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                                                 JÉZUS A KŐSZIKLA 

 

Igeolvasás: Jakab 1,19-25  
Alapige: Mt 7,24-29 "Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és 

cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára 

építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak 

a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert 

kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, 

de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra 

építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak 

a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és teljesen 

elpusztult." Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság 

álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma 

van, és nem úgy, mint az írástudóik. 

 

Kedves Testvérek! Az Úr Jézus a Hegyi Beszéd végén mondta el a 

fenti Igéket, amelyből kiderül, hogy Jézus az embereket aszerint 

szemléli, hogy hallgatnak-e Rá, vagy sem. Ránk is így tekint, s azt 

mondja, hogy az az okos ember, aki hallja és megcselekszi az Ő 

Igéit. Nem az a bölcs, aki hallgatja, hanem az, aki hallgatja és meg is cselekszi az Ő beszédeit, mert az ilyen 

embernek az ún. életháza biztos alapon nyugszik.  

Isten Igéjének a hallgatása nem elég. Ahogy nem elég az sem, ha csak meghallgatom, hogy mit mond 

az orvos, de aztán nem teszek semmit. Akkor úgy leszek beteg és úgy romlik tovább az állapotom, hogy már 

tudom, mi lenne a megoldás, de mégsem teszek érte semmit. Jakab apostol is azt írja: Mert ha valaki csak 

hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi 

ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt.(Jak 1,23-24) 

                        
Július 12-én Dr. Bakó József beszámolója Skóciából jöttem címmel,  galamb formájú templomunk. 

Nem elég tehát csak hallgatni, hanem mindazt, amit Isten Igéje tanít, azt át kell vinni a gyakorlatba is. 

Meg kell élni. Hallgatni és megélni: ez a bölcs építőmester életháza. Az Ószövetségben számos ilyen hithőssel 

találkozhatunk, aki hallotta Isten szavát és megélte, amit Isten mondott. Ilyen hithős volt Józsué is. Élete végén, 

amikor visszatekintett, abból a szemszögből vizsgálta a múlt eseményeit, hogy az előtte lévők és ő maga is 

tudott-e Istenre hallgatni, és engedelmeskedni neki. Józsué életében is voltak viharok, de ő rá merte bízni magát 

és az általa vezetett népet Isten ígéreteire. Hallgatta és megcselekedte Isten szavát. Elsorolja, hogy milyen 

veszedelmekből mentette meg Isten őt és a népet azért, mert Benne bízott. Majd beszél a győztes 

honfoglalásról, s elmondja azt, amit egész életében vallott: Én és az én házam az Úrnak szolgálunk. (Józs 

24,15) Ez a győztes élet receptje. Ha életünket a kősziklára építjük, ha az Úrnak szolgálunk, azaz halljuk az Úr 

beszédeit és megcselekedjük azt, amit mond nekünk.  

Mert ha Jézusra épül az életünk, akkor sem kell félnünk, ha jönnek a viharok és árvizek, mert a kőszikla, 

a biztos alap, az Úr Jézus megtart. Hiszen Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz. Ő nem változik. Ő az 

egyedüli biztos pont az életünkben. 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

És az is biztos, hogy a nehézségek jönnek, a viharok nem kerülnek el. Akkor is lesznek viharok, ha erős 

az alapja az életünknek, és akkor is, amikor homokra épült az életházunk. Amikor pl. jött a szökőár, a cunami 

Ázsiában, akkor az ár minden háznak nekiment. Nem válogatott. Annak is nekicsapódott, aminek nem volt 

alapja, és annak is, ami kősziklán állt. És az ár jövetelekor a gyenge alapú házak kártyavárként össze dőlnek.  

Vajon mit állapítanánk meg akkor, ha egy lelki kárszakértő végig járná Debrecent lakásról lakásra? És 

mit mondana vajon Jézus az itt élő emberek életéről? Vajon bölcseknek találna-e minket? Milyen károkat 

találna? Nyugodtan végig lehetne mérni az egész országot is: összetört házasságok, alkoholba menekülő 

emberek, szeretetlenség, depresszió, fájdalom, gyász, félelmek. Ezek mind-mind a leli viharok és cunamik 

következményei, amelyek ma is tarolnak, rombolnak közöttünk. 

