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Megyei csendes napok
Bene

Bereg megyében Benében került megrendezésre a KRISZ meggyei csendes nap, ahol 
körülbelül  száz  fiatal  vett  részt.  Az  alkalmat  a  gyülekezet  lelkipásztora  nyitotta  meg 
köszöntésével, majd Dancs –Edina tartott nyitóáhítatot. az áhítatot kövezve az Üvegtenger 
együttes szolgált. Ez után Szanyi György tartott eladást, amit szünet és szeretetvendégség 
követett.  a  szünet  után ismét  az  Üvegtenger szolgált,  marj  Dancs  Edina tartott  egy záró 
előadást.

Ungvár

2



KRISZ 2010 4. negyedévi beszámoló

 

Mintegy 50 fiatal gyűlt össze egy napsugaras szombaton (november 6-án) Ungváron, a 
Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet Ung megyei csendesnapján. Ahogyan Kárpátalja másik két 
megyéjében, úgy itt is a lelki fegyverzetről hallhattak a résztvevők. A csendesnap a házigazda: Héder 
János lelkipásztor (egyházkerületi főjegyző) úr köszöntésével kezdődött. A lelkipásztor kedves, 
közvetlen szavai családias légkört teremtettek a templomban. Ezt követően az Antal házaspár 
hálaadó, dicsőítő énekeivel irányította a fiatalok figyelmét az Úr felé. A nyitóáhítatban Bernát Tamás 
(kisdobronyi lelkipásztor) Sámson harcáról beszélt. Konkrétan arról az esetről, amikor Sámson ezer 
filiszteus katonát győzött le egyetlen szamárállcsonttal. Bernát tiszteletes elmondta, hogy bár 
Sámson nagyon erős volt, azért az 1000 katona neki is túlerőnek számított. Isten gyermekeivel 
szemben az ellenség mindig túlerőben van. De ez nem jelenti azt, hogy nem lehet legyőzni! Sámson is 
győzött, mert Isten vele volt, és eszközt is adott a harcához-egy szamár állcsontot. Ha Istennel 
harcolunk, Ő megláttatja velünk a lehetőségeket, az eszközöket, amelyeket felhasználhatunk a 
harcban az Ő dicsőségére. 

Az áhítat után ismét énekekben szállt fel Istenhez a magasztalás, majd a főelőadásra került 
sor. Az előadást Dancs Róbert (beregszászi beosztott lelkipásztor) tartotta az Ef 6,10-17 alapján a lelki 
fegyverekről. Láthattuk és hallhattuk, milyenek voltak a római fegyverek Pál apostol korában, 
amelyeket szimbólumként állít elénk a Szentírás. Az előadásban elhangzott, hogy a római hadsereg 
azért volt olyan erős, mert a katonák folyamatosan kapcsolatban álltak a parancsnokkal és feltétlenül 
engedelmeskedtek. A lelki harcokban is ez a legfontosabb: kapcsolatban lenni a „parancsnokkal”: 
Jézus Krisztussal, és engedelmeskedni neki. A második előadásban Dancs Edina (egyházkerületi 
ifjúsági lelkipásztor) a lelki fegyverek gyakorlati használatáról beszélt; néhány filmjelenettel 
illusztrálva, mit is jelent a hétköznapokban az igazságszeretet, és a hit. 
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A csendesnap közös imádsággal, és szeretetvendégséggel ért véget. Személy szerint kívánom 
s remélem, hogy gyülekezetük, környezetük áldására válnak az Úrral (és az Úrért) harcoló ifjak.

Péterfalva

2010-ben  Péterfalván  került  megrendezésre  az  Ugocsa  egyházmegyei  KRISZ 
csendesnap,  melyen mintegy százötven fiatal  vett  részt.  Bízvást  megállapíthatjuk,  hogy a 
KRISZ újra aktivizálta a református fiatalság zömét a megyében.

A  péterfalvai  csendesnapot  a  nemrégen  felújított,  pedáns  és  tiszta  templomban 
tartottuk. A nap elején Hunyadi Attila helyi lelkipásztor köszöntötte az összegyűlt ifjúságot 
egy igerésszel,  és a Mai Ige egy szakaszával,  ami üdítően hatott  azok számára, akik nem 
ismerték  még  a  kiadványt,  vagy  egy  hosszú-hosszú  áhítatra,  kvázi  „mini-istentiszteletre” 
készültek megnyitó címén. A nap tehát pozitív csalódásokkal indult, és így is folytatódott. Az 
áhítatot, ami meghatározta a csendesnap témáját, Dávid és Góliát története alapján tartotta 
Sipos József KRISZ alelnök, és akik azt hitték, hogy a már szinte unalomig ismerős hittanos 
történet nem tartogat új és friss, odavágó üzenetet, azoknak megintcsak koppant az álluk. 
Sipos József újszövetségi igehelyek segítségével világította meg a történetet, így hozta közel 
mindenkihez a harcot, mint a keresztyén ember útját.

