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Kedves Olvasónk!
A KIFI hét éves működése után szükségesnek látjuk, hogy munkánkról rendszeres tájékoztatást adjunk 

mindazok számára, akik a KIFI 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 a Biblia alapján kívánjuk ezt a munkát végezni.

A KIFI egyházi hovatartozástól függetlenül, mindenkit szeretettel vár programjain.

Pünkösdi gondolatok

Különleges  ünnepünk  pünkösd.  Nem  is  nagyon  tud  mit  kezdeni  vele  a  világ. 
Karácsonyt összekapcsolja az ajándékokkal és a szeretettel, a húsvétot a nyuszival köti 
össze, de mit kezdjen a pünkösddel? 
Ez  az  ünnep  majdnem olyan  megfoghatatlan,  mint  maga  a  Szent  Szellem,  akinek 
eljövetelét ünnepeljük ilyenkor.
Pedig számunkra – Isten gyermekei számára – pünkösd meghatározó üzenetet hordoz.
Néha  olyan  távolinak  tűnik  a  Menny,  Jézus  Krisztus.  Tudjuk,  hogy  az  Ő 
váltságmunkája  jelenti  az  életet  számunkra,  szeretnénk  vele  szorosabb,  láthatóbb 
közelségbe  lenni.  De  Isten  másképpen  rendelkezett.  Jézus  Krisztus  fölment  a 
mennybe, ahol közbenjár érettünk. 
És itt lép be pünkösd öröme: Urunk nem hagyott magunkra bennünket. Elküldte Szent 
Szellemét, aki nem csak hogy meglátogat bennünket, hanem bennünk lakozást is vesz. 
Szerteágazó munkája  létszükséglet  számunkra:  vígasztal,  bátorít,  és  közben elvezet 
bennünket Istenhez, az Ő dicsőségébe.
Vigasztalásra van szükséged? Bátortalan vagy? Kétségeid vannak? 
Jézus  Krisztus  éppen  ezért  küldte  el  Szellemét.  Fogadjuk  be  Őt,  engedjük,  hogy 
eltöltse életünket, hogy uralmat vegyen bennünk, és akkor a Szent Szellem erejével 
megerősödve tudjuk folytatni életünket, szolgálatunkat.

Boldizsár Attila

http://www.kifinet.hu/


Rövid áttekintés a KIFI 2008-as programjából:
 KIFI napokat tartottunk Pencen, Recsken és Acsán. Sok embernek mondhattuk el az örömhír 
üzenetét. Elsősorban az egyszerű emberek fogadták szívesen jelenlétünket.

 

Tavasszal, ősszel és télen is kirándulni voltunk egy-egy hosszú hétvégén 3 – 4 napra.



 A nyár bővölködött programokban: 

• Nomád táboraink voltak a Börzsönyben és Erdélyben. 

• A fő táborunk szintén Erdélyben, Balánbányán volt,  ahol csodaszép tájakon jártunk. 
Izgalmas utunkról  sok szép élménnyel  és gazdag üzenettel  megtöltekezve érkeztünk 
haza.



•  Augusztusban  a  szokásos  napközis  tábort  tartottuk  Pencen,  majd  a  nyarat  egy 
áldásokkal teli Zempléni táborozással zártuk



 Decemberben  egy  nagyon  jó  találkozó  volt  Pencen  mindazok  részére,  akik  az  ifjúsági 
munkában éreznek elhívást.

 A 2008-as évet négynapos táborozással zártuk

 2009 tavaszán ismét  voltunk kirándulni.  A szokásainkhoz híven,  korcsoportonként  voltunk 
együtt az előadásokon és a beszélgetéseken.

.

Nagy  öröm  visszatekinteni  az  elmúlt  évre  és  végiggondolni  az  Urunktól  kapott  áldásokat. 
Valóban sok áldásban volt  részünk,  de ugyanakkor az Istentől  előre  elkészített  sok lehetőség 
felelősséget  is  terhel  ránk.  Roppant fontos  számunkra a testvéri  közösségben végzett  munka. 
Felemelő  érzés  volt  számunkra  a  sok  testvéri  segítség.  Segítség  az  imaháttér  biztosításában, 
segítség a gyakorlati munkában, segítség a tanításban, segítség az anyagi terhek hordozásában. 
Testvéreink anyagi áldozatvállalása miatt sok olyan gyerek is hallhatta az evangéliumot, akik 
anyagi okok miatt nem tudtak volna eljönni táborainkba
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden testvérünknek a támogatását, 

segítségét, adományát, közösségvállalását.



További terveink 2009-ben

Minden gyermeket és fiatalt sok szeretettel várunk programjainkra!

