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Kedves Olvasónk!
A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik a Keresztyén 

Fiatalok Társasága tevékenységét érdeklődéssel figyelik.

A KIFI célja, hogy a fiataloknak hathatós segítséget adjunk életük első évtizedeiben. A legjobb segítség 
Istentől származik, amit a Bibliából tudhatunk meg, ezért mi a Biblia alapján kívánjuk ezt a munkát végezni.

A KIFI egyházi hovatartozástól függetlenül, mindenkit szeretettel vár programjain.

Tavaszi gondolatok.

A hosszú tél után újraéledő természet minden tavasszal újra és újra lenyűgöz.  Milyen hatalmas csoda ez! A 
növények „tudják” hogy mikor kell virágot, levelet bontani. Az állatvilág „tudja” mikor kell a téli álomból 
visszatérni. Honnan tudják? Hogyan vannak ilyen csodák?
Ugye mennyire természetessé válnak számunkra Isten csodái? Annyira megszokjuk a csodákat, hogy ha 
késik az általunk elgondolt időponthoz képest, még reklamálunk is.
Szeretnénk mi emberek is csodákat átélni? Azt hiszem, ez a vágy mindnyájunkban megvan. Vágyjuk a 
csodákat, miközben folyamatosan történnek a csodák, csak mi nem figyelünk rájuk.
Számtalan csoda történik a környezetünkben. Vegyük őket számba, és mindjárt jobban tudjuk dicsőíteni 
Istent hatalmáért és szeretetéért.
Én a gyermekek, a fiatalok életének a kibontakozó csodájára gondolok most. Hát nem csoda, ahogy a 
magatehetetlen újszülött fejlődik, és növekedik?
Hát nem csoda az, hogy ebben az istentelen világban vannak gyermekek és fiatalok akik Isten szavát 
hallgatják, befogadják?
Hát nem csoda az, hogy ebben a csodában mi is részt vehetünk, mint Isten munkatársa?

Szeretnék most, 2011 tavaszán is hálás lenni Istennek ezekért a csodákért, hogy Ő ránk meri bízni 
teremtményeinek a gondozását.

Boldizsár Attila

Rövid áttekintés a KIFI 2010-es programjából:
A KIFI tevékenysége két fő területből áll:

1. rendszeres táborozások az ország területéről mindenki számára

2. heti rendszerességű programok a Penciek és a környékbeliek számára

http://www.kifinet.hu/


Először néhány szó a táborainkról:

 2010 évet szilveszterezéssel kezdte a KIFI csapata. 
Nagy örömünkre harminc körüli létszámmal voltunk 
együtt Kétbodonyban olyanok, akik nem a tombolós 
– ivós mulatást választották erre az ünnepre, hanem 
ezt a keresztyén közösséget.

 Tavasszal Püspökszilágyon voltunk. Bár az 
időjárás a nagy túrázásoknak nem kedvezett, de 
kifejezetten építő beszélgetések történtek esténként, 
amik aztán éjszakába nyúlóan folytatódtak.. 

 Nyáron két táborunk volt: 
 Júniusban kalandtábort hirdettünk a Börzsönyben. A nagy esőzések és árvizek miatt végül is a 

Börzsönybe nem jutottunk el, de Pencen a használaton kívüli kisiskolát öt napra ingyenesen a 
rendelkezésünkre bocsátották. Itt rendeztük be a szállást, a foglalkozásokat, a nagy beszélgetések is 
itt történtek. Amikor az idő engedte, kimentünk a szabadba játszani, sportolni. 

Jó volt együtt énekelni a KIFI együttesével, és naponta elővenni a Bibliát, ahonnan József életével 
foglalkoztunk.
Nagyon jó hetet töltöttünk el együtt Pencen. 

 A már hagyományosnak számító Penci nagytáborunkat idén is augusztus első hetében tartottuk, 
ami idén az Indián-tábor nevet kapta. Az Penci önkormányzat és az iskola nagylelkű 
segítségeképpen ingyen használhattuk egy héten át az egész iskolát a sportcsarnokkal együtt.
A Baptista Egyház missziós nagysátrát is ingyenesen rendelkezésünkre bocsátották, amit közelről és 
távolabbról jött segítők építették egy napon át.

