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Bringatúra

Idén immár negyedszer került megrendezésre a méltán híres és igen népszerű, a beregszászi 
református gyülekezettel közösen szervezett KRISZ bringatúra, ahol több, mint harmincan 
vettek részt.

Angol hét

Hogy Isten szeretete nem ismer földrajzi, közigazgatási határokat, azt újra és újra 
megtapasztalhatjuk. Például a KRISZ Balazséron megtartott angol táborában, ahol hatvan 
helyi fiatal egy hétig tíz ír vendég társaságában gyakorolhatta nemcsak az angol nyelvet, 
de azt is, hogyan emelkedjünk felül a kulturális különbségeken, hogyan érezzük jól 
magunkat azzal a tudattal, hogy összetartozunk, s Krisztusban mindnyájan testvérek 
vagyunk.

A fiatalok tulajdonképpen az első pillanattól fogva megtalálták a közös hangot – akár angol, 
akár magyar volt ez a hang –, a tábor olykor a közös éneklések, játékok zajától volt hangos, 
máskor itt-ott kisebb csoportok halk beszélgetése tette meghitté a hangulatot. Például 
esténként a tábortűz körül. Úgyhogy a hét végén a legtöbbünk – úgy a táborozók, mint a 
külföldi vezetők – egymás hitétől feltöltekezve, közös élményekkel telítve búcsúzott abban a 
reményben, hogy egy év múlva ugyanitt találkozunk. 
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– És minden okunk meg van rá, hogy higgyük: Isten segítségével ez valóban meg fog történni 
– mondja Szanyi György tiszteletes, a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szövetség elnöke, aki 
feleségével, Illyés Enikővel már több éve közösen szervezi többek között ezt a tábort is. – Az 
észak-írországi presbiteriánus egyházzal már sokéves jó kapcsolatra tekinthetünk vissza. Ez a 
tábor például hét éve kerül minden nyáron megrendezésre, de az írekkel való közös 
munkánk ennél jóval szélesebb körökre terjed ki. Az észak-írországi presbiteriánus egyház 
missziós vezetője az elmúlt év tavaszán Kárpátaljára látogatott, hogy ezzel is elősegítse a 
további együttműködést gyülekezeteink között. És az ír vezetők közül is sokan mára 
visszatérő vendégekké váltak. 

De Istennek arra is gondja van, hogy az ír csapatban a helyi táborozókkal hasonló korú tagok 
is legyenek, így a barátkozásnak valóban nincsenek korlátai. Nyelvi korlátai biztosan nem. És 
ha kezdetben vannak is, ezek áthidalása a második legfőbb feladata a tábornak, amire a 
programok minden lehetőséget meg is adtak: reggelenként angol nyelvű áhítattal 
indítottunk, aminek üzenetét aztán kisebb csoportokban beszéltük meg, a nap folyamán 
kétszer is volt angol óránk, s a programot játékok, kézműves foglalkozások, esténként 
tábortűz, mellette bizonyságtételek, közös éneklések színesítették. És hogy egymás 
kultúrájába, történelmébe és szokásaiba is betekinthessünk, az ír vendégek egyik nap 
fergeteges ír estet tartottak színi jelenetekkel, dalokkal és táncokkal. Amit a táborozók 
hasonlóan dinamikus magyar esttel viszonoztak, humorosan megkomponált jelenetekkel 
mutatták be történelmünket a honfoglalástól kezdve egészen a legújabb kori eseményekig. 
Közben egy sebtiben alakult lánykórus Kárpátalján gyűjtött magyar népdalokat adott elő, de 
nem maradt el a magyarosan lendületes táncház sem. 

Ennél áldottabb alkalmat a nyelvtanulásra és Isten igéjének tanulmányozására nehéz is lenne 
elképzelni. Mivel a hét témája a Szentlélek munkája volt, abban a reményben váltunk el 
egymástól, hogy ez a munka a mi életünkben is folytatódik, s bennünket – táborozókat és 
táborvezetőket – továbbra is összeköt a közös hit, még akkor is, ha több száz kilométerre 
élünk egymástól.

