krisztust (1Kor 11,1), azaz megtanuljanak Neki engedelmeskedni, és életükben egyre inkább
megjelenjen a Lélek gyümölcse (Gal 5,22-23) és a keresztyén szeretet (2Móz 20,1-17; Mt 22,37)
közösségekké alakuljanak, mert az evangélium megélése csak személyes, rendszeresen találkozó,
bibliatanulmányozó, imádkozó és testvéri közösségekben lehet teljes (Mt 18,20; Jn 20,24-29)
gyülekezeti tagokká váljanak, azaz kapcsolódjanak, kötődjenek és magukénak érezzék a Kecskeméti
Református Gyülekezetet
szolgáljanak, azaz felismerjék és használják az Istentől kapott képességeiket és ajándékaikat a misszióra
és a gyülekezet építésére (1Kor 12)

Célunk, hogy ifjúsági szolgálatunk kapcsolatközpontú legyen, vagyis Istenre és a vele való kapcsolatra, illetve az
fiatalok és szolgálók egymással való kapcsolatára, közösségére koncentráljon, ne pedig pusztán programok
megszervezésére, programpontok kipipálására, számok és tervek teljesítésére.1

ESZKÖZÖK
A fent nevezett célokhoz, azok folyamatos szem előtt tartásával, az alábbi „eszközöket” javasoljuk:
IFJÚSÁGI VEZETŐI KÖZÖSSÉG
CSAPAT
Az ifjúsági munkát csapatban képzeljük el. Szeretnénk Jézus Krisztusban újjászületett, egyháza iránt elkötelezett,
példaértékű életet élő (1Tim 3,1-7; Tit 1,5-9) és az ifjúsági munkához megfelelő adottságokkal és lelki
ajándékokkal rendelkező ifjúsági vezetőkkel együtt dolgozni. Célunk az ilyen emberek megtalálása, szolgálatba
állítása, illetve a már meglévő ifjúsági vezetőkkel együtt folyamatos támogatása és képzése.
IFJÚSÁGI VEZETŐK MEG TALÁLÁSA
Az ifjúsági vezetők megtalálását személyes kapcsolatokon keresztül képzeljük el. Ebben számítunk a mindenkori
gyülekezet, presbitérium és lelkészi kar segítségére.
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Fields, Doug, Az ifjúsági munka első két éve, Új Remény, 2009, 103-129;
Burns, Jim, Ifjúságépítők, Új Remény, 2005, 19-22, 63-102
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IFJÚSÁGI VEZETŐK TÁMOGATÁSA
Az ifjúsági vezetők kísérését, folyamatos támogatását egyrészt a rendszertelen, ugyanakkor mindenkit szem előtt
tartó személyes beszélgetések, másrészt egy havonkénti ifjúsági vezetői megbeszélés keretében képzeljük el.
Az ifjúsági munkatársi megbeszélésen a közös igeolvasáson és imádságon felül szeretnénk minden alkalommal
visszatekinteni az elmúlt hétre, megbeszélni a felmerülő problémákat, és együtt tervezni és készülni a jövőre.
Ezen felül szeretnénk félévente ifjúsági vezetői hétvégére menni, ahol az ifjúsági munkatársi megbeszélés
pontjain felül jobban megismerjük egymást, közösséggé formálódunk, együtt pihenünk és tervezzük meg a
következő félévet, az előttünk álló programokat. A hétvégén igény szerint képzés is helyet kaphat.2
Az ifjúsági vezetőket ifjúsági óravázlatokkal is szeretnénk támogatni. Minden félév elején közösen beszélnénk
meg, találnánk ki a féléves tervezetet, tematikát, az egyes alkalmak témáit és igéit. Ez lehet teljesen önálló munka
is, de igénybe vehetjük a különböző szervezetek (pl. a Református Fiatalok Szövetsége, a Vasárnapi Iskola
Szövetség, a Szentírás Szövetség, a Titus Hitéleti Alapítvány) által kiadott segédanyagokat is. Természetesen
minden ifjúsági csoportnak lehetősége van saját terv alapján haladni.
