
 

 

 

 

 

 

 

 

Jézus Él!  

 

Kedves Olvasó! 
 

Az elmúlt három hét elég sűrű volt nekem. Ifjú-

sági tábor, gyülekezeti kirándulás és családi 

nyaralás.  

Ez idő alatt nem tudtunk foglalkozni a kertünk-

kel. Amikor hazaérkeztünk, döbbenetes látvány 

fogadott. Ember nagyságú gaz az egész vete-

ményesben. Egy jó napba beletelt, mire sike-

rült rendet tenni a kertben. 

Közben azon gondolkodtam, hogy pontosan 

így van a szívünk kertjével is. Ha elhanyagol-

juk, hamar elkezd gazosodni.  

Jézus azt mondta, hogy keressétek először az 

Istennek országát, és a szükséges dolgok rá-

adásként rendelkezésünkre fognak állni. Velem 

mégis sokszor előfordul, hogy a hétköznapi 

feladatok annyira lekötik a gondolataimat, hogy 

csak sokadikra jut eszembe Isten országa és 

az Ő igazsága. Észre sem veszem, és elkezd 

gazosodni a szívem, elszívva a tápanyagot az 

egészséges növekedés elől. Gyengülök, fára-

dok, egyre ingerültebb vagyok, és nem tudom, 

hogy miért.  

Aztán eszembe jut:  

Keressétek először az 

Istennek országát… 

Sokszor ránk fér a 

gaztalanítás és a kertész 

gondoskodása. A vágyam 

az, hogy mindig tudjunk 

termőképes és gondozott 

kertként élni Isten dicső-

ségére. 

Szeretettel: Szerdi Szilárd lelkipásztor 

Miről olvashatsz? 
 

 TÍZPARANCSOLAT az igazi keresztény 

élethez – 9. Ne tégy felebarátod ellen hamis 

tanúbizonyságot! 

Amikor az emberek bajba kerülnek, a hazug-

ság mindig úgy néz ki, mint egy eszköz a fele-

lősség hárítására. De önvédelemből ragasz-

kodni hozzá olyan, mint a viharban egy villám-

hárítóba kapaszkodni. 

 Tábori élmények Petőfiszálláson 

Két gyermek és egy tini tábor került megrende-

zésre Petőfiszálláson. A gyermektábor Fájör, 

míg a tini a Z generáció címet kapta. 

 RR nyári tábor 2017 

„Vedd birtokba!” volt a mottója a július 31-től 

augusztus 5-ig megrendezett, több mint 300 

rangert befogadó gödöllői országos tábornak 

 Isteni sugallatra kezdett el alkotni 

Nyugdíjba vonulása után kezdett el verseket 

írni, majd festeni a Kunszálláson élő Ferenczi 

Gyuláné Kati, aki semmiképp sem szerette 

volna tétlenül tölteni nyugdíjas éveit. 

 Gyülekezeti kirándulás Erdélybe 

A Kecskeméti Pünkösdi Gyülekezet nyolc csa-

ládja augusztus második hetében négy felejt-

hetetlen napot töltött az erdélyi Torockóban és 

környékén. 

 Dics-suli 2017 

Már hetekkel a kezdés előtt nagyon vártam a 

Dics-sulit. 

 Fériak – egymás közt 

A mai társadalom egyik legnagyobb problémá-

ja, hogy a férfiak nincsenek a helyükön. Nőies 

férfiak, férfias asszonyok és rengeteg megtört 

kapcsolat.  

 Programajánló hölgyeknek 
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TÍZ PARANCSOLAT 
AZ IGAZI KERESZTÉNY 

ÉLETHEZ 
 

9. NE TÉGY A TE FELEBARÁTOD ELLEN 

HAMIS TANÚBIZONYSÁGOT! 

 

A HÉTSZERES UTÁLATOSSÁG 

 

Elnézést kérve David Lettermantól, megosztom 

veletek a TOP TÍZ hazugságot: 

 

10. Csak öt percet maradunk. 

9. Ez csak egy rövid találkozó lesz. 

8. Tisztelni foglak reggel. 

7. Az ajándékutalvány az e-mail-ben van. 

6. A kormánytól jöttem, és azért vagyok itt, 

hogy segítsek. 

5. Ez jobban fáj nekem, mint neked. 

4. Az összeget szívesen visszatérítjük. 

3. Ott leszek vasárnap, ígérem! 

2. Megszakítjuk a műsort egy pár rövid beje-

lentés erejéig. 

1. Végül, összefoglalva, az utolsó pont a… 

 

Két testvér terrorizált egy kisvárost évtizedek 

óta. Hűtlenek voltak feleségeikhez, sértőek a 

gyermekeikkel, és tisztességtelenek az üzlet-

ben. Amikor a fiatalabb meghalt, a bátyja azt 

mondta a a helyi egyház lelkészének: „Azt aka-

rom, hogy a bátyám temetésén ön szolgáljon, 

de kérnék egy szívességet. A temetés során 

mondja el mindenkinek, hogy egy szent volt.” 

„Nem tudom megtenni – mondta a prédikátor.  

– Mindenki tudja, hogy ez nem igaz.” 

A gazdag testvér elővette a csekkfüzetét. 

„Tiszteletes, kész vagyok arra, hogy 100.000 

$-t adjak a templomnak. Csak annyit kérek, 

hogy nyilvánosan kimondja, hogy a testvérem 

egy szent volt.” 

A temetés napján, a lelkész elkezdte a „dics-

himnusz”-t. Itt mindenki tudja, hogy az elhunyt 

egy gonosz ember volt, nőcsábász és alkoho-

lista. Terrorizálta a saját munkatársait és el-

csalta az adót.” Aztán megállt. „De akármilyen 

gonosz és bűnös volt ez az ember, a bátyjával 

összehasonlítva, ő egy szent volt!” Kitalálha-

tod, hogy megkapta-e az ígért 100.000 $ -t. 

