KRISZ 2011
4. Negyedéves beszámoló
Október 1
Megyei csendesnapok
Szernye
2011. szeptemberének utolsó szombatján, a Bereg „vármegyei” Szernye egyházközségének
református templomában került megrendezésre az idei év megyei ifjúsági csendesnapja, melyen a
közeli és távoli falvak fiataljai vettek részt, szám szerint 138-an. Nem történt minden nehézség nélkül
az érkezés, hiszen a borzsovai és a muzsalyi csapat Szernye helyett a jóval odébb lévő Szerednyét
vette célba, de Istennek hála ők is épségben megérkeztek.
A KRISZ éves témájának megfelelően, az identitás jegyében, Kicsoda az Isten? kérdéssel
foglalkoztunk. A nyitó áhítatot Barta Ferenc tiszteletes tartotta, aki Mózes történetén keresztül
beszélt arról, hogy mi módon jelenti ki magát számunkra Isten, és hogyan élhetjük meg mi is azt, amit
akkor, ott az égő csipkebokornál Mózes átélt.
Ezt követően Kiss
Bertalan által irányított interaktív
játék következett,
mely alkalmával megvizsgálásra
került, hogy ki
hová tartozik, melyek azok
a
dolgok,
melyekhez
jobban
vonzódik. Szópárokat (fiúlány, kávé- tea, gitár- zongora,
csoki- hús, stb.) felsorolva
állhattak a jelenlévők a
templom jobb, avagy bal
oldalába.
Ezzel
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kirajzolódott, hogy számtalan téren különbözünk, de mégis egy közös: mindannyian Isten gyermekei
vagyunk.
Az ebéd előtti előadáson a KRISZ elnöke, Szanyi György végzett szolgálatot, aki azokat a
kifejezéseket magyarázta számunkra, amelyek a Bibliában előfordulva Istent nevezik meg. Arra a
központi kérdésre keresve a választ, hogy mit jelent számunkra Isten és mely megnevezései állnak
legközelebb hozzánk. Innen érkeztünk meg ahhoz a ponthoz mely a legközelebb visz az ÚR
megismeréséhez. Csakis a Fiún keresztül juthatunk el hozzá, és rajta keresztül ismerhetjük meg
legjobban.
A szernyei gyülekezet tagjai szeretetvendégséggel vártak bennünket, melyet a nemrégiben
felújított, parókia udvarán lévő, pincehelyiségben fogyaszthattunk el. A szünetben nemcsak ebédre
nyílt lehetőség, hanem a különböző helyekről érkező fiatalok számára is alkalom adódott a
megismerkedésre.
Ebéd után id. Pocsai Sándor evangelizált. A felolvasott példázat, vagyis az „igazi szőlőtő”
alapján kihangsúlyozta, mennyire is fontos az Úrnak való szolgálat, a gyümölcstermés a hívő ember
életében.
A programok között énekszóval dicsértük az ÚR nevét. Neki legyen hála ezért az újabb alkalomért is.
Rát
Idén október 1-én a KRISZ Ung megyei csendesnapját Ráton rendezhette meg. A gyülekezet
és a helyi ifjúsági csoport nagy szeretettel és előkészülettel várta a szervezőket és a résztvevőket.
Szimkovics Tibor, ráti lelkipásztor áhitata hangolt rá bennünket a nap témájára: kicsoda az Isten? Pál
apostol életén keresztül beszélt arról, hogy Istent személyes találkozásban lehet igazán megismerni.
Ezt követően Dancs Edina ifjúsági lelkész egy tesztlapot töltetett ki a fiatalokkal, ami azt mutatta ki
nagyvonalakban,
hogy
milyen
kép
él
a
fejünkben/szívünkben
Istenről.
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Jakab Attila somi lelkipásztor szolgált előadással arról, hogy mit jelent ki a Szentírás nekünk Istenről,
hogyan mutatkozik be ő maga a Biblia lapjain. Az áhitat és előadás között az Ungvári Református
Egyetemi Gyülekezet zenekarának vezetésével énekben dicsőíthettük az Urat, és a ráti ifisek is
szolgáltak énekkel, megmutatva azt, hogy egy ilyen alkalmon fiatalként nemcsak kapni, de adni is
lehet (még a szervezési segítségen túl is). A szeretetvendégség sem maradt el, és végül ifj. Pocsai
Sándor csongori lelkipásztor evangélizációs igehirdetése zárta a csendesnapot, Lázár feltámasztása
történetének üzenetével. Istennek hála, mintegy 60-an részesülhettünk az áldásokból, melyeket
elkészített erre a napra nekünk az Úr.