3



KRISZ 2010 harmadik negyedévi beszámoló

KRISZ táborok:
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Aklihegy

Aklihegyen idén 150 fiatal gyűlt össze a KRISZ táborban, hogy az életünkért, s az 
életünkben folyó harcról halljanak. Nagy öröm volt számunkra már a jelentkezők létszáma is 
(még ha okozott is némi bonyodalmat az elhelyezkedésnél, hiszen ez a szám meghaladja a 
tábor befogadó képességét), mert ez azt mutatta, hogy a fiatalokat érdekli a plakátokon már 
hetekkel ezelőtt feltüntetett téma, vágynak a táborokba. (Balazséron és Ráton 
párhuzamosan folytak ugyanezzel a témával a KRISZ hetek.) A táborvezető lelkészek: Dancs 
Róbert (Beregszász), Dancs Edina (kerületi ifjúsági lelkész) és Meleg Attila (Bódvaszilas, 
Magyarország) voltak, akiknek munkáját 21 nagyszerű fiatal segítette (zenében, 
kiscsoportvezetésben, szabadidő-szervezésben stb.), akik Kárpátalja különböző pontjairól 
jöttek, hogy szolgálhassanak.

A hét címe így hangzott: Harc az életedért!, s ezen belül az okkultizmus témáját 
boncolgattuk. Az emberek életéért harc folyik, mert a Sátán nem akarja kiengedni őket a 
kezéből. S egyik legjobb módszere, hogy megkötözve tartsa őket: az okkultizmus. Ez egy 
nagyon tág fogalom, sokminden tartozik bele, és sajnos a kárpátaljai ember 
mindennapjainak gyakorlatában sokminden jelen van belőle a lekopogásos babonáktól 
kezdve a gyermekek szenesvizezésén keresztül a jóslásokig, szellemidézésekig és 
varázslásokig. Isten igéje nagyon határozottan utálatos bűnnek nevezi mindezeket. (5Móz 
18,10-12) A Sátán akarja és tudja mindezekkel a sokszor ártalmatlannak tűnő, veszélyes 
dolgokkal fogva tartani és megnyomorítani az emberek lelkét. Ezért jó tudni fiatalnak és 
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idősnek egyaránt, mi az, amitől őrizkedni kell. De nemcsak arról volt szó a héten, hogy mibe 
ne kerüljenek bele a fiatalok, hanem arról is, hogy hogyan szabadulhatnak belőle, ha már 
belekerültek. Jézus Krisztus által van szabadulás, ezt hirdette minden este az 
evangélizációban a gadarai megszállott szabadulásának története. (Az evangelizációs 
szolgálatot Ötvös Károly és Meleg Attila lelkipásztorok végezték.) Csodálatos volt hallani az 
utolsó két estén a résztvevő fiatalok bizonyságtételeit is arról, hogyan szabadultak meg 
bűneikből, hogyan kaptak új életet Jézus Krisztustól. S ami a legnagyobb öröm lehetett, hogy 
a hét végére sokan döntöttek Krisztus követése mellett, így hitre jutva, új emberként; míg 
mások hitükben megerősödve, feltöltekezve térhettek haza. Egész héten tapasztalhattuk 
Isten őrző gondviselését, áldó hatalmát, és Lelkének láthatatlan, mégis kézzel fogható 
munkáját.
Sok élménynek lehettünk részesei nemcsak lelki értelemben ( pl. éjszakai kalandtúra az 
erdőben, sport és vizes csata a kánikulában), mégis az Úr úgy alakította az eseményeket, 
hogy a lelki dolgokra helyeződjön most a nagyobb hangsúly.
Ha több dolgot veszünk figyelembe, pl. a jelentkezést a táborra, a fiatalok aktivitását, a 
segítők számának növekedését, illetve hitbeli érettségüket, a megtérők és hitükben 
megújulók számának évről évre való növekedését, akkor azt kell meglátnunk hogy Isten 
hatalmasan munkálkodik a kárpátaljai fiatalokban! Talán éppen egy kárpátaljai ébredés 
előszele érezhető ebben???