 

Egy szemtanú nyilvánvalóan hazudott vallo-

másában a bíróság előtt. A bíró azt mondta 

neki: „Zeke, emlékezz, a Biblia azt mondja: „Ne 

tégy hamis tanúbizonyságot felebarátod ellen.” 

A tanú válaszolt: „Bíró úr, én nem a szomszéd 

ellen tettem hamis tanúbizonyságot. Én a 

szomszédomért tettem.”. 

Bár az elsődleges referencia a kilencedik pa-

rancsolatra a bíróság előtti tanúvallomás, a 

parancsolat illusztrálja azt az elvet, az őszinte-

séget, amelyet az élet minden területére alkal-

maznunk kell. A hangosan hirdetett rágalma-

zás egy bíró előtt, vagy a csendben odasúgott 

hazugság a szomszédnak csak abban külön-

bözik, hogy az előbbi a megtört eskü bűnével 

is együtt jár. Még soha nem kellett vallomást 

tennem egy tárgyaláson, de a kilencedik pa-

rancsolatot egy sokkal személyesebb módon is 

beszél hozzám: „Mondd meg az igazat.” 

 

A hazugság hétszeres utálatosság. Az óhéber 

bölcsesség kijelenti, hogy van hét dolog, amit 

az Úr gyűlöl, és nem tud elviselni: 

1. a büszke tekintet, 

2. a hazug nyelv, 

3. a kezek, amellyel ártatlan embereket ölnek, 

4. az elme, amely gonosz terveket sző, 

5. a láb, amely siet rosszat tenni, 

6. a tanú, aki az egyik hazugságot a másik 

után mondja, 

7. és a férfi, aki viszályt szít a barátok között. 

(Példabeszédek 6: 16-19)  
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Mind a hét bűn megtalálható a személyben, aki 

megtöri a kilencedik parancsolatot. Minden 

része, mint a nyelve, a kezei, az elméje és lába 

becstelenséggel fertőzött. Nemcsak Isten talál-

ja az ilyen embereket elviselhetetlennek, de 

senki sem állhatja őket. 

 

Mondd el az igazat 

„A szeretet sok vétket elfedez.” – ezt a Biblia 

megerősíti, (1 Péter 4: 8). De sokkal gyakoribb 

az emberek viselkedésében, hogy a „Hazug-

ság elfedezi a bűnök sokaságát.” Mert a ha-

zugság nem csak átmeneti dolog! Az emberek 

hazudnak, hogy elkerüljék a következménye-

ket, vagy letagadják, ha valamit rosszul csinál-

tak. 

Könnyű valakinek hazudni, de nehéz csak 

egyszer megtenni. Egy személy nem tud csak 

egy darab chipset enni, és nem tud csak egy 

hazugságot mondani. Egyik hazugság a má-

sikhoz vezet, és újabbhoz és újabbakhoz, amíg 

az egyik fennakad a becstelenség kusza háló-

jában. És azok, akik csak kegyes hazugságok-

kal indulnak, hamarosan színvakká válnak. 

(Megj.: Az angolban a kegyes hazugságot fe-

hér hazugságnak nevezik.) 

A hazugság utálatos az Úr előtt, és mindig je-

len van baj idején. Ez az állítás eltér a bibliai 

szakasztól, de hűen tükrözi az életet. Amikor 

az emberek bajba kerülnek, a hazugság mindig 

úgy néz ki, mint egy eszköz, a felelősség hárí-

tására. De önvédelemből ragaszkodni hozzá 

olyan, mint a viharban egy villámhárítóba ka-

paszkodni. 

Úgy az egyének, mint a kormányok: minél mé-

lyebben kerülnek bajba, annál jobban keresik a 

menekülést a hazugságon keresztül. Az iga-

zság az első áldozat minden háborúban. A 

kormányok hazafias kötelességnek tekintik, 

hogy megtévesszék az ellenséget, és melles-

leg a saját embereiket. Így minden kormány 

felfújja a másik csatatéri veszteségeit, és ki-

sebbíti a sajátját. A „Nemzetbiztonság” prakti-

kus tisztítószerré válik, amellyel a kormány 

lemossa a hivatalos hazugságokat. A dolgok 

nem nagyon változtak négyszáz év alatt, ami-

kor Henry Wotton a nagykövetet úgy írta le, 

mint „becsületes ember, akit azért küldtek, 

hogy hazudjon a közjóért.” 

Bármennyire utálják az emberek a hivatalos 

hazugságokat, kiáltani a megtévesztés ellen 

nem igazán hasznos, de nem is nagyon ke-

resztényi. Van, persze, bibliai precedens a csa-

lás megtagadására magas kormányzati hiva-

talban, de többnyire az Ószövetségben, amikor 

az Izraeli Királyság, egyfajta teokrácia, papi 

uralom volt. A király maga a hitközösségből 

volt kiválasztva. Az Újszövetségben Jézus és 

az apostolok a korrupt római uralomban éltek, 

de nagyon kevés szó esik a politikai vezetők, 

mint Heródes, Pilátus és Cézár becstelenségé-

ről. Másrészt, Jézusnak sok mondanivalója volt 

a vallási vezetők megtévesztéseiről. (ld. Mt 

23). 

Ami kettős mércének tűnhet, az valójában az 

egyetlen értelmes megközelítés. Minden kor-

mányzati és egyéni hazugság rossz. De a ma-

gasabb szintű hazugság megtámadása eltereli 

a figyelmet a saját kísértéseinkről, hogy be-

csapjunk másokat. A támadás nem valószínű, 

hogy változtat valamit a politikai életben, de 

leakaszt bennünket a horogról. Ha jobban 

megnézzük, hajlamosak vagyunk megtalálni 

önmagunkban a félrevezetés ugyanazon mag-

jait, amit kifogásolunk másokban. 
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Pál szavaival élve: „Azért levetvén a hazug-

ságot, szóljatok igazságot, ki-ki az ő feleba-

rátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk.” 

