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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. 

 

 Munkánkat a Penci Baptista Gyülekezettel karöltve végezzük. 

 

Ennek az évnek is az a nagy kérdése, hogy hogyan élünk az Isten adta lehetőségekkel. Kihasználjuk az 

„alkalmas időt”, vagy a negatív érzésekre, hangokra hallgatunk? Szinte hallom a megszokott hangokat: 

„idén ne csináljuk... nincs rá pénz... nem lesz, aki csinálja... úgysem jön el senki...” 

Ebben az évben is így van ez, és nem volt másként 2013 év kezdetén sem. Préd. 11:4: Aki a szelet figyeli, 

az nem vet, és aki a sűrű felhőre néz, az nem arat. 

Hálát adunk, hogy 2013-ban is megerősített bennünket Urunk, hogy hittel rá tudjunk nézni. Nem volt 

könnyű, sok nehéz családi körülmény és zavaró tényező keresztezte utunkat. De mivel az Úrra tudtuk bízni 

magunkat és az egész munkát, most bizonyságot tehetünk róla, hogy érdemes volt Vele menni egész évben! 

Megáldotta és megőrizte családunkat, és szeretetéből egy kisbabával ajándékozott meg. Megszaporította 

gyülekezetünket öt új megtérővel! 

Dicsőség legyen Neki örökké! 

 

Szeretnénk az idei évet is ebben a teljes Istenre hagyatkozással élni. Ugyanazokkal a kérdésekkel birkózunk 

meg most is: lesznek segítőink? Megkapjuk a szükséges anyagiakat? Ad Isten erőt, egészséget a 

feladatokhoz? 

Miközben régi segítőink más feladatok miatt nem tudják szolgálatukat velünk folytatni, imádkozunk, hogy 

rendelje ki Mennyei Atyánk a munkásokat az aratásába. 

 

 

Ebben az évben a vezérigénk: 2Kor 4:1 Isten, aki kegyelmet adott nekünk, ilyen szolgálatot bízott ránk. 

Ezért nem veszítjük el a bátorságunkat, és nem adjuk fel! 
 

 

Boldizsár Attila 

 

 

 

http://www.kifi.hu/


Visszatekintés a 2013-as évre: 

 

Táboraink szervezésekor figyelmet fordítunk arra, hogy az üzenet elérjen minden táborozó szívéhez. 

Ezért minden táborra külön tábori munkafüzetet készítünk, amiben a témát a korcsoportok igényei 

szerint dolgozzuk ki. Ez rengeteg munkával jár, de a gyerekek így nem csak hallják a történeteket, 

hanem a munkafüzet révén haza is vihetik a főbb mondanivalót. A tábori munkafüzet végén 

énekgyűjtemény is található, így a táborban tanult énekeket később otthon is énekelhetik. 

 

Törekszünk arra is, hogy táboraink anyagilag is elérhetőek legyenek mindenki számára. Keressük a 

leghatékonyabb megoldásokat. Nagy szeretettel várjuk a segíteni kész embereket önkéntes 

segítőnek, hogy együtt szolgáljunk Istennek. 

 

Tovább erősödött bennünk a gondolat, hogy a táborok mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektessünk a 

rendszeres évközi kapcsolatokra. A három nagy nyári, és a téli táborunk mellett egész évben heti 

rendszerességgel találkozunk a gyerekekkel, fiatalokkal. 

 

Táboraink: 
 

Első nyári programunk ismét a Nomád sátortábor volt a Börzsöny-hegységben, ami a Betyár-

tábor nevet kapta, mivel Sisa Pista börzsönyi betyár egykori tevékenységi területén táboroztunk. 

Stílszerűen betyár búvóhelyet készítettek a táborozók, betyár tűzhelyen sütötték meg a betyár 

pogácsát, amit mindenki megkóstolhatott. 

 
 

 

 

 

Sisa Pista életéről szakszerű beszámolót 

kaptunk Végh József múzeumigazgatótól. Azt 

is megtudtuk, hogy Sisa Pista élete végén 

megváltozott, és rendes ember lett belőle. 

Hogy nála mi idézte elő a változást, azt nem 

tudjuk, de tény, hogy a most élő kis betyárok 

(mint amilyenek a táborozók voltak) is 

megváltozhatnak, ha átadják életüket Jézus 

Krisztusnak 

 



 

 

 

 

Ismét sok kalandban volt részünk. Bár a 

civilizáció találmányait igyekeztünk 

nélkülözni ezen a héten, mégis – vagy 

éppen ezért - szuper volt ez a tábor! 