Balazsér

Egyes gondolkodók szerint a modern keresztyénség „átalakulóban van”. A mai ember igenis 
fogékony az evangéliumra, mivel misztikus megoldást talál benne problémáira, s talán még 
az egyházat is elfogadja, ha kész recepteket nyújt neki arra nézve, hogyan éljen 
boldogabban. Azonban két fogalmat nehezen kezel a modern ember: a bűn és a sátán 
fogalmát. Azok, akik felmentést akarnak találni a keresztyénségben, elutasítják a bűn és a 
kísértő hatalmát életük felett, és állandóan arra hivatkoznak, hogy Jézus győzelme a bűn és a 
kísértő felett automatikusan elhárítja felőlük a kísértést. Az a veszélyes ebben az állításban, 
hogy ez félig igaz is: Jézus valóban győzött a bűn és a sátán felett, és ezt a győzelmet nekünk 
is meg akarja adni, de nem győzhetünk harc nélkül. Harcba kell szállnunk a kísértővel és 
azokkal a bűnökkel, amiket nyilvánosan vagy elrejtve követünk el, és csak így kaphatjuk meg 
a győzelmet. Ezért is lett 2010-ben a KRISZ jelszava a harc, és ezért tűzték ki célul augusztus 
2–7. között a KRISZ-heteken az okkultizmus, és a sátáni erők elleni harc témáját.

Könnyen meglehet, hogy az idei táborok vízválasztónak bizonyulnak a KRISZ szempontjából, 
hisz idén túljelentkezés volt mind Aklihegyen, mind Balazséron, és nem tekinthetjük 
véletlennek, hogy pont most jött el ennyi fiatal a táborokba, mikor a sátán elleni harcot 
járták körbe az előadások és az áhítatok. Balazséron Sipos József, a tábor vezetője már az 
első nap kijelentette: a tábor bevallott és felvállalt célja, hogy kihívja a sátán erőit, harcba 
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szálljon velük, mert győzhetünk felettük. Ehhez azonban két dologra van szükségünk: 
egyfelől arra, hogy „halálkomolyan” vegyük a sátán munkáját a földön és a mi életünkben is, 
hisz itt valóban az életünkről van szó, másfelől pedig arra, hogy mindennél jobban bízzunk és 
higgyünk Jézus áldozatában, mert ha szilárd hit nélkül próbáljuk kihívni magunk ellen az 
istenellenes erőket, kudarcot vallunk, és nem biztos, hogy lesz második esély.

