
A SZÉKELYHON HAVONTA MEGJELENŐ KIADVÁNYA    2021. JÚLIUS 5., HÉTFŐ    IV. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM    4 OLDAL

A világunkat sarkából kiforgató járvány kihívások elé állította a keresztyén 
szervezetek ifjúsági munkáját is. A veszteségek ellenére azonban Isten ke-
gyelmét is megtapasztalhatták az idén százéves IKE –  Erdélyi Református 
Egyházkerület Ifjúsági Szövetségének tagjai. Ruszka Sándor, a szervezet 
elnöke mesélt arról, hogyan élték meg a járványhelyzetet, milyen terveik 
vannak, és miért lenne fontos az, hogy visszataláljunk a közösségi életbe.

H A J N A L  C S I L L A

M int minden olyan szerve-
zet, amelynek alaptevé-
kenysége közösségi, így az 

Erdélyi Református Egyházkerület 
Ifj úsági Szövetsége, vagyis az IKE is 
megsínylette az elmúlt közel másfél 
évet. Mert meglévő fi ataljaikat meg 
lehet tartani, de újakat beszervez-
ni nem lehet, hiszen senki nem fog 
csatlakozni egy közösséghez, ha 
nincsenek élő rendezvények, kö-
zösségi élmények – kezdte megke-
resésünkre Ruszka Sándor kézdivá-
sárhelyi református lelkipásztor, az 
IKE elnöke. „Az utánpótlás nevelése 
volt a legfájdalmasabb pont, ahol 
megálltunk, bár volt munkatárskép-
zőnk és vezetőképzőnk is, de ezeket 
is online kellett megtartani, a mun-
katársképző egy alkalommal volt a 
négyből személyesen megtartva” – 
osztotta meg velünk a lelkipásztor.

Visszaesett a tagságuk 
az elmúlt évben

Kiszámíthatatlan számukra a vesz-
teség, mert az IKE az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület Ifj úsági Szö-
vetsége is egyben, és az alapsejtjeit a 
gyülekezeti ifj úsági közösségek jelen-
tik. Nincs rálátásuk arra, hogy hány 
közösséget érintett, de a tapasztalat 
azt mutatja, hogy jócskán visszaesett 
a tagságuk az elmúlt egy évben – vi-
lágított rá a járványhelyzet okozta ne-
gatívumra. A pozitívumok között van 
viszont az, hogy az IKE élen járt az 
online tevékenységekben, magas volt 
az online aktivitása, sok visszajelzés 
érkezett, ezért Ruszka Sándor szerint 
nem telt el hiábavalóan az elmúlt egy 
esztendő sem.

„Az IKE szabályzatában az szere-
pel, hogy 14–35 év közöttiek tartoz-
hatnak az IKE közösségéhez, akiket 
elveszítettünk, inkább a középisko-
lások, az egyetemisták aránya nem 
változott annyira. De megemelkedett 
az átlagéletkor az IKE követői között 
az online térben, néha aranyos idős 
hölgyek is követték a tartalmainkat. 

Minden szombaton volt online ifj ú-
sági istentiszteletünk, és lehetett 
látni, hogy a középkorúak is nyitot-
tak lettek az IKE tartalmai iránt” – 
összegezte kérésünkre a szervezet 
elnöke. A középiskolások köréből 
azért veszítettek sokat, mert őket az 
oktatás is a gép elé kényszerítette 

hosszú órákra, és nem kívánták azt, 
hogy még az órákon kívül is oda ül-
jenek. „Az IKE-nek volt egy jól felépí-
tett rendszere, amit a járványhelyzet 
megroppantott. Kiépítettünk egy há-
lózatot, 400–500 önkéntesünk volt 
Erdély-szerte, akiket nyilvántartot-
tunk. Ez az a szervezet, ahol a fi ata-
lok végzik a szolgálatot fi atalokért, 
és a fi atal tudja legjobban megfogni 
a másik fi atalt. Ilyen szempontból 
a rendezvényeink – például gitár-

táborok, angoltáborok, fesztiválok, 
Várom az Urat ifj úsági fesztivál – 
nagy vonzással bírtak, a legutolsó 
Válts irányt! IKE-fesztiválon kétezer 
erdélyi fi atal volt jelen. Ezek most 
elmaradtak, és ezeken tudtuk meg-
szólítani a fi atalokat, így most mi is 
keressük az utat, hogy miként tud-

juk megszólítani őket” – részletezte 
Ruszka Sándor. Mintegy félezer re-
formátus gyülekezet van az Erdélyi 
Református Egyházkerületben, és 
nem mindegyikben van ifj úsági cso-
port, de a jelentések alapján mintegy 
2500-ra saccolták az IKE-tagok szá-
mát a járvány előtt, azóta azonban 
nem történt felmérés a visszaesésről. 
„A saját gyülekezetemből kiindulva, 
a kézdivásárhelyi református egy-
házközségben volt egy 30 tagú ifj úsá-

gi csoportom, most feleannyian va-
gyunk” – tette hozzá a lelkipásztor.

