
 

 

 

 

 

 

 

 

Jézus Él!  

 

Kedves Olvasó! 
 

Hihetetlen, de eltelt egy újabb év, és már bele 

is kezdtünk a következőbe.  

Ilyenkor az emberek többsége tele van foga-

dalmakkal. Leteszem a káros szenvedélyem, le 

fogok fogyni, változtatok az életmódomon és 

még sorolhatnám a számtalan ígéretet, amely 

elhagyja a szánkat. Aztán a gyakorlat azt mu-

tatja, hogy az esetek túlnyomó többségében 

hamar alábbhagy a lelkesedésünk. Elcsúszunk 

egyszer, kétszer, aztán visszarendeződik min-

den.  

Gyülekezetünkben már több éves hagyomány, 

hogy az év első hónapjának jelentős részét 

ima és böjt tölti ki. Sokan jövőképet vágyunk 

Istentől, sokan elvévisszük imakéréseinket vá-

laszra várva.  

Visszagondolva számos bizonyság köthető az 

ima és böjt hetekhez. Gyógyulások, helyreállá-

sok, új munkahelyek, hogy csak egy néhányat 

említsek. Persze a lényeg nem is a meghallga-

tott imák sokasága, hanem az Istennel való 

kapcsolat fejlődése.  

Arra szeretnék bátorítani mindenkit, akár ez 

már a sokadik böjti időszaka, vagy épp ez az 

első, kezdjen bele, tegye a szívét Isten elé, és 

lássa meg az Ő hatalmát. 

 

 

Szeretettel: Szerdi Szilárd lelkipásztor 

 

 

 

Miről olvashatsz? 
 

 Nyugtalanság… 

Isaac Newton mondta: „Amint egy vaknak semmi 

fogalma sincs a színekről, ugyanúgy nekünk sincs 

fogalmunk a végtelenül bölcs Isten látásmódjáról.” 

 

 A hitről – igehirdetés Szerdi Szilárdtól 

Isten életünk minden területén, s minden helyze-

tünkben jelen van, figyel ránk. Jelenléte sokszor a 

problémákban mutatkozik meg. 

 

 GONDOLATÉBRESZTŐ Laci bácsitól 

Évekkel ezelőtt egy vasárnap délelőtti alkalmon azt 

mondta nekem egy pásztor, aki imádkozott értünk, 

hogy olyan vagyok, mint egy kamion, ami tele van 

áruval, és várja, hogy kirakodják. 

 

 A szó hatalma 

Amikor beszélünk, akkor nem is gondolunk bele, 

hogy esetleg ez a hallgatóban mit okoz, mi megy 

végbe benne. 

 

 A jólétünk a legfőbb akadálya a világ fejlődé-

sének 

Meghökkentő kijelentések tucatját hozta magával a 

becsületes munkával milliárdossá lett egykori sofőr-

rel készült, evidenciák újragondolására sarkalló 

interjúnk. 

 

 Hét dolog, amit a Biblia a szülői feladatokról 

mond 

A szülői szerep olyan, mint egy mérleg – na, nem 

az a fajta, amit a fürdőben tartasz, hogy azon mé-

regesd a súlyodat, hanem az, amelyik az igazság-

szolgáltatást szimbolizálja. 
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 J É Z U S  É L !  

NYUGTALANSÁG… 
 

 
 

Tegyél csak le MINDENT! 
 

A Szentírás mondja: „Ne nyugtalankodjatok 

semmiért, hanem mindenben tárjátok Isten 

elé szükségleteiteket az imában és a kö-

nyörgésben, hálát adván neki. Isten békéje 

pedig, ami minden képzelhetőt felülmúl, 

megtartja majd Jézus Krisztusban szívete-

ket és gondolataitokat.” (Filippiek 4:6-7) 
 

Megeshet, hogy kis dolgok miatt is kicsúszik a 

talaj a lábad alól, és talán azt gondolod, hogy 

ezek a nehézségek nem tartoznak közvetlenül 

Istenre… Mintha Urunk néhány adott téren 

lenne csak járatos, melyeken kívül nem tehet 

semmit. :-) 
 

Például talán ezt gondolod: 

 Jóllehet, Isten mindent megtehet, de 

miért tartozna rá, hogy tönkrement az 

autóm motorja? 

 Miért kérném tőle, hogy közbelépjen a 

munkatársaim közötti viszályban? 

 Semmi, amit jelenleg átélek, nem fontos 

számára. 
 

Képzeld el, hogy lenne egy nagy házad, de 

felújítást igényelne. Ha azonban elrejtesz 

egyes helyiségeket a munkálatok vezetője 

előtt, a felújítás nem lesz teljes, mert a ház 

legkisebb helyisége is számít. 

Ne felejtsd el, hogy ha Istenre bízod, „Isten 

mindent javára fordít azoknak, akik szeretik őt, 

és akiket terve szerint meghívott.” (Rómaiak 

8:28) 

Isaac Newton mondta: „Amint egy vaknak 

semmi fogalma sincs a színekről, ugyanúgy 

nekünk sincs fogalmunk a végtelenül bölcs 

Isten látásmódjáról.” Csak biztatni tudlak, hogy 

letégy mindent az Úr lábaihoz, aki gondot visel 

életed legkisebb részletére is. 
 

