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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.

Őszi gondolatok.

Minden tavasszal bennünk van egy félelemmel vegyes kíváncsiság: milyen lesz ez az év? Árvíz lesz, vagy 
aszály? Lesz elegendő termés az országban? És bár egyre kevesebben élünk közvetlenül a 
mezőgazdaságból, az árakon bizony mindezt megérezzük.
Most, az év vége felé járva, bátran elmondhatjuk, hogy Urunk idén is gondoskodott rólunk! Idén sem 
maradunk élelem nélkül! Megóvott a természeti katasztrófáktól bennünket. Van okunk hálát adni.

Ha a KIFI életére vetünk egy pillantást, azt kell hogy mondjuk, legalább ennyire hálásnak kell lennünk 
mindazért, amit Isten kegyelméből velünk és közöttünk végzett. 
Mi is vetettünk: Isten Igéjét. Képességeink és lehetőségeink szerint ápoltuk a ránk bízottakat, és 
bekövetkezett az a csoda, amit csak Isten tud megtenni: emberek tértek meg, és kezdtek új életet. 

Márk. 4. 26 Majd így folytatta: „Isten királysága olyan, mint amikor egy ember magot vet a földbe. 
27 Alszik és felkel, múlnak az éjszakák és a nappalok. A mag pedig kikel és növekszik. A magvető 
pedig azt sem tudja, hogyan. 28 A föld magától hoz termést: először szára nő, majd kalászt hoz, 
végül pedig magot terem a kalászban. 29 Amikor beérett a termés, a gazda azonnal levágja, mert 
elérkezett az aratás ideje.”

Boldizsár Attila

 KIFI 2011-es nyári programjai:
Amíg az iskolai időben a KIFI heti rendszerességű programjai vannak előtérben, mint a hétfői játszóház, a 
szombati tini klub és az esti ifi alkalom, addig a nyári szünetben a táboroké a fő szerep.
Ez a nyár is bővölködött jobbnál jobb programokban. Röviden szeretném bemutatni az idei nyári 
programjainkat.

http://www.kifinet.hu/


Első nyári programunk a 
szokásunkhoz híven egy 
kalandos nomád sátortábor 
volt a Börzsöny-hegység egyik 
eldugott festői völgyében.
Június utolsó napjaiban majdnem 
egy hetet töltöttünk együtt ezen a 
remek helyen.  Többnyire az 
általános iskolás korosztály 
képviseltette magát,  de nagy 
örömünkre néhány középiskolás 
fiatal is eljött,  aki nagy segítség 
volt a táborban.  Köszönjük 
nektek!

Júliusban kenutúrán voltunk. 
Ismét lenyűgözött bennünket Isten 
csodálatos világa, és az a szabadság, 
amiben részünk lehetett ezen a hat 
napon. Bánhatja mindenki, aki 
lemaradt erről, mert általános 
vélemény az volt, hogy ez volt az 
egyik legjobb táborunk! Ebben a 
különös hangulatú táborban 
természetszerűen a szabadságról 
beszélgettünk sokat, és együtt 
kerestük arra a választ, hogy hogyan 
lehet a legjobban megélni az Istentől 
kapott szabadságunkat.

A KIFI életének legnagyobb 
rendezvénye volt a szokásos 
augusztusi táborunk, ami most a 
Király tábor nevet viselte

Már a tábor előtti hét is lázas 
munkával telt: előkészítettük az 
iskolát a rendezvényre, 
fölállítottuk a Baptista Egyház 
nagysátrát, előkészítettük a 
termeket. 

Hétfőn aztán jöttek a gyerekek, a 
fiatalok, csak jöttek, és 120 főig 
meg sem álltak. Csodálatos 
lehetőség volt egy héten át 
naponta együtt lenni ennyi lelkes fiatallal, és az Igéről beszélni és beszélgetni velük. Gedeon 
történetét tanulmányoztuk át, és próbáltuk megérteni a mai korra vonatkozó aktualitásait. 
Hogy mennyire sikerült ez, azt az is bizonyítja, ahogy a tábor végén egymás után jöttek ki a fiatalok, 
és meghatódva mondát el, hogy ők is szakítani akarnak a régi bűnös életükkel, és újat akarnak 



kezdeni.
A munka dandárját a fiatalok 
végezték, de kivette a munkából a 
részét az egész település. Jöttek a 
szülők, nagyszülők segíteni, és 
jelentős támogatásokat kaptunk a 
helyi vállalkozóktól is.
Külön köszönjük a Penci 
önkormányzatnak és az Általános 
Iskola igazgatójának, hogy 
lehetőséget biztosítottak ennek a 
tábor megtartására. Az 
Önkormányzat és a Baptista 
Egyház anyagi támogatása nélkül 
ez a tábor így nem valósulhatott 
volna meg.