Az előadást Laskoti Zoltán tartotta Isten fegyverzetéről, az efézusi levél hatodik része 
alapján. Sajnos a projektoron nem látszott sokminden az összegyűjtött illusztrációkból, de 
Isten  Szentlelke  így  is  munkálkodott,  mivel  az  igének  nincs  szüksége  se  áramra,  se 
projektorra, hogy elérjen, felvillanyozzon minket.
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A záróáhítatot Ötvös Károly tartotta, aki igen szívhezszólóan zárta le a csendesnapot, 
és a fiataloknak igen emlékezetes és mély nyomot hagyó üzenetet adott át, amit magukkal is 
vittek. A nap Isten áldásával telt és zárult.

Természetesen a program nem merült ki megnyitóban, áhítatokban és előadásban. 
Sokat énekeltünk, amihez Sipos József szolgáltatta a gitárkíséretet, valamint eljött hozzánk az 
újlaki Reménység együttes is, és énekben tettek bizonyságot arról, milyen biztonságot jelent 
Krisztusnak odaszánt élettel szolgálni, és mennyire megváltoztatta őket a megmentő Isten. 
Az első pár dal alatt feszült csend honolt a sorokban: a fiatalok megértették, hogy velük is 
megtörténhet ez a változás. Áldott volt így dícsérni az Urat. 

A  gyülekezet  finom ebéddel  várt  minket,  szendvicsek  és  sütemények formájában, 
amiket teával öblögettünk bőségesen. Volt gondunk arra is, hogy a tálcákat csak össze kelljen 
szedni, ne hagyjunk maradékot.

Összességében az egész nap jó volt,  Istentől  elkészített és áldott.  Én személyesen 
hiszem, hogy ezek az emberek még találkozni fognak egy másik KRISZ alkalmon, mert a jó 
dolgoknak mindig van folytatásuk.  Mindazokat,  akik ott  voltak, és mindazokat,  akik nem, 
szeretettel várjuk a KRISZ többi alkalmára, és ha másért nem is, gyere  el,  hogy kellemes 
meglepetésben legyen részed!

Timóteus konferencia
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2010.Nobember 19-21.- e  között Timotheus konferencia megrendezésére került sor. 
Az  alkalomnak  a  KRISZ 
pont  adott  otthont.  A 
konferencia  Péntek  dél 
után  négy  órától  vette 
kezdetét,  ahol  Szanyi György,  a  KRISZ 
elnöke  nyitóáhítatában 
hangsúlyozta,  fontos, 
hogy  ne 
megszokásból 
végezzük  a 
szolgálatunkat, 
hanem  tiszta 
szívvel,  Isten 
iránti  hálából.  A 
konferencián 
töltött  idő  alatt 
épülhettünk, 
tanulhattunk  és 
nem  utolsó  sorban mi 
ifjúsági munkások is jobban megismerhettük egymást. Az ismerkedés után a csapatépítésről 
halhattunk  Vojtku  Béától,  majd  Kiss  Bertalan,   KRISZ  főmunkatársa  előadásából,  azt 
tudhattuk  meg  hogyan  lehet  egy  csoportból  közösséget  formálni.  Az  esti  program 
novellaesttel  zárult,  melyet  Dancs  Edina   vezetett.  A szombati  napunk Isten kegyelméből 
áhítattal  és  imaközösséggel  indult.  Majd reggeli  után Olasz  Tímea vezetett  be  minket az 
élménypedagógia  rejtelmeibe.  Ezt  követően  Taraczközy  Gerzson  munkácsi  lelkipásztor  a 
közösségépítés  lehetőségeiről  tartott  előadást.  Tanulhattunk  a  különböző 
személyiségtípusokról  is  a  Százholdas  Pagony  elemzés  előadáson,  amelyet  Kiss  Bertalan 
tartott.  Ezt  követően  Dancs  Edina  ifjúsági  lelkésztől  a  Krisztus  központú  közösségről 
hallhattunk.  Vacsora  után  Imasétára  került  sor,  ahol  ezután  az  élménydús  nap  után 
lecsendesedve, imádságos szívvel lehettünk az Úr előtt. A Vasárnap csakúgy, mint a Szombat 
imaközösséggel  és  áhítattal  kezdődött,  majd  a  reggeli  és  az  élménypedagógia  után 
Úrvacsorával  egybekötött  Istentiszteleten  vehettünk  részt,ahol  Maksai  Attila  főiskolai 
lelkipásztor  végzett  szolgálatot.  Így  miután  lelkileg  megújultunk  összegeztük  a  hétvége 
 tapasztalatait élményeit.  Az alkalom ebéddel zárult.  Az Úr megáldotta ezt az együttlétet, 
ahol   épülhettünk,  tanulhattunk  és  közösségben lehettünk Istennel  és  egymással.  Legyen 
mindezért Istené a dicsőség!
Program:

Péntek

1600 – nyitó áhítat Szanyi György

1630 – Ismerkedés, csapatépítés Vojtku Bea

1730 – Előadás, Ifjúsági munka perspektívái: 
alkalmak vagy közösség? Kiss Bertalan

1900 – Vacsora

2000 – Novella est, zsíros kenyeres party

 

Szombat
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0730 – Imaközösség, áhítat 

0800 – Reggeli

0900 – Élménypedagógia – Olasz Tímea

1000 –  Előadás  –  Közösségépítés 
lehetőségei-útjai - Taracközi Gerzson

1200 – Ebéd

1330 – Kirándulás vagy filmklub

1600 – Száz holdas pagony elemzés, avagy 
hogyan  lesz  közösséggé  az  ificsoportot– 
Kiss Bertalan

1700 –  Előadás  –  Krisztus  központú 
közösség - Dancs Edina

1830 – Élménypedagógia - Olasz Tímea

1900 – Vacsora

2000 – Imaséta - Olasz Tímea

Lendület fórum - ötletezés zsíros kenyeres 
party

 

Vasárnap

0730 – Imaközösség, áhítat 

0800 – Reggeli

0900 – Élménypedagógia - Olasz Tímea

1000 – Istentisztelet – Úrvacsora 

1100 – Morzsaszedegetés

1200 – Ebéd

Közgyűlés
Napirendi pontok:

• Beszámoló a 2010-es év eddigi eseményeiről
• 2011-es missziói munkaterv bemutatása és elfogadása
• KRISZtini tagság 
• Egyéb
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Évzáró és szilveszter

A  Kárpátaljai  Református  Ifjúsági 

Szervezet  Balazséron  megrendezett 

évzáróján  közel  száz  fiatal  búcsúztatta 

együtt  az  elmúlt  évet  testvéri 

közösségben,  Istennek  hálát  adva  annak 

minden áldásáért. Hogy Kárpátalján van 

igény  efféle  rendezvényekre,  azt  mi 

sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 

már  hetekkel  az  év  vége  előtt 

megtelt  az  összes  hely  az  alkalomra. 

Emellett  fiatal  keresztyének  ugyancsak  népes  tábora  köszöntötte  együtt  az  új  évet  a 

Borzsován is.

A kétnapos rendezvény tartalmas volt mind lelki alkalmak terén, mind szórakozás és 

vidám együttlét szempontjából.  A KRISZ a 2011-es év fő témájának az identitás összetett 

kérdését  választotta,  így  az  elhangzó  előadások  és  áhítatok  is  ennek  a  gondolatnak  a 

fényében  zajlottak.  Szanyi  György,  a  KRISZ  elnöke  a  szervezet  2010-es  témája  alapján 

Jézusról, mint harcosról tartott rendhagyó előadást, majd közösen boncolgattuk az identitás 

kérdését Kiss Bertalan segítségével. Dancs Edina lelkipásztor vezetésével Jézus „Én vagyok…” 

kijelentéseiről  beszélgettünk,  de  többször  sor  került  ezen  témák  kiscsoportokon  belüli 
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megbeszélésére,  imaközösségre  és  persze  szívből  jövő  dicsőítésre.  Ismét  volt  közös 

filmnézés,  de  nem  maradtak  el  a  vidám  játékok  és  csapatvetélkedők  sem.

Éjfélkor aztán a kinti hangos petárdázások, a pohárkoccanások és szilveszteri kürtök 

hangját  kizárva,  zavartalanul,  csendben,  és  Isten  közelségét  érezve  léptünk  át  az  új 

esztendőbe.  Az  éjféli  istentiszteleten  Kincses  Margaret  hirdetett  igét.  Az  éjszaka  további 

részében ismét volt lehetőség dicsőítésre, közös játékokra vagy meghitt beszélgetésekre, sőt, 

akinek kedve volt hozzá, táncházzal is ünnepelhette az új esztendő kezdetét.

„Nekifeszülve futok, egyenest a cél  felé” – hangzott az ige az éjféli  istentiszteleten, hogy 

irányt  és  erőt  adjon  a  fiataloknak  az  új  évre.  Adja  az  Úr,  hogy  valóban  ez  a  gondolat 

határozza meg az évnek ne csak ezt az egy napját, hanem legyen biztatás ez számunkra 2011 

legnehezebb napjain is.