Arra hívlak, imádkozz velem, ha szeretnél: 

„Mennyei Atya, elismerem, hogy mindent meg-

tehetsz, és semmi sem lehetetlen neked. Elis-

merem azt is, hogy mindent tudsz, nálam job-

ban... Még ha nem is értem mindig mindazt, 

amit teszel vagy megengedsz, elhatározom, 

hogy bízom benned. Még ma kezemet a ke-

zedbe teszem, mert veled akarom járni az utat. 

Add, hogy elfogadjam, amin nem tudok változ-

tatni, s mindent Rád bízzak. Várok rád. Fiad, 

Jézus nevében. Ámen.” 

YouVersion 

 

ÉRTÜNK 

 

Őszi égbolt, tenger, búzavirág kékje, 

pipacsos mezők lángoló öröme, 

tavaszi szellő halk susogása –, 

mind-mind értünk teremtetett, 

az ember javára. 

Értünk szívünk szeretete, 

mosolyok és könnyek, 

egymáshoz vezető utak, 

bús idők és örömek. 

Értünk fényeskedik a nap,  

a hold, a csillagok, 

gyönyörű világunk  

minden szépsége, bája, 

ám ezeknél is tündöklőbb, s nagyobb: 

a Golgota megrendítő csodája. 

 

Ferenczi Gyuláné 
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 J É Z U S  É L !  

A hitről 
Igehirdetés: Szerdi Szilárd 

2019.december 22. 

 

Isten életünk minden területén, s minden hely-

zetünkben jelen van, figyel ránk. Jelenléte sok-

szor a problémákban mutatkozik meg. Isten 

szeretetét közvetíteni kell az emberek felé, ez 

az egyik feladatunk, s ez azért nehéz, mert 

nem mindig könnyű szeretni, van, mikor lelkileg 

ki vagyunk merülve, ilyenkor jön az ördög, s 

rátesz még egy lapáttal az amúgy is nehéz 

állapotunkra. 

A hit egy nagyon sokszínű dolog, a boldog 

időkben nem nehéz hinni. Ez jár nekünk, ezért 

megdolgoztunk, méltán vagyunk boldogok, 

gondoljuk, ám ez nem tart örökké, mindenki 

életében vannak próbák, nehéz időszakok, 

amikor a hit meg van próbálva. Nem egyszerű 

ugyanis egy gyógyíthatatlan betegnek elma-

gyarázni, hogy higgyen, mert Isten jó. Keresz-

tény életünk legnehezebb része a próbák so-

rán mutatkozik meg, ekkor derül ki ugyanis, 

hogy milyen is a mi hitünk, vajon a problémák 

ellenére is szeretjük-e az Urat?  

Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, 

és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne 

a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei 

vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, 

hogy életet nyerjünk. A hit pedig a remélt 

dolgokban való bizalom, és a nem látható 

dolgok létéről való meggyőződés.  

Zsidók 10:38-11:1 

  

Meghátrálunk vagy kitartunk? Hiszünk Isten 

jóságában, vagy elgyengülünk, s teret adunk a 

gonosznak? Természetes, hogy mint minden 

embernek, nekünk is vannak vágyaink, re-

ménységünk, az a kérdés, hogy miben bí-

zunk… Magunkban, az élet rendjében, a saját 

erőnkben, vagy… Istenben?!  

Számtalanszor a bizalom tárgya saját magunk. 

Büszkék vagyunk, túlságosan is, jót akarunk, 

de legfőképp magunknak, hívőkké válunk, mert 

nekik olyan jó / könnyű. Ám Isten akarata kell, 

hogy a bizalmunk alapja legyen, bár nem látom 

a következő lépést, bíznom kell Istenben. S 

nem csak akkor, mikor dicsérnek, mikor min-

den sikerül, hanem mikor megaláznak, kihasz-

nálnak, leégetnek, meghazudtolnak, akkor is 

hinni kell, bízni kell. Az igazi hit, mikor tudom, 

hogy Isten megsegít, DE ha nem segít meg, 

akkor is jó, nem másért, csak azért, mert Ő az 

Úr! 

Lejegyezte: Horváth Kitti 

 

 

KÜLÖNBSÉG 

 

Kívül zaj, harci lárma, 

baglyok vészjósló huhogása, 

száraz ágak zuhanó reccsenése, 

éktelen hangok összevisszasága. 

 

Belül csendes imádat, hála, 

szeretet, nyugalom, béke, 

öröm mosolygó szárnyalása 

 

Ferenczi Gyuláné 
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 J É Z U S  É L !  

GONDOLATÉBRESZTŐ 

Laci bácsitól 
 

Évekkel ezelőtt egy vasárnap délelőtti alkal-

mon azt mondta nekem egy pásztor, aki imád-

kozott értünk, hogy olyan vagyok, mint egy 

kamion, ami tele van áruval, és várja, hogy 

kirakodják. 