(Ef 4:25). Figyeljük meg, az ok az igazmondás-

ra nem az, hogy akkor elkapnak és megbün-

tetnek a hazugságért, hanem az, hogy ugya-

nazon szervezet tagjai vagyunk. Ha egyszer 

megérted a Krisztus testének egységét, belá-

tod, milyen abszurd a hazugság. Ennek nincs 

több értelme, mintha a bal lábad közli a köldö-

köddel, hogy az óceán meleg. Mindannyian 

ugyanazon szervezet tagjai vagyunk, ezért az 

igazat kell mondanunk. 

Azok, akik Hozzá jönnek, Aki az Út, az Igazság 

és az Élet (Jn 14: 6), ezután az igazat kell 

mondaniuk, és nemcsak az igazságot, de a 

TELJES IGAZSÁGOT. 

A legjobb hazug az, aki képes arra, hogy a 

legkevesebb hazugsággal menjen a legmesz-

szebbre. Valódi szakértők hazudhatnak anél-

kül, hogy valótlant mondanának. Például a 

démonok összes nyilatkozatát a Biblia igaznak 

ítéli. (pl. Márk 1: 23-34; 03:11; 5: 6-7), de mivel 

a megtévesztés mesterei, a démonok a saját 

megtévesztő céljaikra használják az igazságot. 

A többi amatőr hazug, mint mi, általában elbu-

kik.  

 

Miután egy horgásztúra teljes kudarccal vég-

ződött, a horgász megállt egy halpiacon.  

– Csak dobja ide az öt legnagyobb pisztrán-

got, amije van – mondta a kofának. 

– Dobjam? – kérdezte a zavart kereskedő.  

– Igen! Így azt mondhatom a feleségemnek, 

hogy elkaptam őket. Lehet, hogy egy sze-

rencsétlen halász vagyok, de nem vagyok 

hazug! 

Ez az, amit gondolt. Elmondta az igazat, de 

nem a teljes igazságot. Olyan, mint a farmer, 

aki éppen a rossz lelkiismeretével küzdve, el-

ment a szomszédjához, és bevallotta: „Sajná-

lom, hogy elloptam egy kötelet tőled az elmúlt 

évben.” 

„Egy kötelet? Ne törődj vele, szomszéd. Felejt-

sük el, és legyünk barátok.” 

De a gazdának nem volt békessége, mert azt 

nem mondta el, hogy volt egy tehén is a kötél 

végén, amikor ellopta. Mondd meg az igazat, 

de arról a teljes igazságot! 

A teljes hazugságot könnyen ki lehet iktatni, de 

a féligazságnak kilenc élete van. Ez sokkal 

inkább megtévesztő, mert hihetőbb. Benjamin 

Disraeli mondta: „Háromféle hazugság létezik: 

hazugság, átkozott hazugság és a statisztika.” 

A statisztikai tények, gondosan kiválasztva és 

művészien elrendezve kimerítik a becstelenség 

legrosszabb formáját. 

„Az igazság, amit rossz szándékkal mondanak, 

rosszabb az összes kitalált hazugságnál.” 

(Blake) 

A teljes igazságot mondd, de ne feledd, hogy 

mindig TELJES SZERETETTEL. 

Pál két fontos alapelvet hoz az Efezusi levelé-

ben: „Hanem az igazságot követvén szere-

tetben, mindenestől fogva nevekedjünk Ab-

ban, a ki a fej, a Krisztusban” (Ef 4:15). Ami-

kor konfliktus van az igazság és a szeretet kö-

zött, a szeretetnek kell nyerni. 

Egy miniszter családja húsos pitét kapott kará-

csonyra egy hölgytől, aki jószívű volt, de gyen-

ge szakács. A pite annyira száraz és túlfűsze-

rezett volt, hogy ki kellett dobni.   Megoldva a 

nehéz feladatot, hogy egyszerre legyen őszinte 

és kedves, a miniszter azt mondta: „Nagyra 
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értékeljük az ajándékot. És biztosíthatom, hogy 

egy olyan húsos pite, mint a tiéd, soha nem 

marad meg hosszú ideig a házunkban.” 

Ez természetesen egy ügyes hazugság volt, de 

feltehetőleg a cél, amit szolgál, kicsit elfogad-

hatóbbá teszi. A legtöbb kegyes hazugságot 

azonban nem szeretetből mondják, hanem 

hogy elkerüljék a szégyent. Ráháb biztosítja 

számunkra a kegyes hazugság legjobb modell-

jét. Ő hamis tanúbizonyságot tett a 

szomszédainak Jerikóban, amikor az izraelita 

kémek hollétéről érdeklődtek (Józsué 2: 1-7). A 

viselkedése mégis dicséretes volt, mert betar-

totta a szeretet magasabb törvényét. Amikor a 

szeretet és az igazság konfliktusba kerül, akkor 

jobb, ha a szeretet oldalán állsz. 

A keresztény túlmegy az őszinteség minimális 

követelményein, hogy az igazat szeretettel 

mondhassa. Igazság nélkül a szeretet olcsó 

szentimentalizmussá válik, és szétesik puszta 

érzésekre. Az igazság szeretet nélkül törékeny, 

hideg ténnyé válik, ami megfagyasztja a lelket. 

Mondd a teljes igazságot szeretetben! 

 

Forrás: 

http://christians.org/command/com09.html 

 

 
 

 

 

 

 
 

Tábori élmények  

Petőfiszálláson 
 

 

Két gyermek és egy tini tábor került meg-

rendezésre Petőfiszálláson. A gyermektá-

bor Fájör, míg a tini a Z generáció címet 

kapta. Sok utána járás és keresgélés során 

összeállt mind a két tábor tematikája, prog-

ramja. Én nagyon élveztem a készülődést, 

és kíváncsi voltam a gyerekek részéről a 

fogadtatásra. 

