
Kedves Olvasónk!

Az év utolsó napjait éljük. Eltelt egy év. Sok minden történt 2009-ben, talán lesz olyan, amit 
sokáig emlegetni fogunk. 
Voltak világméretű, voltak hazai történések, és talán a családi életünkben is történtek jelentős 
események. Mikor ilyenekre gondolunk, többnyire negatív emlékek jutnak eszünkbe. Nem 
könnyű év áll mögöttünk, és nem tudjuk, hogy mi következik ezután.
Én mégis emlékezni hívom a Kedves Olvasóimat. Emlékezzünk arra, hogy milyen sok jó 
dolog történt velünk. És mi vár ránk? Nem tudjuk. De a Biblia azt tanítja: „Egészen biztosak 
vagyunk abban, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik, és akiket 
az Ő a saját terve szerint elhívott.” (Róm.8.28.) Isten részéről a dolog biztosított. A kérdés, 
hogy mi szeretjük-e Őt. De nem akárhogyan, hanem úgy igazából! Teljes szívvel! Ha igen, 
akkor minden, ami 2010-ben történni fog, a javunkra fog válni. Ezt kívánom az olvasóimnak.

Boldizsár Attila

A 2009 év eseményei a KIFI-ben

Vegyes érzelmekkel készültünk az idei évre. Volt félelemmel vegyes izgalom, volt a 
lehetőségek nagysága miatti lelkesedés, és néha volt aggodalom is.
Ilyen nagy volumenű munkához nem szokott hozzá a KIFI munkatársi csapata, mint ami 
ebben az évben volt.
Ahogy haladtunk előre a készülődésekben, újra és újra azt kellett megtapasztalnom, hogy 
Urunk nem hagy bennünket magunkra, amikor az Ő munkájában tevékenykedünk. 
Lesz-e elegendő jelentkező a táborainkba? Kapunk-e elég segítséget? Hogyan bírjuk mindezt 
anyagilag? Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekben kerestük Istenünk vezetését.
A tavaszi és őszi táborok 50, a nyári táborok 80 és 100 fő körüli létszámmal zajlottak le. Nagy 
kihívás volt Jézus Krisztus nagykövetének lenni a gyerekek és fiatalok között, továbbadni a jó 
hírt, megfelelő lelki és szellemi táplálékot biztosítani számukra. Táborozóink nem gyakorló 
keresztyén családokból kerülnek ki nagyrészt.
Igyekeztünk mindenre odafigyelni, fölkészülni, de minden igyekezetünk kevés lett volna, ha 
Urunk áldása nem lett volna velünk. De megtapasztaltuk nemcsak áldását, őrző kegyelmét, de 
a személyes jelenlétét is programjainkon!
Naponta éltünk meg csodákat:

 Semmi baleset nem történt mindeddig táborainkban
 Csodás módon gondoskodott az anyagiakról, akkor is, amikor úgy látszott, nem tudjuk 

miből kifizetni a táborozók támogatását
 Táborainkban sok-sok gyerek és fiatal jött el, otthagyva a számítógépet, TV-t.
 Mindig megkaptuk a szükséges segítőket a munkánkhoz.
 Meghívott vendégeink örömmel vállalták, hogy eljönnek közénk, nagy szeretettel 

voltak segítségünkre a tanításban, az Isten dicsőítésében, a gyerekek közötti 
munkában.

 Sok gyerek, fiatal, és felnőtt jelezte, hogy ezután új életet szeretne kezdeni.

Mi ez, ha nem csoda? Köszönjük a sok segítséget, amit kaptunk testvéreinktől, és nagyon 
hálásak vagyunk Istennek mindezért.



Visszatekintés nyári táborainkra

Börzsönyi kalandtábor
Idei évünk igazán bővölködött tartalmas programokban. Alig kezdődött el a nyár, máris 
kalandos táborozásba invitáltuk a gyerekeket. Fényképek tanúsítják, hogy milyen jól éreztük 
magunkat a Börzsöny hegység egy eldugott völgyében. Volt ott éjszakai túra bátorság 
próbával, függőhídon átkelés, és természetesen sok játék. A tábortűz körüli éneklések 
esténként, az éjszakai őrség, a patakban fürdések, a sátoros életmód, mind - mind 
felejthetetlen emlékek.

A tábor témája: a Bibliai József életéről gondolkodtunk együtt a tábortűz körül esténként.

Tahi tábor
Július 13 – 19 között egy hétre Tahiban nyaraltunk. Ezen a héten aztán minden volt, ami 
szükséges egy jó nyaraláshoz. 

Előadók jöttek hozzánk az ország minden tájáról, sőt még Amerikából is. Az értékrendekről, a 
helyes önértékelésről hallottunk előadásokat, majd beszéltünk erről kisebb csoportokban. 
Vendégelőadóink közül néhányat kiemelve: Joe Philip, Nemeshegyi Zoltán, Dr. Tomka János, 
Varga László.