Egy kicsit meglepődtem akkor, és most ez ju-

tott eszembe, ez a régi „prófécia”. 

Valóban, annyi minden van a szívemben, és 

most az a dilemmám, mi alapján válasszam ki 

azt, amit üzenni akar Isten a Kedves Olvasó-

nak. 

Kértem Istent, hogy vezessen a választásban, 

és az alábbi gondolatokat helyezte szívemre, 

bizonyságként az Ő nevét megdicsőítve. 

Isten régóta vár arra, hogy letegyek egy rossz 

szokást, vagy inkább megkötözöttséget, ami 

áthághatatlan falként áll közte és köztem. Azt 

mondta: nem fog tudni addig használni az Ő 

munkájában, míg le nem teszem a kezébe ön-

ként. 

Már évek óta harcolok ezzel, de még idáig, 

pontosabban október negyedikéig nem tudtam 

megszabadulni tőle. Azért tudom a pontos időt, 

mert már hónapok óta nem tudok szabadulni a 

gondolattól, hogy egy hosszabb böjtöt kell tar-

tanom, de mindig csak halasztgattam. Nem 

akartam tovább várni, és elhatároztam, most 

jött el az idő! Hét nap szigorú böjt!  

 

A megkötözöttségem a pohár bor volt. Csak 

EGY pohár, de az mindig, már hosszú évek 

óta. Számtalanszor szólt hozzám Isten Szelle-

me a következő Igékkel: 

 

„Ne nézd a bort, hogyan vöröslik, hogyan 

gyöngyözik a pohárban, bizony, simán le-

csúszik az, de végül megcsíp, mint a kígyó, 

megmar, mint a vipera.” Példabeszédek 

23:31-32. 

„Nem illik a királyokhoz a borivás, nem illik 

a királyokhoz, sem a fejedelmekhez a sze-

szes ital kívánása”. Példabeszédek 31:4. 

Említhetném még a Rékábiták történetét a Je-

remiás 35-ből, vagy Sámsont, akinek az édes-

anyja még szőlőt sem ehetett, és semmit, ami 

a szőlőtőkéről származott, és semmilyen ré-

szegítő italt. Bírák 13:4. és 14. vers. 

Nagyon jól ismertem ezeket az igéket, és min-

dig ezek jöttek elém, ha a szívem kísértett, 

mert onnan indulnak ki a gonosz gondolatok. 

Eldöntöttem a böjt alatt, hogy meg fogom vál-

toztatni a gondolkodásomat, és megújítom az 

értelmemet.  

 

„Változzatok meg értelmetek megújulásá-

val, hogy megítélhessétek: hogy mi az Isten 

akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és 

tökéletes.” Róma 12:2 

 

Barátaim! És pont ez történt. Isten megszaba-

dított a függőségből, és ami nem történt meg 

az elmúlt kb. 45 év alatt, most valóra vált az 

életemben. 

Képzeljétek! Bontatlan borok vannak a lakás-

ban, sőt elajándékozzuk őket, és én csodálko-

zom a legjobban magamon, hogy ilyen még 

nem volt, és megutáltam az alkoholt. 

 

„Akit a Fiú megszabadít, az valóságosan 

szabad lesz.” János 8:36. 

 

Ennek most már három hónapja, és tudom, 

hogy Jézus megszabadított. Erre senki és 

semmi más nem lett volna képes. Úgy voltam 

ezzel, mint a gazdag ifjú, aki nem tudott meg-

válni hőn szeretett vagyonától, ami a legked-

vesebb volt szívének. Nekem a borosüveg volt 

a legkedvesebb, és pont ezt kérte tőlem Isten. 

Látta a szívemet, és megszabadított. Az enge-

delmesség mindig meghozza gyümölcsét. 

 

Kívánok mindenkinek kitartó böjtölést!  

 

Laci bácsi 



5/12 
 

 J É Z U S  É L !  

A szó hatalma 
 

„Öröme van az embernek szája feleletében; 

és az idejében mondott beszéd, oh mely 

igen jó!” Példabeszédek 15:23. 

 

 
 

Sokszor előfordul, hogy amikor beszélünk, ak-

kor nem is gondolunk bele, hogy esetleg ez a 

hallgatóban mit okoz, mi megy végbe benne. 

Elmesélek egy kis történetet: Egy gyülekezetbe 

járt egy fiatal pár. Az egyik keresztény volt, a 

másik nem. Egy napon az egyik testvér be-

szélgetett a nem keresztény, vagyis „kereső-

nek” számító fiatallal, és elhangzott egy kér-

dés, amely ártatlannak tűnt. A beszélgetés 

után kijelentette, hogy őt itt nem szeretik, és ez 

az egész kereszténység vicc, mert nem kü-

lönb, mint az emberek általában a való életben, 

és amúgy sem illenek össze, és szakítsanak. 

Útjuk elvált végleg.  