Ezt az üzenetet bontották ki és vitték tovább az áhítatok és az előadások is. Első nap az áhítat 
(Pusztai Beatrix) a 2Sám 11-ből Dávid király bűnbeeséséről szólt, majd meghallgattunk egy 
előadást (Sipos József lp.), ami a Szentírás alapján összefoglalta, ki is az ördög, valamint 
milyen hatása, milyen munkája lehet az életünkben. Minden estét evangelizáció zárt, amit 
Nagy Szabolcs segédlelkész tartott, Isten gazdag áldásával kísérve. Másnap az áhítat (Varga 
Sándor) Jézus megkísértéséről szólt (Mt 4), azaz a kísértés feletti győzelemről, az előadások 
pedig az okkult népi babonákról (Pusztai Beatrix) és a világi zene káros hatásairól (Bátyi  
Sándor). Az előadások után a csoportbeszélgetéseken újra felmerültek a témák, mivel szinte 
mindenkit személyesen érintett egyik vagy másik előadás. Ezeket az előadásokat az tette 
igazán megszólító erejűvé, hogy az előadók bizonyságot tettek, mennyire nem elmélet 
mindez, ők mennyire tapasztalták meg az okkult hatalmak megkötöző erejét. A harmadik 
nap Máté Richárd teológus reggeli áhítatában a bűnbeesésről beszélt (1Móz 3), és az emberi 
szabadságról, ami most is nemet mondhat a bűnre. Majd a délelőtti előadáson Kiss Bertalan 
az okkult jelekről és szimbólumokról beszélt, amik által elpecsételhet minket a gonosz, mert 
az ő jelét hordjuk. Mindez szintén megmaradt volna elméletnek, ha nem fűződik ehhez az 
előadáshoz is gyakorlati tapasztalat. Döbbenetes volt látni, mennyire részei lettek a 
hétköznapjainknak ezek a szimbólumok, és mennyire nem függetlenedhetünk a gonosz 
hatalmától, ha viseljük őket. A délutáni előadásban Gajdos János teológiai hallgató a szekták, 
tévtanítások terjedéséről beszélt. Csütörtökön a reggeli áhítat (Pataki Gábor) a 
köpönyegforgatásról szólt (Ezsd 4, 1–10), az előadások pedig a természetgyógyászatról és 
homeopátiáról (Bartha Attila lp.), valamint a keleti vallások terjedésének veszélyeiről (Kacsó 
Géza lp.). Pénteken a reggeli áhítat (Szatmári Anita) Jézus győzelméről szólt, amit a Golgotán 
ért el. A délelőtti előadás (Laskoti Zoltán) pedig az ellenség szeretetéről, a megbocsátásról, 
mint önmagunk elleni harcról szólt. Délután Béres László lelkipásztor Jézusról, mint örök 
győztesről beszélt, a hetet pedig a hagyománynak megfelelően éjszakai dicsőítés, közös 
virrasztás és imaséta zárta.
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Aki ott volt, az tudja, hogy az előadásokon kívül voltak sportversenyek, megrendeztük a 
KRISZtár zenei tehetségkutató versenyt a táboron belül, valamint életre szóló élményeket 
nyerhetett mindenki, aki hajlandó volt részt venni a kötetlen beszélgetésekben, 

ismerkedésekben.

Hálát adunk Istennek a bizonyságtételekért. A bizonyságtévők maguk is harcoltak a sátán 
ellen. Általuk megbizonyosodhattunk arról, hogy igenis van ereje a sátánnak, de Jézus már 
győzött a sötétség ura felett, mikor feltámadásával széttörte a halál bilincseit, és örök életet 
ajándékozott nekünk. A tábor résztvevői is kaptak abból a fényből, amit Jézus győzelme 
hozott ebbe a bűntől sötét világba, és hazavitték azt. Hisz a világban már nem kell, hogy 
sötét legyen, mert Jézus elhozta az örök élet fényét, és nem szabad, hogy sötét legyen, mert 
elhívott minket hordozni ezt a fényt. Ne rejtsük el! Ezért kell szembeállnunk a sötétséggel, és 
ezért győzhetünk felette. Világíts te is!

Rát
A ráti  táborba a fiatalok  Kis-  és  Nagydobronyból,  Pallóból,  Csongorról,  Ungvárról, 

Magyarországról,  Eszenyből  és  Rátról érkeztek.  A  tábor  vezető  lelkésze  Bernát  Tamás 
kisdobronyi lelkipásztor és ifj. Pocsai Sándor csongori lelkipásztor volt.

A táborozás az idén elég családias hangulatú lett! Az első program egy ismerkedős 
játék  volt,  ezzel  a  játékkal  kicsit  felszabadultabb  lett  a  hangulat!  De  az  ismerkedés 
folytatódott egészen a hét végéig.

Az első közös programunk minden nap a reggeli volt. Majd áhítatra és evangelizációra 
gyűltünk ősze, melyet csoportbeszélgetés követett. Itt csoportokba rendeződve beszélhettük 
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át  az  adott  témát  és  mindenki  elmondhatta  saját  véleményét.
A csoportbeszélgetés befejeztével hozzáláttunk az ebédhez, mely mindig nagyon finom volt. 
Az  ebédet  aktív  pihenés  követte!  Ilyenkor  a  rendelkezésünkre  állt  a  focipálya,  a 
röplabdapálya, a kosárlabdapálya, a csocsó- és pingpongasztal! Délutánonként a jó időnek 
köszönhetően alkalmunk nyílt a medence használatára is!