IFJÚSÁGI VEZETŐK KÉP ZÉSE
Célunk olyan folyamatosan futó ifjúságivezető-képzés beindítása, amely biblikusan és hatékonyan segíti a
szolgáló, ill. a majd szolgálatba álló ifjúsági vezetőket. Ezt egyrészt gyülekezeten belül is megoldhatjuk, másrészt
külső szervezetet is felkérhetünk (pl. Református Fiatalok Szövetsége, Vasárnapi Iskola Szövetség, IFI Channel,
Zsinati Ifjúsági Iroda, Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség).
DIÁKVEZETŐK
Mivel hisszük, hogy az érett keresztyén élethez hozzátartozik az Istennek végzett, mások felé való szolgálat,
célunk, hogy a fiatalokat kezdetektől fogva erre neveljük. Ezért az idősebb ifjúsági vezetők mellett szeretnénk
hitben érett és példaértékű fiatalokat is bevonni, elsősorban nem lelki jellegű szolgálatra (pl. játékvezető,
szülinap-felelős, kirándulás-szervező, stb.). (Természetesen lelki érettségük szerint akár lelki alkalmakat,
csoportbeszélgetéseket is vezethetnek, bizonyságot tehetnek, éneket vezethetnek, stb.)
IFJÚSÁGI CSOPORTOK
RENDES IFJÚSÁGI CSOPORTOK
Ifjúsági csoport alatt a heti rendszerességgel találkozó közösségeket értjük. Ezeknek a közösségeknek saját
vezetői vannak, létszámuk ideális esetben legalább 20 fő. Az ifjúsági alkalom alatt helye van a bibliaolvasásnak,
tanításnak, éneklésnek, imádságnak, játéknak, étkezésnek és beszélgetésnek. Az ifi alatti csoportbeszélgetések
ideális létszáma 8-15 fő.
Szeretnénk a meglévő ifjúsági csoportokat folyamatosan támogatni egyrészt vezetőjük támogatásán keresztül3,
másrészt azok hirdetésével, személyes ajánlásával, harmadrészt különböző közös ifjúsági programok, találkozók,
táborok szervezésével4, negyedrészt anyagilag a gyülekezeti ifjúsági keretből. Az ifjúsági lelkész igyekszik havonta
legalább egyszer minden ifjúsági csoportot személyesen is meglátogatni.
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Ld. Ifjúsági vezetők képzése a 3. oldalon
Ld. Ifjúsági vezetők támogatása a 3. oldalon
4
Ld. Ifjúsági találkozók az 4. oldalon
3

3

Amennyiben a lehetőségek engedik, támogatjuk, hogy az ifjúsági csoportok szünetek nélkül, minden héten
találkozzanak – legyen iskolai szünet, hosszú hétvége vagy nyári időszak. Az egyházi ünnepek jelenjenek meg az
ifjúsági csoportokban is, ezek akár a gyülekezettel való találkozás alkalmai is lehetnek. 5
SPECIÁLIS IFJÚSÁGI C SOPORTOK
A „rendes” (azaz bibliaolvasásból, tanításból, éneklésből, imádságból, játékból, étkezésből és beszélgetésből álló)
ifjúsági csoportok mellett szeretnénk speciális, rendhagyó jellegű alkalmakat is szervezni. Ezek nem helyettesítik
a rendes ifjúsági csoportokon való részvételt, hanem azon felül lehet rajtuk részt venni. A fiatalokat arra
bátorítjuk, hogy ezek közül is keressék meg azokat az alkalmakat, amelyeket legközelebb állónak érzik magukhoz.
Ezeknek az alkalmaknak megvan az az előnyük, hogy olyanokat is elcsábíthatunk rájuk, akik egy ifjúsági alkalomra
talán nem vagy nehezebben jönnének el.