 

A gyerektáborban a „Tűz” témában próbáltuk a 

gyermekeknek átadni az örömhír üzenetét. A 

bibliai történeteket is úgy válogattuk, hogy 

azokban a tűz domináljon. Ezen történetek kö-

ré épültek fel a délelőtti kiscsoportos foglalko-

zások. Közös éneklés és imádkozás után min-

den csoport külön vonult a vezetőjével, és el-

http://christians.org/command/com09.html
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kezdődött a közös munka. Most idén én is kap-

tam egy csoportot, a legnagyobbakat. Kíváncsi 

voltam, Isten mit fog cselekedni a gyermekek 

szívében. Azt kell, hogy írjam, Isten csodásan 

működik! Fantasztikus élmény volt a gyerme-

kek között Istenről beszélni, bemutatni szá-

mukra az Ő kegyelmét, gondviselését, erejét, 

hatalmát és természetesen szeretetét.  A gye-

rekek csak úgy itták a szavaimat, figyeltek, 

kérdéseket tettek fel, kíváncsiak voltak Istenre! 

Megmondom őszintén, én is kíváncsi voltam, 

hogy Isten mit fog ebből kihozni. Minden fog-

lalkozást magam is nagyon vártam, mert en-

gem is felvillanyozott a gyermekek érdeklődése 

és éhsége Isten igéje iránt. Megpróbáltam úgy 

alakítani a beszélgetéseket, hogy mindig Isten 

legyen a középpontban. Számomra ez volt a 

lényeg, csak ez számított. Az utolsó kiscsopor-

tos foglalkozás alkalmával mikor a történetet 

átbeszéltük, Isten indított arra, hogy tegyem fel 

a gyermekek számára azt a bizonyos kérdést. 

Ki az, aki szeretné Istennel élni tovább az éle-

tét? Úgy dobogott a szívem! Magamban folya-

matosan azt mondogattam: Kérlek Istenem! 

Kérlek Isteneeeem! Majd lett egy kis csend, és 

akkor megtörtént a csoda! A gyermekek egy-

más után jelezték, hogy ők szeretnék Istent 

követni. Csoportom minden tagja meghozta a 

döntést Isten mellett (8 fő). Szerették volna ők 

is elmondani magukról azt, hogy ők is Isten 

gyermekei. Elmondani nem tudom, hogy mi-

lyen boldog voltam! Fülig ért a szám! Majd 

meghitt légkörben folytatódott tovább a mi kis-

csoportos foglalkozásunk, amit egy közös 

imádsággal fejeztünk be. Vagyis én úgy gon-

doltam, hogy befejeztünk. De Isten megint 

szólt! „Imádkozz egyenként a gyermekekért, és 

áldd meg őket az egész életükre nézve”. Hűha! 

Úgy éreztem magam, mint az ősatyák, akik 

megáldották az elsőszülött gyermekeiket. Csak 

úgy kavarogtak bennem az érzelmek és a 

gondolatok! Összeszedtem magam, és elkezd-

tem imádkozni. Isten minden egyes gyermekre 

mutatott valami fontosat, amit igyekeztem sza-

vakba foglalni. Boldogság öntötte el a szíve-

met! 

 

Fantasztikus élményekkel gyarapodhattak a 

gyerekek a három hét alatt! Volt ugrálóvár, 

tűzzománcégetés, gyertyamártogatás, tűzoltó-

bemutató a kiskunmajsai önkéntes tűzoltók 

jóvoltából, akiknek közreműködésével egy óri-

ási fürdésben volt részünk. Pillanatok alatt 

mindenki vizesen, felfrissülve élvezte a nap 

forró sugarait. Számháborúk sorozata tette 

vidámabbá a gyerekek óráit. Éjszakai túra, 

akadályverseny minden gyermeket felvillanyo-

zott és izgatottá tett. Bábelőadás és pantomim 

is volt a Kecskeméti Pünkösdi Gyülekezet báb-

csoportja jóvoltából. Egyszóval fantasztikus 

napokat éltem, élhettünk át kicsikkel és na-

gyokkal! 

A tini táborban az egyik nagy élményem az 

volt, mikor a szemem előtt összeállt egy kis 

dicsőítő csapat, és ők a többiekkel együtt a 

maguk módján dicsérték, imádták Istent. Jó 

volt látni a feltörekvő új nemzedéket, akiknek a 

szívében ott van Isten imádata! A tábor alatt a 

fiatalokkal komolyabb témákról volt szó: bará-

tok, önismeret, kudarcok, konfliktusok kezelé-

se, saját magam elfogadása, Istennel való 

kapcsolat még szorosabbá, bensőségesebbé 

alakítása, generáció nehézségei, buktatói, 

örömei, stb. Hiszem, hogy mindannyian vittek 

valamit haza a hátizsákjukban a tábor végén. 

Remélem, hogy az év folyamán a hétköznap-
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okban tudják majd alkalmazni a kapcsolataik 

építése során a megszerzett új információkat. 

Szeretném megköszönni mindenkinek, akik 

valamilyen formában segítettek a táborok 

megvalósulásában, lebonyolításában! 

Hálás vagyok Istennek azért, hogy több éve 

folyamatosan létrejöhetnek a táborok Petőfi-

szálláson.  

Kérészi Attila 

 

 

Royal Rangers  
Nyári Tábor 2017 

 

 

 

„Vedd birtokba!” volt a mottója a július 31-

től augusztus 5-ig megrendezett, több mint 

300 rangert befogadó gödöllői országos 

tábornak.  

Nagy örömünkre négy külföldi delegációt is 

köszönthettünk, hármat Németországból és 

egyet Hollandiából. Vendégeink érdekes játé-

kokkal színesítették a tábori életet. 

A tábor során az első nagy túra, Ábrám Úr-

Kaszdimból Kánaán földjére történő utazása 

került feldolgozásra. Ábrám történetéből meg-

érthettük, hogy: 

1. nap: mit jelent hinni (bízni az Úr jóságá-

ban és mindenhatóságában),  

2. nap: ha igazán bízunk, akkor 

türelemesen várunk Isten időzítésére és 

nem vesszük a kezünkbe az irányítást 

(Ábrám útja Egyiptomba), 

3. nap: egy konfliktushelyzetet békésen is 

meg lehet oldani (Ábrám és Lót elválá-

sa), 

4. nap: amit Isten ígér, azt meg is tudja 

adni, és Ő nem feledkezik el az ígéretei-

ről, 

5. nap: mi is közbenjárhatunk a barátain-

kért, és a barát a bajban is barát (Ábra-

hám közbenjár Szodoma és Gomora 

igaz lakóiért), 

6. nap: a kitartás mennyire fontos az em-

ber életében, és Isten mindig a legjobb 

időben cselekszik (az ígéret gyermeke). 