 
Kirándultunk a Drégely várhoz. A szokásos nyárson sült virsli, kolbász, szalonna mellett a nyárson 

sült kürtöskalácsot is kipróbáltunk, aminek nagy sikere lett. 

 

 

Ebben az évben is nyaraltunk Balaton 

 
A tábor témáit a Genezáret-tó körül majd 2000 éve történt események adták. Így a Balaton partján 

könnyebb volt beleélni magunkat Jézus utasítására történt csodálatos halfogásba, a tó partján történt 

beszélgetésekbe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Az elmúlt évhez hasonlóan most is külön 

beszélgetéseket folytattunk a jelenlévő 

felnőttekkel, míg a kirándulások, a fürdés, étkezés 

alatt együtt volt a csapat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… sokat sportoltunk, játszottunk, kézműves 

foglalkozásokat tartottunk, és természetesen, 

amikor az idő engedte, fürödtünk is. 

 

 

 

 

 

 

 

A tábor legemlékezetesebb pillanata számomra 

az volt, amikor a tábor végén tizennégy fiatallal 

elvonultunk beszélgetni és imádkozni, ahol 

elmondták, hogy ezután Jézus Krisztussal új 

életet szeretnének kezdeni. Ismét 

megtapasztaltuk, hogy vannak csodák, amikor 

fiatalon, vagy kicsit idősebben is megadja Isten 

az újrakezdés lehetőségét. 

 

 

 

 

A táborban résztvevő gyerekek szinte kivétel nélkül nagy örömmel készültek a következő 

táborunkra, a Penci Kincsvadász táborra, ahol még nagyobb társaság jött össze, még fergetegesebb 

hangulatban. 

 

Ez a jó hangulat nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy az üzenet valóban elérjen a szívekhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A KIFI életének legnagyobb rendezvénye volt a szokásos augusztusi táborunk, ami most a 

Kincsvadász tábor nevet viselte. Újabb rekordot döntöttünk, kb. 150 fő vett részt ebben a 

táborunkban. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igazi vidám tábor volt ebben az évben is, 

sok játékkal, vidámsággal. 

Külön öröm látni, amikor a nagyobbak 

szeretettel körülveszik a kisebbeket.  

 

A táborok alatt kialakult jó kapcsolatokra 

épülnek az évközi rendszeres foglalkozások, 

mint a Játszóház, a Tiniklub, és az Ifi alkalmak. 

 



 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanítást is és a beszélgetéseket is korosztályonkénti csoportokban tartottunk most is. Volt külön 

ovis csoport több óvó néni vezetésével, alsós csoportok, tini csoportok, ifi csoport. 

 

Ennek a tábornak is az volt a csúcspontja, amikor a hét utolsó délelőttjén egymásnak adva a szót 

mondta el a sok fiatal a tábori élményeit. Mindenki megérthette ezen a héten, hogy Isten mennyire 

szereti őt, és ezért saját magán múlik, hogy Jézus Krisztussal új életet kezd, és egy minőségben 

magasabb szinten folytatja az életét, vagy folytatja régi életvitelét.  

 

 

 

Ezen a télen, Kosdon táboroztunk négy napot Karácsony és szilveszter között. 

 

 

A benti játékokon, foglalkozásokon kívül 

sétáltunk a településen, fociztunk a pályán, 

kirándultunk egy kicsit a környéken. 

 

A négy nap témája a Hegyi-beszéd áttekintése 

volt. A témát fölosztottuk egymás között, és 

úgy kerestük Jézus el nem évülő tanításának 

üzenetét. Nem csak értelmezni, hanem 

alkalmazni is szeretnénk ezen alapvető 

üzenetet életünkre. 



Rendszeres missziós alkalmaink 

 
Heti rendszerességgel tartott alkalmaink: 

 hétfőnként a helyi általános iskolában 

játékos bibliaismereti foglalkozás van az alsó 

tagozatosok számára, ahol 20-25 gyerek van 

jelen 

 pénteken tini klub van az imaházban a felső 

tagozatos gyerekek számára. A reálisan 

elérendő létszám 10 – 12 gyerek. 

 szombaton este ifjúsági óra van az 

imaházban. A jellemző korosztály a 13 – 25 

évesek. 35 fiatal fordul meg ezen az 

alkalmunkon. 

Havonta megrendezésre kerülő rendszeres alkalmaink: 

 családépítő klub a barátkozók számára. 7 - 

10 család aktív részvételével valósulnak meg 

ezek az alkalmak. Az anyukák és gyerekeik 

szívesen jönnek, sajnos az apukák kevésbé. 