Nagyszőlős
Azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy elmesélhetem a személyes élményeimet a
Nagyszőlősön meghirdetett csendes napról.
Amikor beléptem a templomba, rögtön éreztem - "Nem véletlen az, hogy én itt vagyok". Az
igehirdetés előtt az első éneket - amely a KRISZ himnusz volt - fenn állva énekeltük. Ekkor lehetett
érezni az Úr kegyelmét és szeretetét. Olyan jó volt azt látni, hogy az Isten mindenhonnan
összegyűjtötte fiataljait, hogy egymás hite által épüljenek. Tudom azt, hogy Istennek fontos, hogy
keresztyén barátokat szerezzek. Az ilyen összejövetelek éppen erre alkalmasak. Jó volt azt látni, hogy
az Isten gondoskodott arról, hogy legyen hozzám - és persze másokhoz is - személyes ige. Nagy
kegyelemnek tartom azt is, hogy van egy nap, amikor zenghet az Ő igéje, olyan emberek által, akik rá
tudnak világítani azokra az igeversekre, amikre én soha nem tudnék.
Nagyon sok élménnyel gazdagodtam, főleg hatalmas erőt kaptam az ige szolgálat által. Olyan
dolgokra mutattak rá a lelkészek, amelyekre én nem gondoltam, vagy inkább nem akartam gondolni.
Az egyik kedvenc részem a következő volt: "Ha én sírok, az Úr velem együtt sír, s ha örülök, az Úr
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velem együtt örül". Nekem ez a mondat nagyon jól esett, és jó ebben a tudatban élni. De hiába
tudom, az még jobb érzéseket vált ki, amikor más mondja. Az a környezet és azok az emberek, akik
részt vettek rajta, azt sugározták, hogy jó az Úrral járni. Nekem fontos az Úr, és én szeretem az
időmet vele együtt eltölteni. Számomra nagyon jó volt ilyen gondolkodású fiatalokat látni.
Az alkalmon voltak olyan fiatalok is, akik még nem voltak az Úré, de ez is nagy kegyelem, hogy
mehetünk hozzá. Biztos vagyok abban, hogy már egyszer elgondolkodtak azon, "Az Úrnak velem is
terve van". Elhangzott a prédikációk alatt, hogy "Az élet, akkor igazán gazdag, ha az Úrral járjuk". Ez
nagyon elgondolkodtató volt, és én hála az Úrnak, megtapasztaltam, hogy milyen az Úrral járni. A
csendes nap óta, valahogy még mélyebb a kapcsolatom vele. Remélem, az Úr megengedi, hogy még
nagyon sok ilyen alkalom legyen.
Gálác Nikolett élménybeszámolója
Október 7
Imaéjjel
2100 – Köszöntés- Felvezetés
2110 – Dicsőítés (Zsoltárimádkozás/ dicsőítő énekek előre válogatva)
2130 – Hálaadás (Amikért nem szoktunk hálásak lenni/Power pointos hálaadás/hálaadó énekek/ 3 fős
csoportokban hálaadás (csak hála, kérni nem szabad)
2200 – Együttes szolgálata/ vagy éneklés
2245 - Szünet
2300 – Áhítat- Szenteltessék meg a Te neved!
2330 – Bűnvallás (előre elkészített bűnvalló ima/kiscsoportos bűnvallás
0000 – Úrvacsora közösség
0030 –Szünet – (kávé, tea, zsíros kenyér)
0130 – Közbenjáró ima (személyes ima állomásokkal, mint pl. egyház, gyülekezet, fiatalság, KRISZ,
szenvedélybetegek, stb.
0200 – Bizonyságtételek-történetek meghallgatott imádságról
0230 – Együttes-vagy közös éneklés
0315 – Szünet
0345 – Imaséta
0445 – Könyörgő imák 3-val – Megosztjuk a társainkkal, gondjainkat, kéréseinket, vágyainkat, akiért
könyörgünk, és egymásért imádkozunk.