 

 

 

A tábor számos kihívást tartogatott a résztve-

vők számára. A programok sorát színesítették 

a nagyszabású tábori építkezések, szakkörök, 

sportversenyek (több győztes is kikerült a sora-

inkból), kirándulások, dunai sárkányhajózás, 

strandolás, játékok, kávéházi események, ko-

moly és vidám tábortüzek és a tábori falvak 

bajnokainak esti megmérettetései. Esténként a 

nagysátorban Sisa Attila találta meg a hangot 

az ifjú generációval, és adta át Isten üzenetét a 

hallgatóknak. 

Úgy gondolom, minden résztvevő nevében 

mondhatom, hogy egy emlékezetes, tartalmas 

és lelkileg is építő táborozáson vagyunk túl. 

Végül néhány képpel szeretnénk bepillantást 

engedni a tábori élet pillanataiba. 

Nyesténé Simon Adrienn 
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Isteni sugallatra  
kezdett el alkotni 

 

Nyugdíjba vonulása után kezdett el verse-

ket írni, majd festeni a Kunszálláson élő 

Ferenczi Gyuláné Kati, aki semmiképp sem 

szerette volna tétlenül tölteni nyugdíjas 

éveit. Sok mindent tervezett, de végül min-

den másként alakult, ahogy gondolta. 

 

– Mindig volt bennem egy vágy, hogy szeret-

nék valamit létrehozni. Valami szépet és mara-

dandót, azzal a céllal, hogy másoknak örömet 

szerezzek. Nagyon sokat kézimunkáztam. Már 

fiatalon hímeztem, szalmaképeket készítettem, 

kőzeteket gyűjtöttem, és azokat díszítettem fel 

természetes anyagokkal. A legtöbb alkotáso-

mat elajándékoztam – kezdte történetét Fe-

renczi Gyuláné Katalin. 

 

Ferenczi Gyuláné Katalin a hetényegyházi kiál-

lításra válogatja képeit 

– Amikor nyugdíjba mentem, elterveztem, hogy 

mi mindennel foglalkozok majd. Rendszeresen 

kerékpározok, megtanulok németül, veszek 

egy varrógépet, és mindenfélét varrok rajta – 

sorolta. – Ezek közül egyedül a kerékpározás 

valósult meg, de az sem töltötte ki a napjaimat. 

Ott álltam, és azon gondolkoztam, hogy mit 

csináljak. Mivel hívő ember vagyok, rendszere-

sen imádkozok, legtöbbször a saját szavaim-

mal. Az egyik reggeli ima közben arra lettem 
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figyelmes, hogy amit mondtam, tulajdonképpen 

egy vers. Azonnal leírtam, és attól kezdve fo-

lyamatosan írtam a verseket. Isten mást gon-

dolt, mint én. A varrás és a nyelvtanulás helyett 

az írást szánta nekem, ami nagyon sok örömet 

hozott számomra és másoknak is. Sok vissza-

jelzést kaptam, volt, aki azt írta, hogy vigaszta-

lást nyújtott számára a versem. Ezek mind mé-

lyen érintettek, és boldogsággal töltött el, hogy 

a verseimmel örömet szereztem másoknak, 

hogy van értelme annak, amit csinálok – me-

sélte Katalin, akivel műtermében beszélget-

tünk. 

Elmondta, több száz verset írt már, és csak 

szerényen mutatja a Lydia magazin egyik 

számát, amely folyamatosan közli költeménye-

it. 

– Minden magától jött. Ez is úgy történt, hogy 

egyszer kaptam egy újságot, és láttam, hogy 

az én versem van benne. Persze kiderült, hogy 

az egyik barátnőm küldte el a szerkesztőség-

nek. Azóta nagyon jó kapcsolatom alakult ki az 

újsággal. De más lapok is közölték már a ver-

seimet – részletezte Katalin, akitől azt megtud-

tuk, hogy az első kiállítása Kunszálláson volt, a 

napokban pedig Hetényegyházán mutatkozott 

be. 

Katalin kezdetben számítógépen rajzolgatott, 

majd egyik asztalos ismerőse biztatta, hogy 

próbája ki a festést, amihez préselt falapokat 

ajándékozott neki. 

– Addig-addig unszolt, míg kipróbáltam, pedig 

korábban soha nem festettem. Megvettem a 

kellékeket, és nekifogtam. Egyik képet festet-

tem a másik után. Az elkészült darabokat 

megmutattam másoknak, és nagyon jó vissza-

jelzéseket kaptam. Biztattak, hogy amit csiná-

lok, az jó és szép. Ez két és fél éve történt. Az 

az érdekes, hogy amikor elkezdtem festeni, 

Isten lezárta bennem a versírást. Ha megfe-

szülök, sem tudok több verset írni. Úgy tűnik, 

most ezt kell csinálnom – tette hozzá az asz-

szony, aki teljesen magától tanulta a festést. 

De – mint mondta – nem egyedül alkot, Istentől 

kapja a segítséget. Ha elakad, mindig tovább-

lendíti az akadályon. 

– Amikor elkezdtem festeni, fogalmam sem volt 

arról, hogy mi lesz ebből. Hiszen hírnévre nem 

vágyok, pénzre, hála Istennek, nincs szüksé-

günk. Gyakran tűnődtem azon, hogy akkor mi-

nek csináljam? Istennek mi a célja ezzel? 

Egye-lőre még nem tudom, de a visszajelzések 

azt igazolják, hogy a képeimmel, a verseimhez 

hasonlóan, sikerül örömet okoznom másoknak. 