Nagy örömünkre előadással kedveskedtek nekünk az Ócsai Gyülekezet fiataljai, és a Baptista 
Szeretetszolgálat képviselői is.

Feledhetetlen  élmény  volt  naponta  együtt  énekelni  a  Jeruzsálemben,  kirándulni  a  Vörös-
kőhöz, vízi csatázni a nagy hőségben, változatos csapatvetélkedőkön izgulni a jó szereplésért. 

A tahi táborunk a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram
támogatásával valósult meg.

Kenutúra
Július utolsó napjaiban Tokajban vertük föl sátrainkat. Naponta más – más irányba eveztünk a 
Tiszán illetve a Bodrogon, ártereken. Csodálatos érzés egy kenuban siklani a vízen, és közben 
csodálni Isten teremtett világát.

Cirkusz tábor 
Penc  területén  talán  még  soha  nem állt  ekkora  nagy sátor,  mint  idén,  amikor  a  Baptista 
Egyház egy hétre rendelkezésünkre bocsátotta nagysátrát. Nem cirkusz volt Pencen, hanem 
egy olyan nagy sátor, ami egy cirkuszi sátorra emlékeztetett.

Jól ki is használtuk ezt a fantasztikus lehetőséget, volt, amikor százan is voltunk Pencről és 
környékéről. 

A már megszokott  programok is  nagyon jók voltak:  kézműves foglalkozásokat  tartottunk, 
sportoltunk, játszottunk, volt óriáscsocsó is az Élő Reménység Alapítvány segítsége révén, de 
a  sátor  kiváló  lehetőségeket  biztosított  a  KIFI  együttesének  vezetésével  nagy  közös 
éneklésekre is.

Délutánonként vendégek érkeztek, amire már a faluból és környékéről felnőttek is jöttek szép 
számmal. Nagyon örülünk, hogy körünkben köszönhettük:

 Fűke Szabolcsot és a Large Room együttest,
 Az Ócsai báb-, és énekes csoportot,



 Paul Meehant,
 Ulrick Hofiust,
 Madarász Istvánt,
 A God Given Joy, a Miska, és a Tűzveszély együttest

Ezen a héten arról volt szó, hogy Isten mindennél hatalmasabb. Ezt Dániel, a három ifjú a 
tüzes kemencében, Illés és a Baál papjai történetei alapján vizsgáltuk meg.

Őszi tábor Leányfalun
A nagy érdeklődésre tekintettel négy napos tábort szerveztünk az őszi iskolai szünetben. 
Leányfalun találtunk megfelelő helyet, ahol ismét több mint ötvenen voltunk együtt. 

Istennek hála, az időjárás lehetővé tette a délelőtti sok mozgást, majd a kápolnában gyűltünk 
össze délutánonként, ahol Jézus Krisztus földi útjairól hallgattunk előadásokat, oldottunk meg 
játékos feladatokat.
Ebben a táborban már az új KIFI-IFI együttes vezetett minket az éneklésekben nagy 
lelkesedéssel.

És a jövő?

Igen, ez az egyik legnehezebb dolog: a nem látható dolgokba úgy beleállni, hogy azt 
valóságként fogadjuk el. Ez a HIT.
A jövőt csak az Istenbe vetett hittel tudom elképzelni.
A körülmények – általában – nem rózsásak. Kevés a jól tervezhető munkafolyamat. 
Anyagilag nem látjuk a folytatást, hogyan támogathassuk hosszú távon a rászorulókat.
Munkatársaink egy része nem folytatja velünk ezt a szolgálatot.
Mi mégis a jövőt tervezzük. Miért? Mert Isten ezt a feladatot adta. Ez van rám, ránk bízva. 
Nem tehetjük, hogy ne végezzük azt, amit Mennyei Atyánk ránk bízott.

Így készülünk a folytatásra.

Készülünk a szilveszteri együttlétünkre, ismét ötven fő körüli létszámmal.
Szeretnénk, ha a fiatalok meglátnák, hogy nem csak alkoholos bulin érezhetik jól magukat.

Örömmel fogadjuk a segítséget

Sok olyan dolog van, amihez várjuk a segítséget, hogy munkánkat még hatékonyabban 
folytathassuk:

 Várjuk a szolgálni vágyó fiatalokat, akik munkánkba bekapcsolódnának
 A gyerekek és a csomagok szállításához keressük a megoldást. 
 A rászorulók anyagi támogatása folyamatos probléma. A többség csak támogatással 

tud részt venni táborokban.
 Keresünk olyan lehetőséget, ahol együtt lehetünk a heti ifjúsági alkalmainkon, 

valamint keresünk alkalmas táborhelyeket is.
Boldizsár Attila

Programjainkat 2009 június 15-től a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium támogatja.