A  szabadidős  programokat  áhítat  és  csoportbeszélgetés  követte.  Ezek  után 
következett a vacsora, majd egy újabb evangelizáció, ahol a csoportvezetőink, vendégeink… 
vagy  akár  mi  is  bizonyságtétellel  szolgálhattunk!

Ezt  követően  közös 
éneklés,  filmnézés, 
közösségi  játék 
következett  egészen 
villanyoltásig  (10  óra).  Az 
előadások,  áhítatok  előtt 
és  után  közösen 
énekelhettünk  KRISZ-
dalokat  és  más  ifjúsági 
énekeket,  amit  Orosz 
János  és  Katona 

Annamária kísért gitáron.
A  péntek  estét 
csendsétával  zártuk  le, 
ahol  különböző 
történeteket  hallgattunk 

végig  és  gondoltuk  át  a 
mondanivalójukat!
Istennek  hála  nagyon  szép  hetet  zártunk  le!  Remélem  mindenkinek  sikerült  épülni 
lelkiekben. És az elhintett mag nem száraz talajba hullott!
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Választmányi gyűlés

Szeptember  3-án  a  KRISZpontban  választmányi  gyűlésre  került  sor,  aminek  a  fő 

napirendi pontja a 2011-es év programterve volt. ezen kívül szü esett az eddigi programok 

kiértékeléséről, a jövő év vezérfonaláról, a KRISZ jövőjéről. A választmány meghatározta és 

egyértelmüel elfogadta, hogy a jövő év irányvonala az identitás, az öntudat kérdésköre lesz. 

A gyűlésen 12 választmányi tag vett részt.

A 2011.e év programterve:

Január 3-8. Imahét  

Január 28 -30. Timótheus konferencia (Ifivezető tréning) - KRISZpont

Február 12. KRISZ nap - közgyűlés

Március 1. Konfirmandus Focikupa nevezési határidő

Március 5. Ádám-Éva konferencia - Beregszász

Március 11. Választmányi gyűlés - KRISZpont

Április 16. Focikupa elődöntők – Borzsova, Csonkapapi, Péterfalva

Május 7. Lendület - Csongor

Május 14. Konfirmandus Focikupadöntő - Péterfalva

Június 16-19. Házasok hétvégéje - Balazsér

Június 25. KRISZ-tusa, futó- és bringaverseny

Június 27-július 2. Bringatúra

Július 11-16. Angol hét - Balazsér

Augusztus 1-6. KRISZTINI hét - Aklihegy

Augusztus 1-6. Ukrán nyelvtábor - Csonkapapi

Augusztus 8 -13. KRISZ hét - Rát, Aklihegy, Balazsér

Augusztus 28. Házaspárok kerületi csendesnapja

Szeptember 2.  Választmányi gyűlés - KRISZpont

Szeptember 17. Imaéjszaka
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Október 1. Megyei csendes nap - Rát, Nagyszőlős, Szernye

Október 25. Közgyűlés, KRISZpont

November 4-6. Timótheus konferencia (Ifivezető tréning)-KRISZpont

December 4. KRISZ-sztár

December 30-31. Évzáró - Balazsér

Éjeli ima

Programterv:

2100 – Nyitóáhítat

2110 – KRISZ zenekar

2200 – Imablokk – Dicsőítés

1. Dicsőítő zsoltárok imádkozása

2. Felelgetős dicsőítés

2230 – Reménység együttes

2300 - Üvegtenger

2330 – Imablokk – Hálaadás

1.Áldalak Uram a…

2. Kiscsoportos hálaadás

0000 – Éjféli istentisztelet-Szanyi György

0100 – Kávészünet, zsíroskenyér

0130 – Varga Katica

0230 – Imaséta

0330 – Hajnalcsillag

0430 – Imablokk –Könyörgő imák

0500 – Nagydobronyi Kisegyüttes

0530 – Imablokk – Könyörgő imák 3-val

0600  - Ébredés
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Újabb alkalommal színesedett a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) palettája, 
mely az éjjeli ima nevet kapta. Szeptember 17-én az esti órákban a Beregszászi Református 
Templomban gyülekeztek a fiatalok, hogy egy egész éjszakát imádságban töltsenek Isten 
előtt.