 

„Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmá-

ban van, és amiképen kiki szeret azzal élni, 

úgy eszi annak gyümölcsét.” Példabeszé-

dek 18:21.  

 

Amikor „keresővel” beszélget az ember, akkor 

nagyon meg kell gondolnia, mit hogyan kérdez, 

mond, mit hogyan tesz. Ebben az esetben egy 

rosszul elhangzott mondat elindított egy lavi-

nát. Nem tudom, milyen mondatok hangzottak 

el, talán: Miért jöttél? Ki miatt vagy itt? Értettél 

valamit abból, ami most elhangzott? Stb... 

Ezek a mondatok teljesen elriaszthatják azo-

kat, akik még csak ismerkednek a keresztény-

séggel. Azt hiszem, az előbb feltett kérdések 

lényegtelenek. Mert örülni kell annak, hogy itt 

van! Az, hogy mi minden ragadta me,  az Isten 

dolga, hiszem Ő az, aki munkálkodik Szent 

lelke által, emberek által. Általad és a szavaid 

által. Az, ahogy beszélsz, amit teszel, és ahogy 

élsz, mind bizonyíték arra, hogy kicsoda is Is-

ten. Mindegy hány éve vagy hívő, a szavaid 

ölnek, vagy életet adnak. Amit mondasz, az 

meghatároz téged, és képet fest rólad, hogy mi 

lakik benned. Hajlamosak vagyunk elfelejtkezni 

erről… Meg kell tanulnunk beszélni! Gondol-

kodni, és aztán szólni. Megnézni, felmérni, ki 

az, akivel beszélek. Hogyan, miként kell szól-

nom. Ha nem megy, kérd Isten vezetését, Ő 

segít!  

 

„Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, 

őrizd meg az igaz bölcsességet, és a meg-

gondolást! És lesznek ezek élet a te lelked-

nek, és kedvesség a te nyakadnak. Akkor 

bátorsággal járod a te utadat, és a te lába-

dat meg nem ütöd.” Példabeszédek 3:21-23.  

 

Ha egy „keresővel” beszélgetünk, örüljünk, 

hogy itt van, szeressük! Soha ne legyünk 

okoskodóak, kioktatóak, soha ne haladjunk 

tornádóként előre, alkalmazkodjunk az ő ritmu-

sához. Beszélgessünk, kövessük nyomon fi-

gyelemmel, ezáltal tudhatjuk meg, hol tart, és 

ezáltal tudunk segítségére lenni. Ha kérdései 

vannak, azt az ő szintjén válaszoljuk meg. Ke-

rüljük a „szakszavak” használatát. Soha ne 

felejtsd el emlékeztetni magad arra az időre, 

milyen volt neked, mikor te voltál „kereső”. Ha 

ezzel a szemmel nézve vágsz egy beszélge-

tésbe, akkor áldott lesz.  

 

Azt gondolom, van még mit tanulnunk ezen a 

területen. Nekem is. Soha nem késő! 

A szó hatalmas ereje, életek élete, vagy életek 

halála! Legyen élet a nyelv hatalmában! Le-

gyen élet az életben! Legyen élet! 

 

Máhl Anita 
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 J É Z U S  É L !  

A jólétünk a legfőbb aka-

dálya a világ fejlődésének 
 

Meghökkentő kijelentések tucatját hozta 

magával a becsületes munkával milliárdos-

sá lett egykori sofőrrel készült, evidenciák 

újragondolására sarkalló interjúnk. 

 

Az alábbiakban részletek olvashatók a cikkből. 

 

 
 

– Számos kérdéssel készültem, de ezek mind 

a saját érdeklődésemből, egyéni megközelíté-

semből fakadnak. Ezért elsőként arra kérlek, 

mondd el: kicsoda szerinted Kulcsár Tibor? 

– A Kulcs-Soft alapítója vagyok, 30 éve szoft-

verfejlesztéssel foglalkozom. Azt gondolom, 

számos sikert elértünk a cégünkkel, és újabb 

sikerek várnak ránk. 

– Ezek a sikerek számszerűsíthetőek is, hiszen 

50 ezer fölötti a cég partnereinek, megrendelő-

inek száma. Ezzel kapcsolatban sokaknak va-

lószínűleg elsőként az jut eszébe, hogy a tulaj-

donos biztosan gazdag ember. Ami rögtön 

egyfajta szembeállítás azokkal, akik kevésbé 

gazdagok, avagy kifejezetten szegények. 

– Nem jó, ha az jut az emberek eszébe rólam, 

hogy gazdag vagyok. Az jusson az eszükbe, 

hogy sikeres vagyok. Olyan ez, mint ha azt 

mondanánk Federer-ről, hogy aha, az a gaz-

dag teniszező. Mindenki tudja, hogy ő rendkí-

vül gazdag, de nem így gondolunk rá, hanem 

soroljuk a trófeáit, győzelmeit. 