0500 - Szünet
0515 – Éneklés
0530 – Öt ujjas imaközi 3-4 fős kiscsoportokban
0600 – Együttes szolgálat/ vagy éneklés
0645 – Záróakkord
0700 – Könnyes búcsú
Imaéjjel 2011
Az imádság egy hatalmas lehetőség számunkra, amit Isten a kezünkbe adott. Imádságra
mindig szükség van! Nem Istennek, hanem nekünk. Harcainkban, kísértéseinkben, céljaink
eléréseiben, szolgálatban nem haladnánk sehova imádkozás nélkül. Imádkozva tartjuk a kapcsolatot
Istennek, és így tudjuk bűneinket, terheinket, letenni az Úr elé, vagy elkérni útjainkat. Az Ige is
számos helyen arra buzdít, hogy imádkozzunk. Néha különösen is nagy figyelmet kell fordítanunk az
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imára: valamire készülve, vagy egy-egy nagyobb döntés előtt. Ennek okán rendezte meg a KRISZ
2011. október 7.-én újból az Imaéjjelt, ami idén különleges alkalom volt az ifjúság számára, hisz nem
csak Kárpátalján, hanem egész kárpát-medence szerte összegyűltek imádkozni ifjúsági szervezetek,
ificsoportok ugyanezen a napon.
A
kezdeményezés onnan
indult, hogy a kárpát-medencei Ifjúsági
Szervezetek
Fóruma célul tűzött ki egy közös
imaéjjelt, hisz közösek a céljaink és
közösek a problémáink is. A fórum az
alkalom
liturgiájának
kidolgozását a KRISZ-re bízta, hogy bár
sokfelé
voltak
fiatalok,
akik
együtt
imádkoztak,
mégis
ugyanolyan
menetben
és
formában
történjen
az imádkozás,
így
megalkotva
egy láthatatlan
egységet.
Kárpátalján
két
helyszínen
került
megrendezésre
az
alkalom:
Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Főiskolán Dancs Edina ifjúsági lelkész és Kiss Bertalan KRISZ
munkatárs vezetésével, valamint Tiszaújlakon, a református templomban Sipos József lelkipásztor,
KRISZ alelnök vezetésével.
Az est öt részre volt osztva, úgymint: dicsőítés, hálaadás, bűnvallás, közbenjárás és könyörgés
részre, ami öt különböző imaformát jelent. Ezeken belül sokféleképpen imádkoztak a fiatalok:
Éneklésben, Zsoltárok imádkozásban, ismétlős imákkal, egyéni és közösségi imákkal. Éjfél előtt
istentiszteletre került sor, amit Beregszászban Menyhárt István Mezővári segéd lelkipásztor tartott,
éjfélkor pedig rendhagyó Úrvacsorai közösségben vettek részt a fiatalok. Volt állomásos egyéni ima,
ahol egy-egy állomáson egyházunk köl9nböző részeiért hangzott az ima, mint pl. lelkipásztorokért,
konfirmandusokért, missziókért stb. Imasétára is sor került, aminek a központi témája a család volt.
Tartalmas elcsendesedés volt ez az idei imaéjjel, amit reméljük Isten áldása követ majd
egyházunkra, népünkre, fiataljainkra és személyes életünkre nézve.
Október 29
Közgyűlés
A közgyűlést énekléssel kezdődött, majd Sipos József KRISZ alelnök tartott áhítatot.
Ez után Sipos József felolvasta a napirendi pontokat, és megkérdezte a jelenlévőket, van- e
még valami, amiről szerintük szó kell, hogy essen ma. A jelenlévő KRISZ tagok elfogadták a napirendi
pontokat, és nem bővítették azokat.
Ezt követően Sipos József felkérte Kiss Bertalant, hogy tartsa meg a beszámolóját az év eddigi
eseményeiről. Kiss bertalan dátum szerinti sorban beszámolt az év programjairól. elmondta a
részvételi arányt illetve mennyire sikerült ezekben a célokat elérni. elmondta, hogy maradtak el
alkalmak (KRISZtusa, Ukrán tábor, KRISZ faktor) amik megszervezésére nem volt energiánk vagy

KRISZ 2011 4. Negyedéves beszámoló

lehetőségünk, ezért a jövő évi tervbe be sem kerültek, hogy így jobban tudjunk összpontosítani
azokra, amik működnek.
A beszámoló végén Margitics János tett fel kérdést a KRISZ szövetséggel kapcsolatban.
Elmondta, hogy azt tapasztalja a szövin, hogy nincs rend, és nem igazán igeközpontú az alkalom.
Megkérdezte, hogy erre a problémára van-e terve a KRISZnek. Kiss Bertalan válaszában elmondta,
hogy ezt a problémát a KRISZszövi vezetősége is látja, és azt mutatta meg az Isten, hogy ezeket a
fiatalokat nevelni kell a hívő életre. elmondta, hogy csak komoly, hiteles életű embereket kérünk meg
előadást, igei alkalmat tartani, és a rendre is fokozottabban odafigyelünk.