Miközben  hétfőn  a 
sátor  még  épült,  az 
iskola  többi  részén 
már  kb.  száz 
gyerekkel 
megkezdődött  a 
tábor. 
A  gyerekek 
tanításához 
Angliából, 
Budapestről, 
Esztergomból, 
Kosdról  kaptunk 
segítőket  egy  héten 
át, míg a konyhai és 
egyéb  háttérmunkák 
ellátásában 
elsősorban a Penciek 
vették ki a részüket, 

de jött segítség Hajdúböszörményből is, sőt segítettek a távolabbról jött szülők, nagyszülők is.
Igazi csapatmunka volt ez egy héten át! Csodálatos volt látni Isten gondoskodását és igazi öröm volt 
a sok segítőkészséget megtapasztalni!
A napközbeni gyerekfoglalkozások alatt a Jó Pásztorról beszéltünk egy héten át. Idén lehetőség volt 



angolul is tanulni közben, hiszen egyes foglalkozások angolul történtek.
A kibővült KIFI együttese vezette az énekléseket, a gyerekek pedig nagy lelkesedéssel énekelték az 
énekeket.

A táborban esténként más és más előadó mondta el az összegyűlt hallgatóknak az örömhírt, zenéltek 
és énekeltek Isten dicsőségére, majd minden este a KIFI-Cafe beszélgetések következett éjszakába 
nyúlóan. A sátor szinte minden este megtelt a 100 fő körüli létszámmal, de szombatra már 160-an is 
voltunk együtt.

Közelről – távolról voltunk együtt egy héten át, de mindannyiunk számára felejthetetlen emlék ez a 
tábor! Isten szólított bennünket naponta – és milyen jó az, amikor meg tudjuk hallani az Ő hangját!

Köszönjük a segítséget a Budapesti, az Őrbottyáni, a Kosdi, a Felsőpetényi, a Váci testvéreinknek! 
Köszönjük a Baptista Egyház anyagi segítségét is!

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden testvérünknek a támogatását, 
segítségét, adományát, közösségvállalását.

 A 2010-ből 2011- re ismét közös szilveszterezéssel mentünk át. Idén Szigetmonostoron töltöttük a 
szilvesztert. Csodálatos négy nap volt ez! Hatalmasakat szánkóztunk, majd sok játék következett. 
Nem maradhatott el most sem a közös éneklés, és a Bibliai történetek sem. Ebben a táborban Pál 
apostol életét tanulmányoztuk át, és beszélgettünk erről csoportokban.

 2011 tavaszi kirándulása már-már úgy tűnt anyagiak hiányában 
meghiúsul nagy bánatunkra! De Urunk adott egy jó gondolatot, és 
ismét Pencen tartottuk a táborunkat, az iskola területén. Ezt kedvezőbb 
áron tudtuk megoldani, így azok is eljöhettek, akik nagyobb költséget 
nem tudtak volna kifizetni.

Ebben a táborban az Apostolok Cselekedetei volt a téma. Három nap alatt az egész könyv főbb 
mondanivalóját átbeszéltük.

Rendszeres évközi Penci programjaink:
A táborok szervezése és lebonyolítása mellett egyre hangsúlyosabb szerepet töltenek be a KIFI 
életében a heti rendszerességű Penci programjaink.

 Minden hétfő délután játszóház van az általános 
iskolában, ahol játékos eszközökkel ismerkednek az alsó 
tagozatos gyerekek a Bibliai igazságokkal

 Péntek délutánonként szintén az iskolában a 
fölső tagozatos gyerekek számára Tini klubot tartunk. Itt 
is fontos a mozgás, de itt már több lehetőség adódik az 
örömhír átadására.

 Minden szombaton este KIFI-Cafe van az ifi 
korosztály részére. Váltakozva tartunk filmklubot, Bibliatanulmányozó alkalmat és játékos 
ifit. Ezeken az alkalmakon a hitbeli kérdéseket is meg tudjuk beszélni, ami roppant fontos 
fiatal korban.



Az ifisek jól összeszokott csapata adja a KIFI együttes 
magját. Ezzel a csapattal az elmúlt évben rendszeresen 
közösségi vasárnapot tartottunk a Penci baptista imaházban, 
minden hónap 3. vasárnapján. Az érdeklődés megdöbbentő 
volt: szinte minden alkalommal megtelt az imaház 
érdeklődőkkel, akik az Istent dicsőítő énekek mellett az 
örömhír üzenetével is rendszeresen találkoztak.