– Viszont nem sokan engedhetik meg maguk-

nak, hogy egy Ferrari volánjánál üljenek. Te 

ebbe a körbe tartozol, ami pedig számomra a 

négykerekű paripánál is fontosabb, hogy a ha-

zai Ferrari klub alelnökeként milliárdos létedre 

is fontosnak tartod a közösségépítést. 

– Ez valóban így van. Azt azért szeretném tisz-

tázni, hogy egy Ferrari nem számít szerintem 

úri huncutságnak, több százezer magyar em-

bernek lehetne ilyen autója. Más kérdés, hogy 

ki hajlandó ilyesmire költeni – nem drágább, 

mint egy középszerű lakás ára, és sok ember-

nek több lakása is van, miközben némelyikük 

szegénynek mondja magát. Ami a közösséget 

illeti: akik szeretnek teniszezni, vagy kirándulni, 

ők is együtt vannak, közösséget alkotnak, a 

Ferrari-tulajdonosok e tekintetben eléggé ha-

sonlítanak egy természetjáró szakosztályhoz. 

– Egy vállalkozói konferencián egymást köve-

tően tartottunk előadást, s itt vált sokunk szá-

mára nyilvánvalóvá, hogy elkötelezett keresz-

tény életet élsz. Soha nem döngetted a melle-

det a hitvallásoddal, így az a mondás jutott 

eszembe veled kapcsolatban, hogy ne beszélj 

állandóan róla, de élj úgy, hogy kérdezzenek 

róla. 

– Ezzel egyet tudok érteni. 

– Adódik a kérdés: miként egyeztethető össze 

a hit és az üzlet világa? 

– Ha valaki keresztény, az az ő magánügye. 

Ez csak rá és Istenre tartozik. Ezzel nem sza-

bad kérkedni, miközben ki kell állni a saját hi-

tünk mellett. Azzal sem kérkedünk, hogy szere-

tünk olvasni. Hogy nézett volna ki, ha például 

az lett volna a bemutatkozó mondatom, hogy 

Kulcsár Tibor vagyok, szoftveres, és szeretem 

a könyveket... Ami a moralitás és a gazdaság 

kapcsolatát illeti, számomra nyilvánvaló, hogy 

aki lop, az nem keresztény. Ez is egy olyan 

kifejezés, amit gyakran használunk, de nem 

értelmezünk helyesen. Aki csal, gyilkol, lop, 

közben kereszténynek mondja magát, azt egy-

szerűen nem tudom kezelni. 

– Márpedig a cégetek szoftveresként igenis a 

pénzügyek világában tevékenykedik folyama-
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tosan. Nem lehetünk álnaivak: virágzik a feke-

tegazdaság, a szürkegazdaság… 

– Persze. Egy adott országban olyan az embe-

rek etikája, amilyen. Ám ebből nem szabad 

kiemelni a vállalkozókat. Nem gondolom, hogy 

a vállalkozók többet csalnának idehaza, mint 

az átlagember. Amikor egy takarító ellopja a 

WC-papírt, amikor a tanár hazaviszi a tollat, 

ugyanazt teszi, mint az a vállalkozó, aki nem 

fizeti be az adó egy részét. Hol a határ? Aki 10 

ezer forintot lop, az nem tolvaj, jó keresztény, 

aki meg fölötte csal, az bűnöző? 

– Roger Federer teniszcsillag példájához visz-

szatérve felmerült bennem, hogy mintha a te-

hetséget megsüvegelné a társadalom, ám a 

gazdagságot, a pénzügyi sikereket gyanakod-

va nézzük, mert ott valami simlinek kell lennie. 

– Valóban így van. Ennek az alapja pedig az 

irigység. Nem vagyunk hajlandóak elfogadni, 

hogy aki sikeresebb nálunk, az gazdagabb, 

mint mi. 

– Amikor tehát a gazdag emberekre ferdébb 

szemmel nézünk, azzal szerinted igazából sa-

ját tehetségtelenségünket ismerjük el? 

– Inkább a lustaságunkat. Eleve nem szeretem 

azt a kifejezést, hogy tehetség, legalábbis an-

nak semmi köze a sikerhez. Igazából fogal-

munk sincs, mennyire tehetséges Federer, 

vagy Messi. Szerintem egyáltalán nem kivéte-

les tehetség Messi. 

– Ezzel azért vitatkoznék. Bámulatosan bánik a 

labdával… 

– Ezernyi olyan fiatal van a világon, aki bámu-

latosan bánik a labdával. Van, aki talán még 

jobban is, mint ő. Messi nem azért az, aki, mert 

tehetségesebb mindenkinél, hanem azért, mert 

rengeteg munkát beletett, képezte a fizikumát, 

s mostanra egy aprócska gyerekből az egyik 

legerősebb focistává vált, alacsony termete 

ellenére. Megtanult tisztán látni a pályán, meg-

tanult győzni – csomó dolgot megtanult. Az 

adottságai mellett sokkal több munkát tett bele, 

mint a többiek. 