Szeretnénk heti rendszerességgel különböző sportprogramokat szervezni, pl. foci, kosár, kézi. A sport
fantasztikus eszköz lehet pl. a személyiség, az egymásra figyelés, az együttműködési készség és az önfegyelem
fejlesztésére. Az alkalmak elején helyet kapna egy rövid imádság és áhítat, valamint a felmerülő problémák,
feszültségek megbeszélése, tanulságok levonása. Az így kialakult sportközösségek azután indulhatnának a
különböző helyi és országos, keresztyén és nem keresztyén kupákon.
Kb. havi rendszerességgel szeretnénk filmklubot tartani. Ezen az alkalmon étel és ital kíséretében egy filmet
néznénk meg, majd a film kapcsán felmerülő témákról, kérdésekről beszélgetnénk, ütköztetnénk azokat a
keresztyén tanítással és alapelvekkel. Tapasztalatunk, hogy egy-egy film kapcsán szerzett élményen keresztül
sokszor könnyebb megérteni az evangéliumot és egyes keresztyén igazságokat.
Fontosnak tartjuk a zenei nevelést is, ezért szeretnénk ifjúsági zenekart is szervezni. Ide azokat várjuk, akik
szeretnék a zenéjükkel is dicsőíteni Istent, és szolgálni az embereket. Egyaránt várjuk azokat, akik zeneileg
képzetlenek, de szeretnének megtanulni énekelni vagy hangszeresen játszani, és azokat is, akik zeneileg
képzettek, és jól énekelnek vagy játszanak hangszeren. Az így kialakult ifjúsági zenekar erejéhez mérten igény
szerint szolgálna a gyülekezeti alkalmakon, illetve tenne eleget kívülről érkező meghívásoknak.
Igény szerint további körök (pl. színjátszókör, kézműves kör) indítását is támogatjuk.
IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓK
Az a tapasztalatunk, hogy a heti rendszerességgel találkozó ifjúsági csoportok mellett szükség van egyéb
alkalmakra is: ifjúsági kirándulások, (csendes)napok, hétvégék és táborok szervezésére is.
Az ifjúsági találkozóknak több előnye is van:
1) A fiatalok találkozhatnak és megismerkedhetnek más, a csoportjukon, sőt, Kecskeméten kívüli
keresztyén fiatalokkal, velük együtt élhetik át a Krisztushoz tartozás örömét, és kapcsolatokat
építhetnek egymással.
2) Ezek a találkozók intenzitásuk miatt mély, sokszor egész életre szóló élményeket adhatnak a fiataloknak.
Nagyon sok fiatal számol be arról, hogy megtérése egy-egy konkrét ifjúsági hétvégéhez vagy táborhoz
kötődik.6
3) Egy-egy ilyen nagyobb találkozón olyan tevékenységek (pl. közös sport; összefüggő tanítói sorozatok;
lelkigondozói beszélgetések) is megszervezhetők, híresebb előadók/igehirdetők/bizonyságtevők is

5

Ld. A gyülekezet és az ifjúság közössége a 7. oldalon.
„Nem tudom, mi az oka: a felfokozott várakozás, az időpont, vagy az, hogy a találkozók gyakran komoly kihívást
jelentenek lelkileg, de tény, hogy a találkozókon a fiatalok lelkileg sokkal érzékenyebbek és nyitottabbak a hitre,
mint más környezetben.” Burns, 114
6
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meghívhatók, amire egy ifjúsági csoport alkalmán nem lenne mód. Amennyiben egy ifjúsági szervezet
táborában veszünk részt, ráadásul ezek megszervezése sem ránk hárul.