A festményeim többségét szintén elajándéko-

zom, ám amit eladok, annak a bevételét jóté-

kony célra fordítom – tette hozzá Ferenczi 

Gyuláné, akit hamarosan irodalmi estek kere-

tében is megismerhet a nagyközönség. A Ván-

dor Vokál Együttessel közösen zenés estéken 

mutatják be Isten csodás alkotásáról, a termé-

szetről, Isten és ember kapcsolatáról szóló 

verseit. 

https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/isteni-sugallatra-

kezdett-el-alkotni-951239/ 

 

Ferenczi Gyuláné Katika fa című festménye 

 

https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/isteni-sugallatra-kezdett-el-alkotni-951239/
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/isteni-sugallatra-kezdett-el-alkotni-951239/
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Ferenczi Gyuláné: 
Megengedi 

 

Ha utad akadályokkal teli 

és nem látsz előre, 

ne félj, 

mert Ő ezt megengedi. 

Megengedi, hogy sötét felhő 

borítsa el a Napot, 

hogy fárasztó munkában 

meglankadjon karod. 

Megengedi, hogy magadra maradj, 

hogy elhagyjanak az emberek, 

hogy keserves csalódásba 

boruljon szíved. 

Megengedi, hogy elveszítsd, 

kit legjobban szerettél, 

hogy vigaszt embereknél 

hiába keressél. 

Megengedi… 

Megengedi, hogy szomorú legyél, 

hogy sírj, hogy nevess. 

Mindezt azért, hogy Övé lehess! 

 

Gyülekezeti kirándulás  
Erdélybe 

 

A Kecskeméti Pünkösdi Gyülekezet nyolc csa-

ládja augusztus második hetében négy felejt-

hetetlen napot töltött az erdélyi Torockóban és 

környékén. Már az első napon – az utazás alatt 

– a különleges Medve-barlang szépségeiben 

gyönyörködhettünk.  

A következő nap megnéztük a tordai sóbányát: 

a lenyűgöző méreteket talán érzékelteti, hogy a 

bányában óriáskerék és csónakázó tó is mű-

ködik. Ezután meghódítottuk a Tordai-

hasadékot: az oda-vissza 6 km-es túra során 

csodaszép környezetben túrázhattunk. Késő 

délután még egy folyami fürdőzés is belefért a 

csapatnak.  

Harmadik napon a Székelykő szikláját „néztük 

meg közelebbről” és élvezetes bemutatót hall-

hattunk-láthattunk egy helyi vízimalomban egy 

idős nénitől. Torockó gyönyörű városkájában 

nemcsak az árusok termékei, de a tájházak és 

a helyi múzeum kincsei is ámulattal töltöttek el 

minket. 

Szállásunk festői környezetben, a Székelykő 

tövében a Gyopár Panzióban volt faházakban. 

Sokáig fogunk emlékezni a szaletliben töltött 

esti összejövetelekre, egymás bizonyságaira, a 

közös éneklésekre és hegyeket mozgató imák-

ra, a nagy nevetésekre és azokra az apróbb és 

nagyobb problémákra, amelyek eltörpültek az 

Istentől kapott áldások fényében. 

Köszönet illeti ezért a pár napért közös Édes-

atyánkat és Urunkat és Szerdi Katát, aki meg-

szervezte az egy híján negyven résztvevő er-

délyi kalandját. 

 

Krizsán Anett 
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Dics-suli 2017 

 
Már hetekkel a kezdés előtt nagyon vártam 

a Dics-sulit. Eszembe jutott, milyen jó volt 

az elmúlt években is egy teljes hetet Isten-

nel és egymással közösségben eltölteni. 

Istennek hála a mi gyülekezetünkből is több 

család tudta kiszakítani a munkából ezt a 

hetet, így együtt vágtunk bele az idei évi 

dics-suliba. 

 

Egy nagyon kedves baráti család volt idén is a 

szállásadónk, akikkel ismét úgy döntöttünk, 

hogy minden napot teljes egészében Istennek 

szánunk, így a reggeli kávék mellett már elma-

radhatatlan volt a közös igeolvasás, imádko-

zás, dicsőítés.  

A dics-suliban nevéhez hűen idén is Isten di-

csőítése kapta a legnagyobb szerepet, napon-

ta háromszor volt lehetőségünk új dalokat éne-

kelni, hálánkat, dicséretünket közösen kifejezni 

Istennek. Napközben több kurzus közül lehe-

tett választani, a hangszeres kurzusok mellett 

ismét volt prófétasuli, illetve a számomra új 

kurzus, a dicsőítés és imádat a mindennapok-

ban, amely utóbbiban igazi „otthontra” lelt a 

lelkem a kurzusok idejére.  Én nagyon szere-

tem azokat a dolgokat, amelyek Jézus Krisz-

tusról szólnak. Tudom, hogy so-

kan vannak még ezzel így. Na-

gyon szeretem, ha Róla hallha-

tok, ha Róla beszélgethetek, ha 

Ő van a középpontban, hiszen 

nincs erre méltó más személy, 

csak Ő. Egy ilyen Istent dicsőítő 

légkörben tud az én lelkem is 

igazán megnyugodni, felszaba-

dulni, kiteljesedni és itt a földön 

is „otthonra” találni.   

Amikor a fent említett kurzusra 

beültem, azt hittem, arról szól 

majd, hogy a közös éneklések-

kor hogyan dicsérjük és imádjuk 

a legjobban az Urat. Gyorsan 

kiderült, hogy ennél jóval többről 
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van szó. Számomra az egyik legfontosabb az 

volt, hogy mindent lehet Isten dicsőségére ten-

ni. Hogy a legapróbbról szóljak, még a moso-

gatást is lehet Isten dicsőségére végezni. Ter-

mészetesen a mindennapi szóhasználatból 

ismert dicsőítésről és imádatról is volt szó. En-

gem nagyon megfogott, amikor arról hallottam, 

hogy azok a dalok, amelyeket nem szívből 

éneklünk, azok csak zajok Isten számára, és 

zavarják Őt. A kurzus vezetője pedig nagy alá-

zattal megkérdezte, hogy „ugye nem akarjátok 

Istent ilyennel zavarni”? Hát én nem, döntöttem 

el egyből magamban . Viszont arról is volt 

szó, hogy ha Istent teljes odaadással, őszintén, 

szívből dicsérjük, dicsőítjük, annak Ő nem tud 

ellenállni. Akkor Ő ott megjelenik, és tudjuk, 

hogy ahol Ő megjelenik, ott történnek dolgok. 