– Ez egyfajta üzenet lenne az olvasó felé, hogy 

ha esetleg elkönyvelte volna magát tehetségte-

lennek, vagy mások rásütötték volna ezt a bé-

lyeget, akkor gondolja újra a dolgot, és azzal 

foglalkozzon, hogy megküzdött-e a céljaiért? 

– Így van. A tehetség szót érdemes lenne hát-

térbe helyezni. Erre hivatkozni ugyanis jó 

mentség a sikertelenségünk esetén, avagy 

könnyen rákenjük a sikeres emberekre, hogy 

könnyű nekik, hiszen ők mennyire tehetsége-

sek. A tehetség sokszor jó kibúvó, amivel pró-

báljuk elfedni a saját lustaságunkat. Ha meg-

kérdezzük a sikeres embereket, hol álltak gye-

rekkorukban az iskolai tehetségek rangsorá-

ban, általában a második felében találnánk 

többségüket a listának. 

– Bibliai példával élve tehát mindenkinek van-

nak talentumai, csak nem mindegy, hogy az 

illető jól sáfárkodik-e azzal, amit kapott, vagy 

elásta és várja, hogy majd csak lesz valahogy. 

– Bizony. 

– Úgy tudom, gyermekként nem voltál hívő, 

nem forgattad rendszeresen a Bibliát. Mikor, 

hogyan történt a változás? 

– A szó klasszikus értelmében ateistaként nőt-

tem fel. Amikor elkezdtem olvasni különféle 

könyveket, egyre több kötetben olvastam Jé-

zusról. Aztán történt egy olyasféle esemény, 

ami azt vetette fel bennem, hogy talán van Is-

ten. Azóta mindig kérem Istent, hogy segítsen, 

és azt tapasztalom, hogy egyre jobban segít 

engem. 

– Miként jelez, üzen, válaszol Isten a XXI. szá-

zadban? 

– Azt gondolom, ennek nincs köze a korhoz, 

amelyben jelenleg élünk. Ha levesszük az 

egónkat, és nem mi magyarázunk Istennek, 

hanem odafigyelünk rá, akkor Isten válaszol. 

Az a kérdés, hogy hajlandóak vagyunk-e hall-

gatni rá. Ha folyamatosan önigazolásokra tö-

rekszünk, akkor is kapunk választ, csak nem 

halljuk azt meg. Olyan ez, mint amikor valaki-

vel beszélgetek, de olyan hangosan mondom a 

magamét, hogy nem hallom, amikor ő reagál. 

Ilyenkor könnyedén mondhatnám, hogy ez az 

ember semmit nem reagált, de azért, mert csak 

magamra figyeltem. Ha már a XXI. század elő-
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jött, akkor ezzel kapcsolatban azt gondolom, 

hogy napjainkban a legnagyobb veszély igenis 

az egoizmus. Ez a közeljövőben nagy tragédiát 

fog okozni szerintem, mert leépülnek az objek-

tivitási képességek, a kommunikációs képes-

ségek, miután egyre inkább csak magukkal 

foglalkoznak az emberek. Ebből baj lesz. Elég 

csak egy poszt alatti hozzászólást megnézni a 

Facebook-on: mindenki mondja a magáét. 

Egyszer talán kipróbálom, hogy felteszek egy 

cikket, és beleírom a 10. sorba, hogy aki idáig 

eljutott, kap tőlem 10 ezer forintot. Szerintem 

nem kellene sok pénzt kiosztanom. Egyre töb-

ben egyre inkább csak beszélni hajlandók, 

nem akarnak meghallgatni másokat. 

– Jó lenne megnevezni, mi lehet az egoizmus 

terjedésének az oka. Én például nagycsalád-

ban nőttem fel, ahol hozzászoktam, hogy meg-

beszéljük a dolgokat, megosztjuk, amink van, 

egyeztetünk, néha ütközünk, de közösen hala-

dunk tovább. Ez sem garancia az önközpontú-

ság elkerülésére, de a gyermekkori háttér talán 

segíthet, hogy felnőttként is közösségben gon-

dolkodjunk. 

– Azt gondolom, az egó elterjedése a jólétnek 

köszönhető. Bármit mondhat bármelyik politikai 

oldal, a világ soha nem élt olyan jól, mint most. 

Annyira gazdagok az emberek, hogy a sok 

pénz, a túlzott szabadság felfuvalkodottságot 

eredményez. Én a régi rendszerben is éltem, 

és emlékszem, mennyire vártuk, hogy megje-

lenjen egy cikk, mondjuk, a HVG-ben. Vártuk, 

elolvastuk, megbeszéltük, kielemeztük, s ab-

szolút nyitottak voltunk arra, hogy meghallgas-

suk a másik véleményét, ő mit gondol a világ-

ról. 

 

– Némi ellentmondást vélek felfedezni a saját 

életpéldád és az iménti szavaid között, hiszen 

egy olyan ember fogalmazta meg az előbbi 

kritikát, aki igencsak jólétben él. Mégsem tűnsz 

egoistának. 