Az alkalom ötletét maga az Úr Jézus adta, aki éjszakákon keresztül fohászkodott az Atyához. 
Az imádságban töltött éjjelekről szólva Kiss Bertalan, a szervezet titkára elmondta, nem azt 
szeretnék sugallni a rendezvénnyel, hogy minden este virrasszanak a fiatalok – az Úr Jézus 
sem így tett –, de voltak időszakok, amikor arra volt szüksége, hogy az egész éjszakát 
átimádkozza. Úgy látjuk, hogy nekünk is erre lenne szükségünk – fogalmazott a KRISZ-titkár. 
Hisz naponként tapasztaljuk, mekkora ereje van az imádságnak. S a nagy dolgok, mindig 
könyörgésből születtek. Ahogy az ébredések is. Hozzátette, a KRISZ úgy szeretne hozzálátni 
feladataihoz, hogy áldást kér rá. Aztán egyenes út vezet a célig, hiszen Isten egyengeti azt az 
utat, amit elkérünk Tőle. 

Erre az éjjelre meghatározott imatémákkal készültek a szervezők. Az éjfél előtti időszakot 
kizárólag a dicsőítésnek és a hálaadásnak szentelték. Éjfélkor Szanyi György, a KRISZ elnöke 
tartott igehirdetést a fiatalok között. Majd a könyörgés, a fohászkodás ideje következett. 
Több száz fiatal imádkozott a kárpátaljai lelkészekért, és a KRE gyülekezeteiért, valamennyi 
ificsoportért, az ébredésért, a KRISZ jövőjéért, a programokért… – vallva, hogy ezek a célok 
érdemesek a könyörgésre. 

Az éjjeli ima során fellépett a KRISZ, a tiszaújhelyi Reménység, az Üvegtenger, a Hajnalcsillag, 
az Ébredés és a Nagydobronyi Kisegyüttes, valamint Varga Katica szólóénekes.
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KRSZ szövi

A  szövetségi  alkalmak  most  is  meg  voltak  tartva  nagy  érdeklődéssel,  áldott 

beszélgetésekkel, táncházzal, esti kirándulással, imaközösségekkel és sok jókedvvel.
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TESÓ

Megjelent a harmadik negyedévi tesó is a Rátermettség a harcban témával.
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Timóteus

Ebben a  negyedévben egyszer  jelent  meg  a 

Timóteus 40 példányban.

Berekfürdő

A KRISZ egy kis csapata részt vett az Ifjúsági Zsinati Iroda által szervezett ifivezető 

tréningen Berekfürdőn.  Az 

alkalom  fő témája  a 

konfirmandus 

korosztály  és 

annak elérése  volt.  Sok 

jó előadáson  és 

szemináriumon 

vehettünk  részt, 

amire 

mintanyiunknak 

és ez által a kárpátaljai fiataloknak 

is építő volt.
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Autó projekt

Az év elején elindult egy kezdemény, amiben gyűjtést hirdettünk a KRISZ számára egy 

saját járművel kapcsolatban. Isten megáldotta ezt a kezdeményezést és gyűjtést és sikertült 

vennünk egy jó álapotban lévő Volkswagen transtporter 4-es kisbuszt, amit ezután az Tesó 

terjesztésére,  ifilátogatásra,  kapcsolattartásra  és  az  alkalmakra  való  felszerelések, 

munkatársak fuvarozására szeretnénk használni. 

KRISZ honlap

A KRISZ honlapja is megújult ebben a negyedévben és még bővebb tartalommal, 

aktuális hírekkel szolgál az oda látogatóknak. A honlapot látogatók száma a regisztrációtól a 

mai napig majdnem eléri a 9000 látogatót.
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