Ezek után Sipos József folytatta a KRISZ 2012. témájának a bevezetésével. Az év témája az
újratervezés lett, ami közös témája a Kárpát-medencei ifjúsági szervezeteknek. ennen a témának a
meghatározása a Kárpát-medencei Ifjúsági Fórumon keletkezett, és a KRISZ vezetése jónak látta
annak apropóján is, hogy a KRISZ jövőre lesz 10 éves ezt a témát vinnünk. elmondta, hogy valóban
sok mindenben meg kell újulnunk.
Majd ezt követően röviden ismertette 2012.e év programtervét. Ebben elmondta, hogy a
táboraink sorsa bizonytalan. Igény van a táborainkra, ez látszik a jelentkezésen és a pozitív
visszajelzéseken, de jövőre bizonytalan az egyházkerületünk anyagi támogatása. így előfordulhat,
hogy önköltségen lesznek megszervezve. Táborok mindenképp lesznek, elmondta, de még nem látni
hogyan. Szó esett arról az intenzív munkatársképzőről, amit tervez a KRISZ. elmondta, hogy ez azért
lenne hasznos, hogy nem csak lelkes, hanem képzett munkatársai legyenek a KRISZnek, képzett ifi
vezetők legyenek. Kiss Bertalan hozzátette, hogy a táborok szempontjából is fontos a képzett
munkatárs.
Rövid szünet után fórummal, kötetlen beszélgetéssel folytatódott a gyűlés, amin szó esett az
alapszervezetekről, újak alapításáról, hogy hogyan lesz egy alapszervezet, mi mozgatja. a tagság
helyzetéről, mitől lesz valaki KRISZ tag, hogyan motiváljuk a fiatalokat a KRISZ tagságra. Sző esett a
KRISZ hibáiról és pozitívumairól. Az egyházkerület vezetésével való kapcsolatáról.
A gyűlés imaközösséggel zárult. Az gyűlésen 14 tag vett részt.
November 4-6
Timótheus konferencia
Péntek
1600 – Nyitó áhítat
1630 – Ismerekedés
1700 –Előadás: Vezetés elmélet Pataki Gábor
1800 – Élménypedagógia Olasz Tímea
1900 – Vacsora
2000 - Élménypedagógia Olasz Tímea
Szombat
0730 – Imaközösség, áhítat
0800 – Reggeli
0900 – Előadás: Csoportdinamika 1- Kiss Bertalan
1000 – Csoportdinamikai foglalkozás – Kiss Bertalan
1200 – Ebéd
1330 – Csoportdinamikai foglalkozás – Kiss Bertalan
1600 – Segédanyag Ismertető
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1700 – Előadás: Csoportdinamika 2 - Kiss Bertalan
1830 – Csoportdinamikai foglalkozás – Kiss Bertalan
1900 – Vacsora
2000 – Filmnézés a Hullám
Vasárnap
0730 – Imaközösség, áhítat
0800 – Reggeli
0845– Csoportdinamikai foglalkozás – Kiss Bertalan
0915 – Morzsaszedegetés
November 4-6 között ismét megrendezésre került a KRISZ ifivezető tréningje, a Timótheus
konferencia. A korábbi alkalmakkal ellentétben most elég kevesen voltunk, ennek köszönhetően
azonban igen családias hangulat alakult ki. Péntek délután áhítattal kezdődött a konferencia, ezt
követően
pedig
különböző
ismerkedő s
egyben feszültségoldó
játékokat játszottunk.
Kis pihenő és vacsora
következett,
majd
Pataki Gábor tartott
előadást arról, milyen
is egy jó vezető, mit
kell
szem
előtt
tartania. Az előadás
tükörként szolgált: kiki
szembesülhetett
azzal, miben erős és
miben kevésbé az, min
kell javítania, mire kell
a továbbiakban jobban
odafigyelnie. A későesti
órákban Olasz Tímea
vezetett be minket az élménypedagógia alapjaiba, ami ténylegesen élményt jelentett mindannyiunk
számára.
A szombati nap a csoport-dinamikáról szólt. Kisebb-nagyobb szünetekkel elméleti és
gyakorlati foglalkozásokon vettünk részt, melyeket Kiss Bertalan vezetett. Megnéztük, milyen
folyamatok mennek végbe egy-egy csoport – adott esetben ificsoport – életében, milyen karakterű
emberekkel találkozhatunk a csoporton belül. A délután folyamán Dancs Edina jóvoltából
megismerkedhettünk a rendelkezésünkre álló segédanyagokkal, könyvekkel, honlapokkal. A
napközben megismert személyiségtípusokkal este a Hullám c. film segítségével még jobban
megismerkedhettünk, újra szembesülhettünk azzal, mennyire jónak gondoljuk sokszor magunkat,
miközben ugyanazokba a hibákba esünk bele, amikbe elődeink, s amikről állítottuk, hogy velünk ez
nem fordulhat elő.