A havi rendszeres közösségi vasárnapon kívül szerveztünk 
anyák napi ünnepséget szintén a KIFI ifi csapatával, 
karácsonyi játszóházat, falukarácsonyt.

A KIFI együttessel mentünk a Penci baptista gyülekezeten 
kívül Budapesti gyülekezet hálaadó napi istentiszteletére is.

2010 decembere óta rendszeresen tartunk Családépítő klub 
alkalmakat is. Filmklubot, kézműves foglalkozásokat tartunk, és közben megbeszéljük az aktuális 
kérdéseinket. Keressük életünkre nézve a jó, keresztyén megoldásokat.

További terveink 2011-ben

Szeretnénk évközi rendszeres szolgálatunkat kiszélesíteni 
további iskolák, települések felé. 
Ennek legfőbb akadálya, hogy a régóta áhított mikrobuszt még 
nem sikerült megvennünk. Pedig jelenleg még van 
fogadókészség az örömhír terjesztésére. Nem tudjuk meddig 
lesz így, de jó lenne az alkalmas időt kihasználni.

 Június  19  –  23  között  a  Börzsöny 
hegységbe készülünk sátortáborozni. 

Nomád  táborozásra  készülünk  tábortűzzel, 
bográcsozással,  sátorban  alvással.  Kalandos 
kirándulásokat  tervezünk,  éjszakai  túrával, 
bátorságpróbával, miközben Bibliai történetekkel is 
készülünk.

Jó lesz együtt lenni az Isten által teremtett természet 
csodálatos világában! Várjuk azokat a gyerekeket és 
fiatalokat, akik szeretik a természetet, a kalandokat, 
a kihívásokat.



 Július 20 – 24 között kenutúrát tervezünk.
A Bodrog és  a  Tisza  csodálatos  tájain  kenuzunk 
majd öt napon át. Természetesen sátorban alszunk, 
és a nomád vízi élet minden örömét kitapasztaljuk. 
Aki  még  nem  volt  kenuzni,  az  el  sem  tudja 
képzelni, mennyi kalandot tartogat egy ilyen túra! 
Érdemes kipróbálni, szuper lesz!

Várunk  minden  szabadságot,  természetet  szerető 
fiatalt erre az igazi kalandokat tartogató öt napra. 

       

 Augusztus 8 – 14 között Pencen napközis tábort tartunk az iskolában
Ismét  a  Baptista  Egyház  missziós 
nagysátrában  tartjuk  programjainkat,  és 
reményeik  szerint  ismét  használhatjuk  az 
iskola létesítményeit és a sportcsarnokot is. 
Délelőttönként a gyerekek számára tartunk 
foglalkozásokat  Bibliai  történetekkel, 
énekléssel,  kézműves  foglalkozásokkal, 
sporttal, játékkal.

Délutánonként vendég előadók mondják el 
az érdeklődőknek az evangéliumot. Minden 
nap keresztyén előadók, zenekarok lesznek 
vendégeink,  esténként  pedig  szeretnénk 
megbeszélni a jelenlévőkkel a hallottakat. 

Szóval  ismét  missziós  hét  lesz 
Pencen,  és  most  is  100  fölötti 

létszámra készülünk. 

Várjuk  a  segítő  szándékú  emberek  jelentkezését.  Szükségünk  van  mindenkire,  aki  szeretne  segíteni  a 
táborainkban!

 Túlélő tábor 2011. augusztus 24 - 28
o Csak túlélő típusú 14 év fölötti fiatalok számára!
o Gyere el, és próbáld ki, mire vagy képes a felnőttek pá-

tyolgatása nélkül! 

Örömmel veszünk minden segítséget. Sok mindenre szükségünk van:
  Várunk segítőket a táborainkba

 A segítők és a gyerekek tábori költségeinek kifizetése sokszor gondot okoz. Minden anyagi 
segítségnek nagy hasznát vesszük. Sajnos az elmúlt évek állami támogatásai megszűntek.

 Egyre nagyobb szükségét érezzük annak, hogy sokrétű munkánkhoz egy mikrobuszt használjunk. 
Keressük a lehetőséget, hogyan tudnánk venni egyet a szűkös anyagi lehetőségeink mellett.



2011-től a KIFI jogosult az SZJA 1 %- a fogadására. Kérünk mindenkit, hogy támogassa munkánkat ezzel 
a lehetőséggel is!

Adószámunk: 18720662-1-13

Bankszámla számunk: K H Bank 10401103-50504850-53561007