Szóval a dicsőítésnek nem az énekekről, érzé-

sekről kell szólnia, hanem arról, aki úgy szereti 

az embert, hogy önmagát adta érte. 

A csütörtöki és péntek esti alkalmak a testre 

hűsítően ható Főnix csarnokban voltak meg-

tartva, az igazán meleg, ámbár az én szívem-

hez közel álló, családias hangulatú Lovarda 

helyett. Csütörtökön egy új lehetőség is adatott 

a résztvevőknek: az esti alkalmon minden 

résztvevő kapott egy számot, ami egy próféta 

párt jelölt. Az alkalom során oda lehetett menni 

hozzájuk, közösen imádkoztak az imát kérőért, 

és prófétáltak neki. Én is összeszedtem a bá-

torságomat, és a szívemben egy konkrét kér-

déssel mentem oda a számomra kirendelt pár-

hoz. Mivel meghoztam a döntést, igyekeztem 

hittel menni és megnyitni a szívemet, mert úgy 

voltam vele, ha Isten üzenni szeretne, minden-

képp szeretném azt meghallani. Már az imád-

ságuk is nagyon felemelő volt, ugyanazokkal a 

szavakkal imádkoztak értem, mint ahogyan én 

szoktam, így tudtam, hogy valószínű nem ma-

guktól imádkozhattak így, már ezért megérte 

volna kimenni. Az ima végén köszöntem is vol-

na el, mire az egyik hölgy mondta, hogy még 

nincs vége, és konkrétan megválaszolta a 

konkrét kérdésemet. Isten ismét lenyűgözött 

engem, és ismét sokkal jobban, mint azt gon-

doltam volna.  

A péntek esti alkalomra még többen csatlakoz-

tak a gyülekezetből hozzánk, akiknek nagyon 

örültünk, hogy ott is találkozhatunk, és együtt 

lehetünk velük. Istennek az a jó terve, hogy 

már itt a földön közösségben legyünk Vele és 

egymással, közösen emeljük fel Isten nevét.  

Azt gondolom, ilyenkor egy kicsi betekintést 

nyerhetünk abba, milyen lesz majd a menny-

ben együtt lenni Istennel és egymással. Persze 

az majd egy tökéletes és dicsőséges együttlét 

lesz, amit most igazán fel sem fogok, és el sem 

tudok képzelni, de a mi szellemünk ugyanaz 

lesz ott is, mint ami most itt van bennünk. 

Szombati napon pedig lelkipásztorunk meghí-

vására igent mondva tovább utaztunk Debre-

cenből Sátoraljaújhelybe, ahol kipróbálhattuk a 

kalandpark nyújtotta lehetőségeket: 

libegőztünk, kipróbáltuk a két hegy közötti ext-

rém átcsúszópályát (152 m magasan, 1 km 

hosszan, 80 km/h sebességgel egy drótkötélen 

való átcsúszás), majd visszafelé a zártkabinos 

kötélpályát, végül sor került bobozásra és fal-

mászásra is. Isten kegyelméből pedig élmé-

nyekkel, izgalmakkal tele épségben értünk ha-

za. 

A dics-suli hetét összefoglalva a 149. zsoltár-

ban leírtak jutnak most eszembe, amelyet – azt 

gondolom – bármely hetünkben, napunkban 

bátran alkalmazhatunk: 

„Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak 

új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekeze-

te! Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében: 

Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban! Di-

csérjék az ő nevét tánccal; dobbal és hárfá-

val zengjenek néki. Mert kedveli az Úr az ő 

népét, a szenvedőket szabadulással dicsőíti 

meg. Vígadozzanak a kegyesek tisztesség-

ben; ujjongjanak nyugvó helyökön. Isten-

dicsőítés legyen torkukban, kétélű fegyver 

kezeikben;” [Zsolt. 149: 1-6) 

Oláh Rita 
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Könyvajánló 

 

 

Van egy ellenséged, aki nagy erővel lendült 

támadásba azért, hogy leromboljon mindent, 

ami kedves neked. Stratégia mentén, célratö-

rően teszi ezt. Ebben a pillanatban is ezt mű-

veli – a szívedre, az otthonodra, a gondolataid-

ra, az életedre rajzolt célkeresztre fókuszál. 

A Győztes imák című könyv pedig a haditerv, 

ami esélyt ad neked arra, hogy visszavágj. Egy 

olyan fegyverrel, ami tényleg működik: imával. 

 

A New York Times bestseller szerzője, Priscilla 

Shirer a War Room (Imával nyert csaták / Védel-

mező fegyver) című filmben játszott szerepét a 

valódi életbe viszi át, és a legfontosabb témá-

kat érinti: az identitásodat, a családodat; min-

dazt, amit már bánsz, ami nyomást vagy kísér-

tést jelent neked, a félelmeidet, a hozzáálláso-

dat, és még sok minden mást.  

Férfiak – egymás közt 
 

„A mai társadalom egyik legnagyobb prob-

lémája, hogy a férfiak nincsenek a helyü-

kön. Nőies férfiak, férfias asszonyok és 

rengeteg megtört kapcsolat. Ha szétnézünk, 

nagyítóval kell keresnünk a jó példákat. Úgy 

gondolom, hogy a gyülekezet számos 

egyéb terület mellett ebből a szempontból 

is komoly hatást képes kiváltani a társada-

lomban.” – vallja Szerdi Szilárd lelkipásztor 

a gyülekezeti szolgálatokat bemutató soro-

zatunkban, ahol most a férfiklub vagy férfi-

kör életébe kaptunk betekintést. 

 

Mióta van férfikör a gyülekezetben, és mi-

lyen rendszerességgel tartotok alkalmat? 