Mindezzel együtt mind magunk, mind a fiatalok számára fontos hangsúlyozni, hogy keresztyén fiatalként ifjúsági
találkozókra és ifjúsági csoportba egyaránt járnunk kell. Egy hasonlattal élve az ifjúsági találkozó olyan, mint egy
amikor egy ünnepen tortát eszünk: különleges és ritka pillanat, ahol kivételes felismerésekkel és élményekkel
gazdagodhatunk, megtérések és hitbeli megújulások születhetnek. Az ifjúsági csoport pedig a minndenapi élethez
szükséges kenyér: az a rendszeresen találkozó, testvéri közösség, amely meg tud tartani Krisztus követésében, és
segíthet hitünk és ismereteink fejlődésében, és a nehézségek elhordozásában. Az egészséges hitbeli- és lelki
fejlődéshez mindkettőre szükség van.
IFJÚSÁGI KIRÁNDULÁSOK
Ifjúsági kirándulások alatt olyan rendszertelenül szerveződő alkalmakat értünk, mint pl. a közös sport (foci, kosár,
kézi, stb.), gyalogos vagy biciklis túra, színház vagy mozi, évszaktól függően evezés, korcsolyázás, hógolyózás.
Ezek az alkalmak közösségépítő jellegűek, erősítik a csoportidentitást, segítik a személyes kapcsolatok
kialakulását ill. elmélyítését, lerombolják azt a téves nézetet, hogy a keresztyének „csak unalmas dolgokat”
csinálnak, és alkalmasak lehetnek új, a gyülekezethez még nem tartozó fiatalok megszólítására is. Ilyen
programokat egy-egy ifjúsági csoport is szervezhet magának, azonban legyen kb. havonta egy gyülekezeti
szervezésű alkalom, amelyben a különböző ifjúsági csoportok fiataljai találkozhatnak egymással.
IFJÚSÁGI NAPOK
Egy-egy ifjúsági napnak is része lehet a közös játék, sport (pl. kecskeméti keresztyén focikupa), túra, filmklub,
azonban ezeknek a napoknak az elsődleges fókusza az istenkapcsolat kialakításának vagy megerősítésének a
segítése, illetve a közösség erősítése. A különböző csoportok fiataljai találkozhatnak egymással és együtt
figyelhetnek Istenre. Az ilyen napokon mindenképpen kerüljön sor előadásra/igehirdetésre, bizonyságtételre,
éneklésre, imádságra, beszélgetésre. Gyülekezeten belüli és kívüli (pl. egyházmegyei vagy ifjúsági szervezetek
által szervezett országos vagy regionális) napok egyaránt legyenek.
Gyakoriságukat tekintve azt javasoljuk, hogy félévente legalább egy gyülekezeti szervezésű ifjúsági nap legyen.
Ezen felül különböző, egyházmegyék és ifjúsági szervezetek által tartott programokat, amelyekre a fiatalokat
igényeik, idejük és anyagi forrásai(n)k alapján szeretettel visszük.
IFJÚSÁGI HÉTVÉGÉK ÉS TÁBOROK
Az ifjúsági hétvégék és táborok bizonyos értelemben ötvözik az ifjúsági kirándulások és napok jellegzetességeit.
Legnagyobb értékük, hogy olyan meghatározó felismeréseket, közösségi- és istenélményeket adhatnak a
fiataloknak, amelyek egész életükben elkísérhetik őket. Itt is célszerű, ha gyülekezeti és más szervezésű hétvégék,
táborok egyaránt vannak.
A gyakoriságra nézve az a javaslatunk, hogy nyaranta legyen egy egyhetes gyülekezeti ifjúsági tábor. Ezen felül
hirdetjük a különböző, egyházmegyék és ifjúsági szervezetek által tartott programokat, amelyekre a fiatalokat
igényeik, idejük és anyagi forrásai(n)k alapján szeretettel visszük.