 Június 14 – 17-ig a Börzsöny hegységbe készülünk sátortáborozni. 
 Nomád táborozás tábortűzzel, bográcsozással, sátorban alvással

 Kalandos kirándulás, éjszakai túra, bátorságpróba

 Személyes és csoportos beszélgetések, Bibliai történetek kezdőknek és haladóknak

 Július 13 – 19 között egy hétre Tahiba megyünk. Ez a hét lesz az idei fő táborunk, amire sok jó 
programmal készülünk. A lelki –szellemi táplálék biztosításához vendégelőadók segítségét kértük.

Egy kis ízelítő tervezett programjainkból: 

 Egy hétig együtt leszünk, barátkozunk, közösséget építünk a tartós és építő barátságokért

 Kézműves foglalkozások, játék

 Sportprogramok, csapatversenyek, kirándulás

 Éneklés zenélés a KIFI együttes vezetésével



 Naponta bibliai tanítások vendégelőadókkal, és korosztályok szerint beszélgetések

 Vendégelőadóink közül néhányat kiemelve:

 Joe Philip 

Indiai származású, jelenleg Dallas él

 Dr. Maszárovics Zoltán 

Orvos, az Egri Belvárosi Testvérgyülekezetből

 Nemeshegyi Zoltán 

Lelkipásztor,  nős,  négy  gyermek  édesapja  és  három  gyermek  nagypapája.

 Dr. Tomka János 

"Tomka János eredeti végzettségét tekintve villamosmérnök és mérnöktanár, PhD fokozatot 

gazdálkodás- és szervezéstudományokból szerzett. A KPMG-BME Akadémia társelnöke és 

ügyvezető igazgatója, emellett főiskolai tanár a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján.

Tomka János a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága Vezetőségének és a Pasaréti 

Református Gyülekezet tagja. Felesége Zsáry Anikó, három nagykorú gyermekük van."

 Baptista Szeretetszolgálat képviselője



 Július 26 – 30 között kenutúra lesz.
 Tokajtól kiindulva naponta új tájakon kenuzunk a Tiszán és a Bodrogon

 Kempingben, sátorban szállunk meg

 Csodálatos vízi világot fedezhetünk föl

 Kötetlenül beszélgethetünk a Bibliáról

 Augusztus 3 – 9 között Pencen napközis tábort tartunk az iskola területén
 A Baptista Egyház missziós nagysátrában tartjuk programjainkat

 Délelőttönként a Penci és a környező települések gyerekei számára tartunk foglalkozásokat Bibliai 
történetekkel, énekléssel, kézműves foglalkozásokkal, sporttal, játékkal.

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

Egyszóval missziós hét lesz Pencen.



Szükségeink, amihez (ima)támogatást kérünk:
 Átadott életű segítőkre van szükség. Keressük azokat a munkásokat, akiket Isten hasonló munkába 

állított be. 

 A segítők és a gyerekek tábori  költségeinek kifizetése sokszor gondot okoz.  Szívesen vesszük a 
testvéri segítséget.

 Könyörögjünk Urunkhoz, hogy készítse elő a szíveket az evangélium befogadására. 

 Kérjük az imahátteret,  hogy munkánkat  Isten dicsőségére tudjuk végezni,  Ő bontson le  minden 
akadályt, amit az ördög emel az evangélium terjedése előtt. 

Bankszámla számunk: K & H Bank 

10401103-50504850-53561007

Kedves Szülők és Gyerekek!

Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy támogatóinknak köszönhetően az iskolás korú gyermekek a Tahi 
táborunkban kedvezményes áron vehetnek részt.

A meghirdetett 18.000 Ft helyett 13.000 Ft 
lett a gyerekek számára a kedvezményes részvételi díj!

Rászorultság alapján további támogatás igényelhető a részvételi díjakhoz.

További információ a KIFI munkatársaknál és a www.kifinet.hu honlapon.

http://www.kifinet.hu/


A következő két táborunkhoz egy kis ízelítőt nyújt két munkatársunk írása 

Mesebeli tábor a Börzsönyben

Volt egy tábor kis patakkal, forrásvízzel és sátorral.

Tavaly nyáron nem kis izgalommal indultam neki a szünet első táborának! Sátorozni készültünk, és
bár mindenki azt mondta, micsoda lehetőség patakban fürdeni és a természet lágy ölén aludni, én azért kicsit 
izgultam. Aggodalmam alább hagyott,  amikor megérkeztünk, mert  a hely gyönyörű volt.  Egy kis  patak 
partján, fák alatt, nem messze egy réttől, és egy forrástól találtuk meg a tökéletes terepet. Tudom, ez kissé 
úgy hangzik, mintha mondjuk a Hófehérkéből gondoltam volna ide, de nem, tényleg ilyen helyen néztünk 
elébe a következő néhány napnak.