Aktuális kérdésekről beszélgetünk, 

kézművesedünk ezen az alkalmon egy tányér 

sütemény és tea mellett. 

 baba-mama klub. 4 – 5 anyuka és gyermekei 

vesznek részt ezen az alkalmon. Az aktuális 

gyereknevelési tanácsadáson és beszélgetésen 

kívül fontos kapcsolatok épülhetnek a 

továbbiakban. 

 új kezdeményezés a péntek esti missziós alkalom, amikor minden korosztály számára megnyitjuk a 

kapukat. Csocsóbajnokságot hirdetünk. A résztvevő családok, fiatalok, középkorúak szívesen 

jönnek, sokan nem is a játékért, hanem a közösségért. Némi sütemény, tea, üdítő mellett tartalmas 

beszélgetésekre van mód nagyobb társaságban is, vagy elvonulva kisebb körben. 

2. Nem rendszeres missziós alkalmaink 

 
Egynapos missziós alkalmaink: 

 ünnepkörökhöz kapcsolódó missziós 

programok: húsvét, pünkösd, adventi időszak, 

karácsony kapcsán hirdetünk meg 

programokat különböző korosztályok 

számára.  

 időszakosan kisebb ifjúsági találkozókat 

szervezünk a közel és a kicsit távolabb élő 

fiatalok számára. 

 Ebben az évben szeretnénk minden nyári 

hónapban egy szabadtéri istentiszteletet 

tartani Pencen 

 



 Új, most kezdődő tevékenysége a gyülekezetnek az adománypont létrehozása. A szociálisan rászorulók 

megsegítése mellett a kapcsolatok kialakításában és a lelki segítségnyújtásban várunk nagy előrelépést 

ettől. 

 

Évtizede tartó kitartó munkánkat Urunk megáldotta, és többen megtérésre jutottak.  Sokan más 

gyülekezetekbe épültek be: Vác, Budapest, Nagykőrös, Hajdúböszörmény, Eger, stb. Isten az elmúlt három 

évben 12 új taggal ajándékozta meg a Penci Baptista Gyülekezetet, amiért nagyon hálásak vagyunk. 

 

Terveink 2014-ben 

 

 Nagyon vadon tábor a Börzsönyben június 16-20 között 
 

 

 

Nagy hangsúlyt fektetünk a természet 

közelségére a KIFI munkájában. A 

Börzsöny-hegység kiválóan alkalmas 

kalandtáborok lebonyolítására, idén is 

készülünk erre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penci Szuperhős tábor 
Július 14 - 19 között kerül megrendezésre a 

hagyományosan legnagyobb táborunk. Az 

elmúlt évek tapasztalatai szerint minden 

évben többen jönnek el, így várhatóan 2014-

ben is megtelik Penc ezen a héten vidám 

gyerekzsivajjal.  

Szeretnénk alaposan felkészülni erre a hétre, 

ezért segítők jelentkezését várjuk.  

 

 

 

 Erdélyi táborozás augusztus 3 – 10 

között 

 
Szívünk visszavágyik Erdélybe, ezért 

hosszú útra indulunk. Már az utazás is nagy 

kaland lesz, hiszen keresztülautózzuk 

Erdélyt, egészen Balánbányáig, ahol nyolc 

napot töltünk el. Igazi hegyek között 

készülünk kirándulni, és megnézzük a 

Gyilkos-tó és a Békás szoros híres 

szépségét is. 

Várjuk a gyermekeket és a fiatalokat a táborainkba! 



Örömmel veszünk minden segítséget. 

  

 Kérjük mindenkinek az imatámogatását.  Nagy szükségünk van erre! 

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

Segítségre van szükségünk a táborok idején 

 Fizikai munkákban, a konyhában, étkezéseknél 

 A gyerekekkel való foglalkozásokhoz 

 Játékok, sport szervezéséhez, vezetéséhez 

 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 

szegényebbek az emberek, egyre kevesebbet tud a legtöbb család gyermekeire költeni. 

 Tábori eszközöket, üstházat, sátrakat, játékokat nagy örömmel fogadnánk. 

 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki az adója 1 %-val bennünket segített. A beérkező 

összeget a rászoruló gyerekek táboroztatására használjuk föl. 
 

Adószámunk: 18720662-1-13 

Bankszámla számunk: K&H Bank 10401103-50504850-53561007  

 

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

 