SZOLGÁLATI LEHETŐSÉG EK FIATALOKNAK
Célunk, hogy a fiatalok olyan érett hitű keresztyénné váljanak, akik felfedezik saját Istentől kapott ajándékaikat,
és rendszeresen szolgálnak velük. Ez a szolgálat lehet fizikai (pl. a gyülekezeti diakónia, idősek és fogyatékkal élők
segítése, kertásás, kerítésfestés, pakolás, bevásárlás), lelki (pl. vasárnapi iskola, gyerektábor, missziós út) vagy
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liturgikus (pl. igeolvasás, imádkozás, éneklés, bizonyságtétel). Történhet egyrészt a gyülekezet közösségében 7,
másrészt különböző, országos kiterjedésű szervezetek programjaiban való részvétellel (pl. 72óra, Szeretethíd,
Exodus, Szentírás Szövetség).
IFJÚSÁGI ISTENTISZTELETEK
A Kecskeméti Református Gyülekezetben vasárnaponként számtalan istentisztelet kerül megtartásra. Különbség
van az idejüket, helyüket ill. stílusukat illetően is. A fiatalokat mindenképpen arra bátorítjuk, hogy találják meg
azt az istentiszteletet, gyülekezeti közösséget, amely a leginkább megfelel számukra.
Ezen felül azonban jó ötletnek tartjuk külön ifjúsági istentiszteletek, azaz az ifjúság által és elsősorban (de nem
csak) az ifjúságnak szervezett istentiszteletek tartását is. Ezek stílusukban, témájukban, énekvilágukban,
szabadabb liturgiájukban térnek el a hagyományos istentiszteleti formáktól.
A gyülekezetben jelenleg működő ifjúsági istentisztelet a Karzat nevű zenés istentisztelet. Az istentisztelet célja,
hogy a már hívő fiatalok és nem fiatalok számára lehetőséget biztosítson az Istennel való találkozásra az ifjúsági
énekeken, igéken és rövid igei gondolatokon, imádságokon keresztül, egyfajta rendhagyó, meditatív jellegű
liturgián keresztül. A Karzat minden hónap első szombatján kerül megtartásra.
KAPCSOLÓDÁS A GYÜLEK EZETHEZ
Célunk, hogy az ifjúsági munka a gyülekezetbe „ágyazva” történjen. Szeretnénk, ha a fiatalok otthon éreznék és
magukénak éreznék a gyülekezetet, megszeretnék és látogatnák a nekik is szóló gyülekezeti alkalmakat, idősebb
gyülekezeti tagokkal ismerkednének meg, kivennék részüket a szolgálatból, és felnövekedve is felelősséget
éreznének a gyülekezet (vagy elköltözésük esetén más református gyülekezet) iránt. Szeretnénk továbbá, ha a
gyülekezeti ifjúsági munka illeszkedne az azt megelőző (hittanóra, konfirmációi előkészítő) és az azt követő
(házicsoport, bibliaóra) életszakaszhoz.
A KONFIRMÁCIÓTÓL A HÁZICSOPORTIG
A gyülekezeti élet tekintetében a 14-25 éves korosztályt közvetlenül megelőző korosztály a hittanórákon és a
konfirmáció előkészítőn, majd a konfirmáción keresztül kapcsolódik a gyülekezethez. Fontos, hogy az átmenet
biztosítva legyen: az ifjúsági vezetők vegyenek részt a 7-8. osztályosok számára szervezett programokon, ill.
menjenek be egy-egy hittanórát megtartani (pl. a hetedikes „Fiatalok Isten vonzásában” c. lecke ideális ehhez),
vagy bizonyságot tenni, ifjúsági csoportokba és alkalmakra hívogatni a fiatalokat. Ezen felül fontosnak tartjuk,
hogy már a 7-8. osztályosoknak is legyen lehetőségük – a konfirmációi felkészítőn és programokon felül – ifjúsági
közösségbe járni. Ezek természetesen rövidebb (max. 1 óra) és kevésbé komoly (több játék, kevesebb komoly
beszélgetés) alkalmak, mint a 14-25 éves korosztálynak tartott csoportok.