A beruházásaikra is jutott idő 
és energia

Idén február 28-án volt az IKE meg-
alapításának századik évfordulója, 
hiszen az Erdélyi IKE 1921. febru-
ár 28-án alakult meg a Református 
Teológián. A szervezet ehhez méltó, 
nagy méretű hálaadó rendezvénnyel 
ünnepelte volna idén a kerek évfordu-
lót, de nem tarthatták meg, amit fájó 
pontként élt meg Ruszka Sándor, hisz 
egész évben ehhez kötötték az alkal-
makat, kiadványaikat. „Kihasználva 
a járványhelyzet programszegényebb 

időszakát a beruházásainkra sikerült 
időt és energiát fordítani: megújult az 
algyógyi ifj úsági központ, a püspök-
ség felvásárolta a zeteváraljai közpon-
tot, amit szintén az IKE fog birtokba 
venni. Ezek olyan fészkek, amelyek a 
következő időszakban komoly hely-
színek lesznek, amelyek reményeink 
szerint megtelnek fi atalokkal. Sikerült 
kiadni egy jubileumi IKE ifj úsági éne-
keskönyvet, ehhez kapcsolódó telefo-
nos applikációt, a szerkesztő-zenészek 

élő koncerten mutatták be az énekes-
könyvet pontosan február 28-án, amit 
online lehetett követni. Hálásak va-
gyunk azért, hogy a járványhelyzet 
ellenére tudtunk fejlődni” – fejezte ki 
a lelkipásztor, hozzátéve, hogy ugyan-
ezt a hálát érzi a magyar állam és az 
Erdélyi Református Egyházkerület 
iránt is, amelyek a beruházások anya-
gi támogatását biztosították.

A kisközösség 
megtartó erővel bír

Szeptemberben rendezik meg az éves 
IKE-közgyűlést, amelyre a szervezet 
minden szavazati joggal rendelkező 
tagja eljön, és ezt élőben szeretnék 
megtartani – tért át a közeljövő terve-
ire Ruszka Sándor. Idén azonban el-
marad a sok fi atal által kedvelt Válts 
irányt! fesztivál, mert a szervezők ne-
hezen tudják megoldani járványhely-
zetben kétezer fi atal négy napig tartó 
szállását, tisztálkodását egy helyen. 
Jó hír azonban, hogy partnerük, a 
magyarországi református ifj úsági 
zsinati iroda, illetve más magyaror-
szági társszervezetek megrendezik 
július 27–31. között Debrecenben a 
Csillagpont református ifj úsági talál-
kozót, és azt tervezik, hogy az erdélyi 
fi atalokat is kijuttatja oda az IKE. 

Bár nincs általános gyógymód a 
járványhelyzet okozta szorongások-
ra, károkra, de arra kértük az ifj úsági 
szervezet vezetőjét, fogalmazzon meg 
egy üzenetet a járványhelyzetet kö-
vető időszakra a fi ataloknak. „Vala-
milyen szinten vissza kell találnunk 
a közösségi életbe, mert beláthatat-
lan következményekkel jár, ha nem, 
szocializációs problémáink lesznek 
enélkül. Az egyetem nemcsak egye-
tem, hanem szocializációs tényező 
is. Elgondoltam, hogy ha pizsamásan 
lettem volna egyetemista, mint most 
oly sokan az online tanulás miatt, 
akkor hogy éreztem volna magam, 
és beleborzongtam. Az egyetemi élet 
megtapasztalása a közösségi élettel, 
a szabadsággal, az önállósulással 
jár, azzal, hogy leválok a családtól, és 
ezt a veszteséget kompenzálni kelle-
ne. Azt tudom üzenni a fi ataloknak, 
hogy keressék a kisközösségeket, 
akikkel egy hullámhosszon vannak, 
akikkel együtt tudnak nevetni, szó-
rakozni, játszani, mert a kisközösség 
megtartó erővel bír. Ebben az IKE-
vel partnerek vagyunk, mi is ott va-
gyunk a piacon, mint lehetőség a kis-
közösségre, és keressék ezeket, mert 
a depresszió és szorongás leginkább 
ott oldódik fel” – fogalmazott Ruszka 
Sándor lelkipásztor.

Visszatalálni a közösségi életbe
Főleg a középiskolás korosztályból estek ki IKE-tagok az elmaradt közösségi élmények miatt

Ruszka Sándor: elgondoltam, ha pizsamásan 
lettem volna egyetemista, akkor hogy 
éreztem volna magam, és beleborzongtam
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