Mi emberek bolondnak tartjuk azt, aki nem veszi komolyan a fizikai törvényszerűségeket, mint pl. a 

gravitáció törvényét és a 20. emeletről kilép, hogy mint Superman, repüljön egyet, és szörnyethal, mivel nem 

vette komolyan ennek a törvénynek az igazságát. A lelki életben is vannak törvények. Ezeket ugyanúgy, mint 

a fizikai törvényeket, Isten alkotta. És ha az Ő Igéit tanuljuk, ha Jézusra hallgatunk, akkor megtanuljuk, hogy 

milyen szabályok vannak a szellemi világban. Aki Isten beszédét hallgatja, olvassa a Bibliát, az tudja például, 

hogy fontos a szülők tisztelete, hogy fontos a házasság tisztasága, tudja, hogy a házasság egy férfi és egy nő 

életszövetsége. Az tudja, hogy a földi dolgok mulandóak és nekünk az igazi értékeket, az el nem múlót kell 

keresnünk. Az tudja, hogy a gyermekeinket is meg kell tanítani Isten Igéire. Az tudja, hogy milyen fontos a 

megbocsátás, a türelem, a béketűrés. és még sorolhatnánk. Egy élet is kevés arra, hogy igazán megtanuljuk 

Isten Igéit, de törekednünk kell arra, hogy a szellemi tudományban növekedjünk. 

A Sátán azonban az orránál fogva vezeti azokat az embereket, akik Isten beszédeit, szavát nem ismerik, 

vagy bolondságnak tartják, és azt mondják a Bibliáról és a Jézusban való hitről, hogy azok elavult dolgok. Akik 

nem ismerik a lelki-szellemi törvényszerűségeket, azoknak majd a saját bőrükön kell megtapasztalniuk, hogy 

ha nem Isten útján jár az ember, akkor az olyan, mintha egy szakadékokkal teli ösvényen bekötött szemmel 

menne végig az ember. Vagy olyan, mintha egy ember homokra építené az életházát. És amikor valaki 

megismeri az Urat, akkor rádöbben arra, hogy Isten Igéje Igaz, ahogy Jézus mondja: Én vagyok az Igazság és 

az Élet, aki Engem követ, nem járhat a sötétségben. (Jn 8,12)  

Ezért olyan fontos Isten szava. Ezért olyan fontos Jézusra építeni. Mert amikor jönnek a viharok, 

nehézségek, a csapások, amikor a Sátán megkísért, vagy amikor jön egy nehéz betegség, gyász, fájdalom, akkor 

Jézusra nézhetek. Akkor Bele kapaszkodhatok az Ő ígéreteibe. Mert Ő nemcsak megvéd attól, hogy csapdába 

lépjünk, hanem amikor egy nagy fájdalom ér, akkor ad erőt és békességet. A hívő emberek ezért lelkileg erős 

emberek. Nem maguk miatt, hanem a bennük élő Jézus Krisztus miatt, Aki megerősít, mert Ő a biztos kőszikla. 

És Ő azt szeretné, arra vágyik, hogy mi bölcs, okos emberek legyünk, akik Rá építünk, akik hallgatjuk Őt, és 

megcselekedjük az Ő beszédeit. Ő azt akarja, hogy ne legyünk bolondok. Ne higgyünk azoknak, akik Isten 

Igéje ellen szólnak. Ne higgyük el az ördög hazugságait, hiszen Sátán a hazugság atyja, Jézus pedig az Igazság. 

Egyedül Jézusnak higgyünk, és akkor Ő biztos alappá, sziklává válik az életünkben. Akkor majd 

megtapasztaljuk az Ő erejét a próbák idején, az Ő bűnbocsánatát és szeretetét akkor is, ha elbuknánk. Az Ő 

békességét, akkor is, ha mások háborognak is körülöttünk.  Építsünk ezért Jézusra! Ámen.      Dr. Pótor Áron 

Alkalmaink (2018. július):  

18. szerda 17.00 Bibliaóra Előkészítő kérdések a kisasztalon: A keresztyén életmód. 

18. szerda  18.30 Énekkar 

22. vasárnap 9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

22. vasárnap 10.00 
Istentisztelet párhuzamosan gyermekistentisztelet.    Az istentiszteletet az 

Európa Rádió is közvetíteni fogja vasárnap (07.22) 15 órától a 94,4 MHz-en. 

22. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

           - Babamama klub, 

- Film klub,  

- Zenés istentisztelet,  

            - Ifjúsági óra, csütörtöki énekkar   

- Hirdetem, hogy istentiszteletünkön megkereszteltük Zsófi Attila és Zsófi-Erős Diána gyermekeit: Andrást és 

Lindát. Isten áldását kérjük mind a gyermekek, mind pedig szüleik, keresztszüleik és hozzátartozóik életére.  

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9,7). 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 
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