Már több, mint nyolc éve vannak alkalmaink a 

férfiak számára. Az első néhány évben heti 

rendszerességgel tartottunk alkalmakat, de 

sokan nehezen tudták megoldani, így később 

kétheti, majd havi rendszerességre álltunk át. 

Így jobban el tud jönni mindenki, és tervezhe-

tőbb is egy-egy alkalom. 
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Hogyan zajlanak az alkalmak, milyen prog-

ramok vannak? 

Minden alkalom központjában a Biblia van. 

Végigvettünk már több, férfiakkal kapcsolatos 

könyvet is, illetve minden alkalommal hangsú-

lyos a személyes beszélgetés is. Az elmúlt két-

három férfiklubon beiktattunk a szokásostól 

eltérő elemeket is, mint például közös strand, 

céllövészet, kirándulás vagy bográcsozás. Azt 

tapasztalom, hogy sokkal nagyobb a részvétel, 

amikor valami extra is része a programnak. 

 

Mi a célod ezzel a szolgálattal? 

A mai társadalom egyik legnagyobb problémá-

ja, hogy a férfiak nincsenek a helyükön. Nőies 

férfiak, férfias asszonyok és rengeteg megtört 

kapcsolat. Ha szétnézünk, nagyítóval kell ke-

resnünk a jó példákat. Úgy gondolom, hogy a 

gyülekezet számos egyéb terület mellett ebből 

a szempontból is komoly hatást képes kiváltani 

a társadalomban. Amennyiben a férfiak a he-

lyükön vannak, helyreállnak és megerősödnek 

a családok, illetve jó minták tudnak lenni a töb-

bi férfi számára is. 

 

Milyen terveid vannak ezzel a szolgálati te-

rülettel? 

A célom, hogy a szünet után új lendülettel be-

levessük magunkat a munkába, szeptember 9-

én újra együtt leszünk, és vendégünk is lesz, 

aki személyes életével példa számunkra. A 

neve legyen még meglepetés.  

 

Mit üzennél a gyülekezet férfi tagjainak? 

Először is, hogy figyeljék meg az Igében lévő 

példaértékű férfiak életét, és tanuljanak tőlük, 

illetve, hogy legyenek oszlopok a gyülekezet-

ben, mind családi, mind szolgálati szinten. Arra 

vágyom, hogy a gyülekezet minden férfia tudja 

betölteni az Úrtól való elhívását, és legyen va-

lóságosan megelégedett és teljes élete! 

Krizsán Anett 

Programajánló  

hölgyeknek 
 

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket, a 

Király Lányai Női Misszió  

Országos Konferenciájára,  

melynek időpontja 2017. november 4.,  

szombat 9:00-17:45.  
A helyszín a budapesti Lurdy Ház, és a vendég 

szolgáló: Maria L. Prean 

A konferencia témája: „Változások útján!” 

A jelentkezéseket Szerdi Kata várja. 

Maria Ausztriában, Innsbruckban született. Már 

gyerekkorában ott volt benne a kérdés, hogy 

mi célból van itt a földön.  

Hétéves korában volt egy komoly találkozása 

Jézus Krisztussal, és azóta tudja, hogy Ő sze-

reti, és az Övé az élete. Nem mindig értette 

Isten útjait, de mikor visszatekint az életére, 

tisztán látja és tudja, hogy Isten nem hibázott. 

Bátran vallja, hogy „Nincs izgalmasabb annál, 

mint az Istennek átadott élet. Hasonlít a szár-

nyaláshoz – egyenesen a végtelenbe.”  Amikor 

mások, hasonló korúak a nyugdíjas éveikre 

készülődtek, Mária akkor tapasztalta ezt meg a 

legjobban.  

Meggyőződése, hogy A LEGJAVA MÉG EZ UTÁN 

KÖVETKEZIK! Sokak életébe hoz reményt, örö-

met. Szíve legmélyebb vágya az, hogy az em-

berek megtalálják életük valódi rendeltetését, 

és személyes kapcsolatba hozza őket Jézus 

Krisztussal. 
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Gyermekfoglalkozások szeptemberben 

3. Nyesténé Edina  

János megszületik 

Olasz Anita 

202-3. Malakiás próféta 

10. Aczélné Erika 

Timóteus és családja 

Ladányi András 

204. hogyan vélekedett sok Zsidó a 

Messiásról? 

17. Nyesténé Adrienn 

Isten megmutatja szeretetét  

hívő barátaimban 

Szőke Bernadett 

205. Gábriel angyal Zakariásnál 

24. Polcz-Marton Bianka 

Isten megmutatja szeretetét  

Jézusban 

Huberné Ildikó 

206. Gábriel angyal Máriánál 

 

 

 
 

 

 
Heti alkalmaink 

Hétfő  
6 óra 

Imaóra 

Szerda  
18 óra  

Bibliaóra 

Szombat  
17 óra 

Ifi alkalom 

Vasárnap 
9:30 

Istentisztelet 
Online közvetítés:  

jezusel.hu/elo-kozvetites 

Havi alkalmaink 

Szept. 2 

szombat 

RR foglalkozás 

Szept. 3. 

9:30 

Tanévnyitó Istentisztelet 

Szept. 4., 18. Női kör  

Szept. 9. 

10:00 

Férfi alkalom 

Szept. 10.  

9:30 

Istentisztelet, 

Szolgál: Fóris Attila 

Szept. 16. 
szombat 

16:00 

Valós Értékekről  

Mindenkinek 

Benedek Zalán színművész: 

Ádám és Éva  

Stand Up Comedy 

 

Elérhetőségek, közérdekű információk 

E-mail: jezusel.hu@gmail.com 

Telefon: Szerdi Szilárd lelkipásztor +36 (20) 4264 - 479 

Cím: 6000 Kecskemét, Klapka u. 9-11. Gabona székház 1. emelet 108. 

Számlaszám: MPE Kecskemét 10401165 - 49565257 - 53501009 

Honlap: www.jezusel.hu 

 