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek a támogatását, 
segítségét, adományát, közösségvállalását.

Rendszeres     évközi     Penci     programjaink  :  

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

1. Minden hétfő délután játszóház van az ál-
talános iskolában, ahol játékos eszközök-
kel ismerkednek az alsó tagozatos gyere-
kek a Bibliai igazságokkal. Nem ritkán 
húsz gyerek is összegyűlik.

Szombat 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. A 
Biblia egészének áttekintését kezdtük el idén 
ősszel. Ezeken az alkalmunkon nyolc - tíz 
gyerek fordul meg általában, és egyre 
növekszik az érdeklődés.



Minden szombaton este KIFI-Cafe van az ifi 
korosztály részére. Ebben a korosztályban húsz 
– huszonöt fiatal van együtt rendszeresen. 
Váltakozva tartunk filmklubot, 
Bibliatanulmányozó alkalmat és játékos ifit. 
Ezeken az alkalmakon a hitbeli kérdéseket is 
meg tudjuk beszélni, ami roppant fontos fiatal 
korban. Ez az összeszokott csoport szinte egy 
nagy családként működik.

Nagy örömünkre idén ősszel négy fiatal 
eldöntötte, hogy komolyabban szeretné 
Istennek szánni az életét, amit 
bemerítkezéssel, és gyülekezethez való 
csatlakozással is kifejezett.

Az ifisek jól összeszokott csapata adja a KIFI 
együttes magját. Nagy örömünkre állandósult a 
vasárnap délelőtti dicsőítő éneklés-zenélés a Penci 
baptista imaházban, immár minden vasárnap. A 
zene mellett más módon is egyre inkább 
bekapcsolódnak a gyülekezeti életbe, mindenki 
nagy örömére.

A folyamatosan fejlődő csapatunkban már 15 fővel 
vagyunk együtt.

Változatlan népszerűséggel tartjuk 
Családépítő klub alkalmakat is. Filmklubot, 
kézműves foglalkozásokat tartunk, és közben 
megbeszéljük az aktuális kérdéseinket. 
Keressük életünkre nézve a jó, keresztyén 
megoldásokat a Bibliából. Családias 
létszámmal és hangulatban telnek ezek az 
alkalmak.



További terveink 2011-ben

Idén is készülünk a már megszokott ünnepségekre: 

• Mikulási ünnepségre, 

• falukarácsonyra, 

• ifjúsági adventi alkalomra, 

• idősek adventjére.

• Egyre nagyobb szükség van az idősekkel való törődésre. Gyakorlati segítségre éppúgy, mint a 
magányosak lelki támogatására. Amíg a földön élünk, senki számára nem késő az evangélium 
elfogadása. Szeretnénk ebben is még többet nyújtani a körülöttünk élő időseknek.

• Készülünk a téli táborunkra,  Terénybe.  Terveink szerint 40  fős létszámmal leszünk együtt négy 
napra.  Gyönyörű környezetben leszünk,  amit a szabadban eltöltött minél több idővel igyekszünk 
kihasználni.  A fiatalok számára szeretnénk igazi jó példát adni életük kezdetén,  ezért a Bibliából 
néhány embereinek életét fogjuk tanulmányozni.

• Ebben az évben is föltett szándékunk,  hogy segítsünk a fiataloknak a szilveszter értelmes 
eltöltésében.  Ezért együtt töltjük a szilveszter éjszakát a Penci Baptista Imaházban,  ahol fiatalos, 
lendületes programokkal készülünk az együttlétre.

Várjuk a gyermekeket és a fiatalokat a táborainkba!

Örömmel veszünk minden segítséget. Sok mindenre szükségünk van:
 

 Kérjük mindenkinek az imatámogatását.  Nagy szükségünk van erre!

 Várunk segítőket a táborainkba. Szükségünk van mindenkire, aki szeretne segíteni missziónkban!

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

 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. A 
fiatalokkal való foglalkozáshoz és az idősekkel való törődéshez is szinte nélkülözhetetlen a szállító 
jármű.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki az adója 1 %-val bennünket segített. A beérkező 
összeget a rászoruló gyerekek táboroztatására fogjuk fölhasználni.

Adószámunk: 18720662-1-13

Bankszámla számunk: K H Bank 10401103-50504850-53561007