További tapasztalatunk, hogy a fiatalok konfirmációjuk után könnyebben eljönnek ifjúsági csoportba, ha már a
konfirmációi felkészítés előtt is jártak ilyen csoportba. Ezért fontosnak tartjuk, hogy már az 5-6. osztályosoknak
is lehetőségük legyen ifjúsági csoporton részt venni. Ezek – a 7-8. osztályosokéhoz hasonlóan – rövidebb (max. 1
óra) és kevésbé komoly (több játék, kevesebb komoly beszélgetés) alkalmak. Itt szeretnénk megjegyezni azt is,
hogy ezt a funkciót egyébként a vasárnapi istentisztelet mellett működő gyermekszolgálat is betölt(het)i.
Fontos, hogy a fiataloknak „kiöregedésük” után is legyen hová kapcsolódniuk. A Kecskeméti Református
Gyülekezetben több, kifejezetten huszonéveseknek szervezett alkalom (pl. KEDD25+) is van. Ezen kívül
elérhetővé válnak a gyülekezet bibliaórái, házicsoportjai is. Ha egy ifjúsági csoport úgy dönt, akár 25 év felett is
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együtt maradhatnak, és házicsoportként folytathatják közösségüket. A 25 éves felső korhatárt természetesen
nem kell szigorúan, szó szerint érteni.
A GYÜLEKEZET SZOLGÁLATA AZ IFJÚSÁG FELÉ
Azon felül, hogy természetesen a gyülekezet adja mind az ifjúsági programok helyszíneit és anyagi kereteit, mind
az ifjúsági lelkészi állást, lelkiekben is segítheti az ifjúsági munkát. Ehhez nem kell feltétlenül ifjúsági vezetőnek
lenni; örülünk, ha a gyülekezet hitben és keresztyén életben példaértékű tagjai bizonyságot tesznek vagy egy
ige/téma alapján tanítanak az ifjúsági csoportokban és találkozókon. Hálásan köszönünk továbbá minden, az
ifjúsági csoport tagjaiért és az ifjúsági munkáért elmondott imádságot!
AZ IFJÚSÁG SZOLGÁLATA A GYÜLEKEZET FELÉ
Természetesen az ifjúság is szeretne a gyülekezetnek szolgálni, ennek részletezését ld. fentebb.8
A GYÜLEKEZET ÉS AZ I FJÚSÁG KÖZÖSSÉGE
Fontosnak tartjuk, hogy az ifjúsági munkát a szülők folyamatos tájékoztatásával, együttműködésével, adott
esetben bevonásával végezzük. Szeretnénk évente egy alkalommal családi ifit tartani, amin a szülők és a fiatalok
közösen vesznek részt.
A keresztyén gyülekezetek egyik nagy erőssége, hogy képesek lehetnek áthidalni azt a hatalmas szakadékot, ami
ma a különböző generációk között van. A gyülekezet és az ifjúság közösségének egyik színtere az istentisztelet.
Fontosnak tartjuk, hogy mind a fiatalok, mind az idősebbek kölcsönösen nyissanak egymás felé,
megismerkedjenek egymással, elfogadják egymást, tanuljanak egymástól és épüljenek egymás hite által.
A kapcsolat további színterei lehetnek azok a többgenerációs gyülekezeti programok, napok, hétvégék és
táborok, ahol a korosztályos bontásban megszervezett programok mellett/helyett vegyes korosztályú programok
(pl. beszélgetés, játék) helyet kapnak.
REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS INTERNÁTUS
A Kecskeméti Református Általános Iskolában és a Kecskeméti Református Gimnáziumban összesen több mint
1000 diák tanul. Célunk, hogy ifjúsági munkánk során szorosan együttműködjünk református oktatási
intézményeinkkel, vezetőikkel, vallástanáraikkal, lelkészeikkel, tanáraikkal, nevelőikkel. Egyrészt szeretnénk
hívogatni a diákokat az ifjúsági életben való aktív részvételre. Másrészt örömmel látogatunk meg hittanórákat
vagy internátusi órákat, ahol bemutatkozunk, rövid, kedvcsináló képet adunk az ifjúsági programokról.