Vasárnap reggel alkalmunk áhítattal és morzsaszedegetéssel ért végét. Megosztottuk egymással, mi
tetszett a legjobban a hétvégében, mit tudunk az itt megszerzett tudásból majd hasznosítani.
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Áldott volt ez a találkozó, s ismét bebizonyosodott: szükség van arra,hogy Kárpátalja ifivezetői,
ifimunkásai találkozzanak, ismerkedjenek, tapasztalatokat cseréljenek. Reméljük, a jövőben is lesz rá
alkalom.
December 30-31
KRISZszilveszter
1600 – Érkezés, éneklés
1630 – Ismerkedés – Kiss Berti
1700 – Élménybeszámoló: Legjobb/Legrosszabb
1800 – Előadás: Újratervezés – Kovács Áron
1930 – Kaja, Beszélgetés
2100 – Vidám vetélkedő Dobán Edina
2300 – Elcsendesedés, Imakör
2330 – Istentisztelet – Varga Sándor
2400 – Egymás köszöntése
0015 - Imaközösség
0030 – Kaja, Beszélgetés
0130 – Táncház – Birta Zoltán
0300 - Dicsőítés
2011-2012 fordulópontján a KRISZ ismét megszervezte a Szilveszteri alkalmát. Ezen az évben
is több helyszínen volt (Borzsova, KRISZ-pont, ifjúsági közösségek), viszont a központi rendezvény a
balazséri Béthel Konferenciaközpontban kapott helyet.
A kezdés 31-én, délután 4 órakor volt, ami énekléssel és ismerkedéssel indult. Majd
következett a zárszámadás. Fontos, hogy egy-egy időszakot az életünkben tudjunk kiértékelni és
levonni a következtetéseket. Erre szolgált közösségileg is a „Legjobb/Legrosszabb” c. programrész,
ami a 2011-es évünket értékelte.
Az értékelést követően, a közös vacsora elfogyasztása előtt előadásra került sor, melyet
Kovács Áron teológus tolmácsolt. Az igei szolgálat témája a KRISZ 2012. évének mottója:
Újratervezés. Az évnek és ennek az előadásnak a témájául is a Jer 6, 16 ige adja az alapot: „Álljatok ki
az utakra, és nézzétek, kérdezősködjetek az ősi ösvények felől, melyik út a jó, és azon járjatok, akkor
nyugalmat találtok lelketeknek!”.
A lelki és testi táplálkozást követően vidám játékokra került sor Dobán Edina és Bán Natália
közreműködésével. A közel 70 fős közösség négy
csapatra lett osztva, s különböző
ügyességi, logikai, poénos
játékokkal
szórakoztatták
magukat.
Közeledve az év
utolsó
órájához az elcsendesedésé
lett a főszerep. Egy
úgynevezett
imakör
segítségével a fiatalok hálát
adhattak
az elmúlt év áldásaiért,
könyöröghettek
az
egyházunkért, az ifjúsági
missziókért, a különbféle
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betegségekben szenvedőkért és több olyan dologért, ami a mindennapjainkban körül vesznek
bennünket. S mivel életünket meghatározó dolgokról van szó, így fontos, hogy a ránk következő
évben is kapjunk ezekben elhívatást, erőt és kitartást.
Éjfélkor Istentisztelet következett, a szolgálattevő Varga Sándor teológus volt. Prédikátor
könyve alapján felhívta az ünneplő közösség figyelmét arra, hogy mindennek rendelt ideje van az
életben.
Az igehirdetés már a 2012-es évben ért véget, s így a közös imádságot követően
köszönthették egymást a résztvevők.
A szabad programot követően táncházra került sor Birta Zoltán és vendégei
közreműködésével. A hajnali négyig tartó tánc után ki-ki nyugovóra, otthonába tért, vagy reggelig
tartó beszélgetésekbe kezdett.
Hála legyen az Istennek, hogy lehetséges fiatalként úgy zárni az évet és indítani az újat, hogy
egyszerre lehetünk Isten közelébe és érezhetjük jól magunkat a barátaink, testvéreink társaságában!
KRISZ szövetségi
A szövetségi alkalmak most is rendszeresen meg voltak tartva a KRISZ pontban éa a Béthel
konferenciaközpontban
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