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

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

TESÓ

Megjelent a 4. negyedévi tesó is a Rátermettség a harcban témával.
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Kárpát-medencei Ifjúsági Egyeztető Fórum

Október 26–27-én sor került a második Kárpát-medencei Ifjúsági Egyeztető Fórumra, 

aminek helyszíne az erdélyi Sólyomkővár volt. 

Az alkalom helyszínének a Somlyói Egyházmegye ifjúsági központja adott otthont, ami 

a  festői  szépségű,  nem akármilyen  szerpentinekkel  teletűzdelt  Réz-hegységben található. 

Azért gyűltek össze itt a Kárpát-medencei ifjúsági szervezetek képviselői, hogy folytassák az 

idén januárban megkezdett egyeztetést a közös munka lehetőségeiről. 

A fórumot a helyszín egyik házigazdája, Lucza István nyitotta meg áhítattal, amit a 

Jelenések  21,9.22–27  alapján  tartott.  Elmondta,  hogy  a  közös  találkozások  sokszor  a 

kesergéssel kezdődnek, pedig tudjuk, hogy az egyház lesz Krisztus felékesített menyasszonya. 

Nem azért, mert az egyház jól cselekszik, hanem azért, mert ez a minket hívó Isten akarata, 

így beleférnek a bukdácsolások, küszködések is, nem kell csüggednünk emiatt. 

Ezután szó került az összefogás lehetőségeiről: 

Hámori  Ádám  a  Magyar  Ifjúsági Konferenciáról (MIK) beszélt, és 

felhívta  a  jelenlévők  figyelmét 

arra, hogy a december 11-i 

budapesti  MIK-ülésig 

mindenképpen delegáljanak 

tagot ebbe a közösségbe, ami a 

közeljövőben  fontos 

fóruma  lesz  a  Kárpát-

medencei  szintű 

együttműködésnek.  A 

Mobilitás  Országos 

Ifjúsági  Szolgálatot 

mutatta  be  Szontágh 

Szabolcs,  budai  ifjúsági  lelkész,  buzdítva  a  közösségeket,  hogy  pályázzanak.  Vad  Lilla,  a 

Magyar Református Szeretetszolgálat önkéntes ügyekért felelős munkatársa a Szeretethídról 

beszélt,  ami  már  kétszer  megvalósult,  és  reménység  szerint  2011-ben,  az  önkéntesség 

évében  ismét  számos  határokon  átívelő  terv  jöhet  létre.  Ilyen  a  2011-ben  Tatán 

megrendezendő Csillagpont is, amelyről Pusztai Tímea, a Csillagpont koordinátora számolt 

be, és amelyben számít a határokon túli egyháztestek aktív részvételére is. 
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A  rövid  beszámolók  után  a  résztvevők  a  megvalósítható  együttműködés 

lehetőségeiről kezdtek el együttgondolkodni Siba Balázs, a Zsinati Ifjúsági Iroda vezetőjének 

koordinálásával.  Másnap  a  résztvevők  döntéseket  hoztak  arról,  hogy  milyen  közös 

lehetőségekben szeretnének együtt dolgozni. Fontosnak tartva a testvérkapcsolatokat, Püski 

Dániel debreceni ifjúsági és egyetemi lelkész felajánlotta, hogy testvérgyülekezet- teremtő 

találkozót  szervez  márciusban,  Debrecenben,  ahol  az  ifjúsági  csoportok  vezetői 

kapcsolatokat  köthetnek  más  szervezetek  vezetőivel.  A  májusi  Szeretethídon  és  a  júliusi 

Csillagponton túl  egy  közös,  Kárpát-medencei  imaéjjelt  is  terveznek  2010.  október  7-én, 

amelynek  liturgiáját  a  Kárpátaljai  Református  Ifjúsági  Szervezet  készíti  elő.  Ezen  kívül  a 

résztvevők kezdeményezték egy ifjúsági bizottság létrejöttét, hogy ezzel még hatékonyabb 

érdekképviseletet biztosítsanak a közös ifjúsági munkának. Eredményes és áldott találkozó 

kerülhetett megrendezésre ebben a röpke két napban. 

A  fórumon  képviseltette  magát  az  erdélyi  IKE,  a  Királyhágó-melléki  Református 

Ifjúsági Szövetség, az Ifjúsági Zsinati Iroda, a REFISZ, az SDG, a MEKDSZ, a magyarországi CE 

szövetség, a KIE, magyarországi ifjúsági lelkészek és nem utolsó sorban a KRISZ. Legközelebb 

2011. február 17–18-án, Balazséron folytatódik az egyeztetés.
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