Harmadrészt fontosnak tartjuk a konfirmandusok kísérését9, a gólyatáborokban, ill. az iskolai csendesnapokon,
programokon való részvételt. Végül pedig, amennyiben szükséges, szívesen szolgálunk az iskola felé
programjainak megszervezésében, lebonyolításában.
ÖKUMENIKUS KAPCSOLATOK
Hisszük, hogy az egyház, Krisztus teste nem részekre szakítható (1Kor 1,13), és bár sokféle felekezet formájában
jelenik meg, ennek ellenére mégis egységes. Ezt az egységet szeretnénk megélni és a világnak is megmutatni
azáltal, hogy a Kecskeméten jelenlévő felekezetek ifjúsági csoportjaival rendszeresen találkozókat, közös
programokat szervezünk.
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CSERKÉSZET
A Kecskeméti Református Gyülekezetben nagy hagyománya van a cserkészetnek. A mai napig népes
cserkészcsapat működik, a 121. Dr. Vetéssy Géza cserkészcsapat. Mindenképpen célunk, hogy jó kapcsolatot
alakítsunk ki a cserkészekkel, és kölcsönösen segítsük egymást akár fizikai munkával, akár lelki téren, hirdessük
és ajánljuk egymás programjait és szervezzünk közöseket. A cserkészeten keresztül olyanok is bekapcsolódhatnak
a gyülekezeti ifjúságba, akik talán egy ifjúsági alkalomra nem jönnének el. A cserkészet továbbá olyan ismereteket
és készségeket ad (pl. a természet ismerete és szeretete, különböző túlélő technikák), amiket az ifjúsági csoport
nem. Az ifjúsági csoport ellenben lelki és hitbeli téren egészítheti ki a cserkészkedő fiatalokat.
EGYETEMI GYÜLEKEZET – KITEKINTÉS
Úgy gondoljuk, hogy hosszabb távon érdemes lenne elgondolkodni egy, a frissen alakult Neumann János
Egyetemen belüli szolgálatra kinevezett egyetemi lelkész alkalmazásán, és a Kecskeméti Református Egyetemi
Gyülekezet létrehozásán.

2019-2020-AS TANÉV
CÉLKITŰZÉSEK
-

az ifjúsági vezetők rendszeres találkozóinak folytatása, csapatépítése, újak bevonása
az ifjúsági vezetők képzése
az ifjúsági csoportok folytatása, igényeknek megfelelő alakítása, újak indítása
ifjúsági foci, filmklub és zenekar indítása
ifjúsági programok (kirándulások, napok, hétvégék és táborok) szervezése, illetve részvétel az országos
programokon
az ifjúsági istentiszteletek és a Karzat folytatása
együttműködés erősítése a konfirmandusokat érintő programok szervezőivel
együttműködés erősítése a református oktatási intézményeinkkel (gimnázium, internátus, általános
iskola)
együttműködés erősítése a többi felekezet ifjúsági csoportjaival
együttműködés erősítése a cserkészcsapattal
egyetemi csoportok indítása

IFJÚSÁGI PROGRAMNAPTÁR
Az ifjúsági programnaptár megtalálható a gyülekezet honlapján (http://krek.hu/ifjusag) és az ifjúság Facebook
oldalán (https://www.facebook.com/ifigaleria/). Az aktuális programokról is itt lehet tájékozódni.

Jézus Krisztus áldását és vezetését kérjük az ifjúsági szolgálatra, a szolgálatban
résztvevőkre, és az ifjúsági csoportok meglévő és jövőbeli tagjaira! Ő az, Aki elhívott
erre a szolgálatra, és Aki Szentlelkének szüntelen jelenlétével és folyamatos
gondviselésével és áldásaival mindezt lehetővé teszi. Övé minden hála és dicsőség.
Szeretnénk, ha az imádság lelkülete átjárná egész ifjúságunkat és gyülekezetünket!
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