Elkezdtünk  berendezkedni,  felvertük  a  sátrakat, 
beosztottuk a csapatokat, felállítottuk a „menetrendet”, 
hogy melyik csapat éppen miben segédkezik: ki hozza a 
vizet,  ki  segít  az  ebédnél  vagy  ki  gyűjt  fát  a 
tábortűzhöz.  Nem  is  gondoltam  volna,  hogy  még  a 
krumpli pucolás is lehet jó móka, de jó társaságban az 
ember még munka közben is jól érzi magát!

Másnap  korán  keltünk,  bár  ezt  némiképpen 
megnehezítette a hűvös reggel. Először egyáltalán nem 
akaródzott  kimászni  a  hálózsákomból.  Miután  mégis 
sikerült  elhagyni  alvóhelyem  melegét,  majd  némi 
kínlódásos  öltözködés  után  kikászálódni  a  sátorból, 
olyat láttam, amitől tényleg azt hittem, hogy egy Walt 
Disney rajzfilmben  vagyok.  A reggeli  napsütés  a  fák 
között,  valami  csodálatos  volt!  Aztán  lementünk 
mosakodni a patakhoz - ezen élményem átérzéséhez tudni kell rólam, hogy Pesten élek, és a sok fény miatt 
a csillagokat is  ritkán látom éjszakánként,  nemhogy patakban mosakszom vagy elámulok az erdőben a 
reggeli fényektől. Reggelenként általában azon izgulok, hogy nehogy elüssön valami a nagy forgalomban, 
és élve elérjek oda, ahová elindultam.

A következő néhány napban mindent kipróbáltunk a terep nyújtotta lehetőségek közül. Volt madzagfoci a 
közeli  réten,  számháború,  amihez  a  dombos-fás  környezet  tökéletes  fedezékeket  szolgáltatott,  voltak 
csapatversenyek,  akadálypálya,  éjszakai  túra  és tábortűz,  amit  természetesen nem hagyhattunk kialudni, 
szóval mindig volt éjszaki őrség is. Mindannyian kipróbálhattuk mit élhettek át a honfoglaló magyarok, 
amikor  még  csak  íjak  léteztek,  és  az  étel  nem a  szupermarketekben  termett,  mindezt  egy  szakavatott 
hozzáértő íjász segítségével, természetesen. A nagy melegben jól esett a vízi pisztoly csata is, és minden este 
kihagyhatatlan program volt az éneklés és a beszélgetés, együtt a tábortűz körül. Akinek volt már ilyenben 
része,  az  tudja,  hogy  ez  a  leghangulatosabb  dolgok  egyike.  A beszélgetések  témái  korcsoportonként 
változtak, és nagyon fontos dolgokról esett szó, mint például arról, hogy milyen egy igaz barát, hogy ki az 
igaz barátunk, és azt is megtudhattuk, hogy mint mondd erről nekünk a Biblia. 

Egyszóval – vagy kicsit többel - olyan élményekben lehetett részem, amiket más körülmények között el sem 
lehet képzelni. Esőkabáton fekve beszélgetés, éjszakai túra zenei aláfestéssel vagy az egész napos jövés-
menés  után  dugi  csoki  megosztása  a  hálótársaddal,  akivel  mindezen  élmények  átélése  a  legközelebbi 
barátokká tett  titeket.  Az elmaradhatatlan tábortűz melletti  beszélgetés és éneklés,  és az a nem kevéssé 
vicces pillanat, amikor rájön az ember, hogy a sátrak nem hangszigeteltek… 

Aki  még  nem  élt  át  ilyet,  annak  semmiképpen  nem  szabad  kihagynia  a  közelgő  nyári  sátras 
táborunkat, aki meg már átélte, az remélem, ismét eljön.

Rita



Egyszer lesz, hol nem lesz…

Hali!  Ismét  billentyűzetet  ragadtam,  ezúttal  azért,  hogy  az  egyik  nyári  KIFI  táborról  írjak,  és  a  
figyelmetekbe ajánljam. Ez a Tahi tábor, ami július 13-19-ig tart és Tahiban lesz. Ez egy nagy, a Baptista  
Egyház tulajdonában lévő táborhely, ami 120 fő befogadására is képes. Szeretnénk is, ha ezt ki tudnánk  
használni és nem csak pár ember kongana benne. A táborhely lehetőséget kínál, kinti, illetve benti, akár  
„össznépi”  programokhoz  is  (amikre  készülünk  is)  például:  sport,  ami  lehet  foci,  röpi,  méta,  vagy  
kirándulás a gyönyörű természetben, hiszen a tábor a Pilisi Nemzeti Park területén helyezkedik el. Lesz 
éneklés, foglakozunk kicsit komolyabb témákkal a Biblia tükrében (melyekhez meghívott előadók nyújtanak 
segítséget) és a tábor végén egy Mega Giga Terra nagy tábortűz körül melegedünk, valamint még sok egyéb  
dolog is lesz.