 

– Nem mindegy, hogy valaki az általa létreho-

zott, megdolgozott jólétben él, vagy a társada-

lomból „rá szakadó” jólétben él. Aki megdolgo-

zik a jólétért, nem lesz egoista. Hasonló hely-

zet az, amikor valakik azt mondják, hogy nincs 

demokrácia. Ezt általában azok szokták mon-

dani, akik nem dolgoztak meg a demokráciáért. 

Akik megdolgoztak érte, azok azt mondják: 

oké, vannak gondok, kihívások, de mennyivel 

jobb most az életünk, mint a '70-es években. 

 

– A saját cégednél mennyire van jelen a ke-

reszténység értékrendje, az ehhez való igazo-

dás elvárása? 

– Jó kérdés! Egyrészt semennyire nincs jelen 

közvetlenül, a Kulcs-Soft nem keresztény válla-

lat. Másrészt a kereszténység számomra 

egyenlő az emberi értékrenddel. Ezt nem tu-

dom különválasztani. Amikor behozom a ke-

resztény értékrendemet a céghez, akkor azt 

mondom: ez az emberi értékrend, így kell vi-

selkedni. Ha különválasztanánk, hogy vagyunk 

mi, keresztények, és vannak az emberek, ak-

kor rossz irányba mennénk. 

 

– Mit gondolsz arról, hogy a hazai közéleti dis-

kurzusban sokkal többször említik a keresz-

ténységet, mint korábban. Tele vannak vele a 

híradók, s ezt sokan kritikával illetik, mondván, 

jobb lenne itt is az „élj úgy, hogy kérdezzenek 

róla” elvet megvalósítani. 

– Nem nézek híradót. Egyiket sem. 

– A közbeszédben, a politikai megszólalások-

ban is állandóan napirenden van a téma. 

– Nem foglalkozom politikával, nem érdekel 

sem ez az oldal, sem az az oldal. Nem nézem 

semelyik oldal propaganda műsorait. Van egy 

olyan mondás, hogy aki szereti a virslit és a 

politikát, az ne nézze, hogyan csinálják. 

– A virslis részét már hallottam, a másik fele 

újdonság volt számomra. 

– Pedig ez a lényeg: politika és virsli. Örülök 

neki, hogy rend van az országban – a rendet 

ismét a '70-es évek viszonyaihoz képest értem. 
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– El lehet vezetni ma így egy vállalatot, hogy 

annak vezetője kevéssé tájékozott a közéletet 

illetően? 

– Abszolút! A mi informatikai cégünknek semmi 

köze a közélethez. A szabad verseny piacán 

dolgozunk, annak a szabályaival foglalkozom. 

– Ha már informatika, akkor beszélhetnénk e 

terület jövőjéről: zajlik a robotizáció, egyre kö-

zeledik a mesterséges intelligencia nem telje-

sen veszélytelennek beharangozott korszaka. 

Miként látod a lehetséges fejlődés irányát? 

– Szerintem semmilyen ilyesféle veszélye 

nincs az informatikának, olyannyira, hogy mes-

terséges intelligencia például nem is létezik – 

ilyet csak az ateisták gondolhatnak. Azt gondo-

lom, egyetlen intelligencia van: Isten. Mi igazá-

ból csak kódolunk, a robotizáció pedig nem 

hordoz akkora veszélyeket.  

 

– Miként tudnánk akkor mégiscsak sikeresek 

lenni, kiaknázni a képességeinket, termőre for-

dítani minél többen a talentumainkat? 

– Ez is egy jó kérdés. Ha tudnám rá a választ, 

már Nobel-díjas lennék. Ám a világnak kétség-

kívül ez a fő problémája: miért nem akarnak az 

emberek sikeresek lenni. Őszintén bevallom, 

hogy nem tudom rá a választ. Szerintem min-

den adott hozzá: a jó Istentől megkaptuk a ta-

lentumokat, könyvek garmada írja le a sikeres-

ség útját, az ehhez vezető lépéseket. Hogy 

ennek ellenére miért nem küzdenek az embe-

rek a sikerességért, ezt nem tudom megmon-

dani. 

 

– Akadhat azért valami, ami szokássá vált az 

életedben a siker felé vezető úton, és mások is 

eltanulhatnák tőled. 

– Nem foglalkozom azzal, ami nem a felada-

tom, viszont nagyon sokat foglalkozom azzal, 

ami a feladatom. 

 
https://szemlelek.net/2019/05/07/kulcsar_tibor_interju 

 

 

 

Könyvajánló 

 
Ez a könyv egy fantasztikus gyűjtemény olyan 

találmányokról, felfedezésekről, amelyek Izra-

elből származnak, de az egész emberiség 

számára hozzáférhetőek, és rengeteg ember, 

sőt országok életminőségén képesek javítani. 

Közismert, hogy Izráelben a tudományos kuta-

tás és eredményeinek átültetése a gyakorlatba 

igen magas színvonalú. Ez a kiváló, erről szóló 

könyv melegen ajánlható mindenkinek, de kü-

lönösen az innovációra érzékeny közösségek 

olvasóinak. Segíthet abban is, hogy az izraeli 

példa alapján erősödjék a hazai szereplők ön-

bizalma, megmutatva, hogy egy kis országban 

is nyitott az út a hazai mellett az egész világot 

is gazdagító eredmények eléréséhez mind a 

tudományos kutatásban, mind ezek eredmé-

nyeinek alkalmazásában. 

Kroó Norbert, fizikus, akadémikus 

www.immanuel.hu 

https://szemlelek.net/2019/05/07/kulcsar_tibor_interju
http://www.immanuel.hu/
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Hét dolog, amit a Biblia a 
szülői feladatokról mond  

 

A gyermeknevelés kemény feladat, még a leg-

jobb körülmények között is. Ebben a hét napos 

elmélkedésben igazi szülők – akik nem melles-

leg a YouVersion (Bibliaolvasó alkalmazás) 

munkatársai – mondják el nekünk, hogy miként 

alkalmaznak Isten Szavában található alapel-

veket életüknek eme fontos területén. Minden 

egyes elmélkedés tartalmaz egy igeképet is, 

melyet használhatsz saját szülői tapasztalataid 

megosztásához. 

 

 

 

„Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, és 

pedig mint az atya az ő fiát, akit kedvel.” 

(Példabeszédek 3:12) 

2010 júniusát írtuk, amikor feleségemmel első 

gyermekünket vártuk. Egy este édesapámmal 

vacsoráztunk, s úgy döntöttem, kikérem taná-

csát. Megkértem, ossza meg velem több évti-

zedes szülői tapasztalatából merített legérté-

kesebb tanácsát. 

Egy percnyi gondolkodás után egy hasonlattal 

állt elő, melyet soha nem fogok elfelejteni. Azt 

mondta, hogy a szülői szerep olyan, mint egy 

mérleg — na, nem az a fajta, amit a fürdőben 

tartasz, hogy azon méregesd a súlyodat, ha-

nem az, amelyik az igazságszolgáltatást szim-

bolizálja. Egyik oldalán ott a szeretet; a másik 

oldalán pedig a fegyelmezés. Ha túl gyakran 

használod egyiket a másik nélkül, az káros 

hatással lesz gyermekedre. 

 

Ezután édesapám elmagyarázta, hogy minél 

jobban kifejezed a szeretetedet gyermeked 

felé, annál könnyebben elfogadja a fegyelme-

zést. Ugyanakkor, ha többször kell fegyelmez-

ned, többször kell azt is megerősítened benne, 

hogy nagyon szereted. Túl sok szeretet a fe-

gyelmezés hiányában elkényeztetett gyerme-

ket szül, míg túl sok fegyelmezés a szeretet 

hiányában érzelmi károsodást okoz, és egyre 

növekvő éket üt a gyermek és szülei közé. 

Azóta is gyakran eszembe jut a fegyelmezés 

és szeretet közötti kapcsolat. Szerintem na-

gyon sok szülő érzi rosszul magát fegyelmezés 

közben. Egyáltalán nem élvezetes dolog. Ne-

héz, viszont hasznos. Arra biztatlak, hogy gya-

korold a megfelelő fegyelmezést, mely nyomán 

gyermekeid megértik, hogy szereted őket, és 

jólétük fontos számodra. 

Szeretjük gyermekeinket, ezért kell fegyelmez-

nünk őket, ugyanúgy, ahogyan Mennyei Édes-

apánk is szereti gyermekeit és fegyelmezi őket. 

Ha elfogadtad Krisztust uradnak és megvál-

tódnak, akkor Isten a te Édesapád, hiszen be-

fogadott az Ő családjába. 

Brad Belyeu, YouVersion mérnök 
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Isteni humor  
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Gyermekfoglalkozások januárban 

5. Aczélné Erika 

Felépül a fal 

Olasz Anita 

Jézus megkísértése a pusztában 

12. Horváth Detty 

Az első karácsonyi ajándék  

Huberné Ildikó 

Lévi elhívása 

19. Szerdi Kata 

A szeretett fiú 

Ladányi András  

Zákeus története 

26. Kiss Gábor Pál  

Kísértés a pusztában 

Horváth Kitti 

Az etióp kincstárnok 

 

 
Állandó alkalmak 

Hétfő  
6:00 

Imaóra 

Szerda  
18 óra  

Bibliaiskola / Házicsoport 

Péntek 
17:15 óra 

Ifi alkalom 

Vasárnap  
9:30 

Istentisztelet 

 

Élő közvetítés: 

www.jezusel.hu/elo-kozvetites 

 

A prédikációk visszanézhetők a honlapon: 

www.jezusel.hu/mediatar/videok  

 

További alkalmaink 

Január 6-26 Bőjt és Imahetek 

Január 9.  
18 óra  

Imaséta 
info: Szénási Zoltán 

Február 2, 9. 
14:00 óra 

A házasság művészete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – itt lehet a hírlevélre feliratkozni 

 

http://www.jezusel.hu/elo-kozvetites
http://www.jezusel.hu/mediatar/videok
http://www.jezusel.hu/