Most jönne az a rész, amikor azt mondanám, hogy gyertek el, mert biztosan nagyon jó lesz, hiszen tavaly is 
frenetikus volt, és elbeszélnék egy rövid élménybeszámolót ennek demonstrálása végett. Azonban ezt nem  
tehetem, mivel tavaly nem volt ilyen táborunk Tahiban (és máskor sem). De ne csüggedjetek, mert a minap  
álmodtam erről a táborról, és ezt az álmomat elmesélem nektek:

Egyszer  volt,  hol  nem volt,  Budapesten  is  túl  (attól 
függ,  mondjuk,  hogy  honnan  nézzük),  fent  vidéken, 
egy  kis  városban,  pont  Egerben,  és  nem  máshol, 
éldegélt  egy fiatal,  jóvágású,  kisiparos  legény (ez  én 
vagyok). Élt, éldegélt, egyszer csak eljött az ideje, hogy 
táborba  menjen.  No,  a  legény  nem  is  tétovázott, 
becsomagolt, s hajnalban az útba vágott. A friss harmat 
fényesen  cikrázott  szélvédőjén,  nem  is  látott  tőle  a 
szegény,  így  hát  ablaktörlőéjével  azt  letörölteté. 
Gondolt  ám  a  legény  a  hosszú  útra,  bement  hát  a 
benzinkútra.  Megtankolta  kis  Trabantját,  most  már 
folytathatja útját. De ne menjek már üresen! - szólt a 
legény hevesen  –  Elviszem,  ki  jönne  még,  táborozni 
sokan szép. Ím tovább négyen mentek lelkesen, szállt 
vélük a Trabant sebesen. Vetélytársuk sem akadt, se egy 
Honda, se egy Alfa, hogy útjukat gátolta volna. Meg is érkeznek mihamarébb, az udvaron parkolnak épp. 
Kiszállnak és látják, gyönyörű a vidék, futkosnak a gyíkok, fújdogál a szél, csiporog a kismadár: Jó, hogy 
eljöttél. Telt múlt az idő, és míg pakolásztak, sorra érkeztek mind, kik a táborba vágytak. Ki is lett a létszám, 
megtelt  a  tábor,  messziről  hallani,  jókedvük  bárhonnan.  Indul  a  játék,  küzdenek  a  csapatok,  ki  labdát 
kergetve  kapuba,  ki  amott  dobálva.  Győz  az  ügyesebb,  de  nem bús  a  vesztes,  mert  a  jutalomból  jut 
mindenkinek.  Felzeng  az  ének,  Isten  dicséretére,  majd  bölcs  beszéden  okul  a  táborozók  népe.  Este 
hangulatos beszélgetés, hozzá forró kakaó zárja le a napot, majd vár a dikó. Emígyen telik a hét, és lassan 
véget ér a tábor, de hol az óriás tábortűz az égig érő fából? Itt van az is, nem marad el, hisz tizenkét munkás 
vágta ki és darabolta fel három hét alatt, ne hagyjuk, hogy az idő falja fel. Éled is már a tűz, erőre kap, körbe 
állja a sokaság, ámulva: E mekkora! Bizony nagy lett, tán az eget is kigyújtja, hisz a láng már az alját 
csapkodja, vagy tán ki is gyúlt már, mert vörösen izzik és nem a naplementétől, mivel az idő van má este tíz 
is. Lassan csillapodik a tűz, majd elhalkul teljesen, s a parázs varázslatos táncán a merengést takarodó vize 
mossa el. Vége a tábornak, sajnálja mindenki, de haza kell menni, tovább itt nem lehet lenni. Viszontlátás 
reményében búcsúznak hát egymástól mind a táborozók, és indulnak szerte,  ki-ki  merről jött,  más-más 
irányokból. Elmentek a táborozók, pakol a legény is, útitársaival együtt az irányt benézik. Indul a Trabant és 
meg nem torpanva horzsol az útján, nem is látszik már, ki tudja, hol jár, azóta otthon vannak tán.

Ezt álmodtam nagyjából, nem emlékszem mindenre , de legalább ilyen jó lesz a tábor, ha nem jobb. Csak 
gyertek el és akkor biztos, hogy jó lesz (mert „táborozni sokan szép”).

Peti, a legény


