
 
 

2019. december 5. csütörtök  Mt 7,21.24-27 
Bízzatok az Úrban, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre 
 
Mert mindenki, aki hallgatja ezeket a szavaimat és követi azokat, hasonló az okos emberhez, 
aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, jöttek a folyamok, fújtak a szelek és neki-
zúdultak a háznak. De az nem dőlt össze, mert az alapjait sziklára rakták (Mt 7, 24-25). 
 
A lelke mélyén valahol minden ember vágyik a biztonságra. Ebben a kaotikus világban, ahol 
olyan nagy "ál-szabadságban" élhetünk, hogy már minden bizonytalanná vált körülöttünk, 
ahol olyan házasságok, családok és életek mennek tönkre, akikről "soha nem gondoltuk 
volna", talán egyre jobban vágyunk a biztonságra. 
Miközben sokszor csak úgy sodródunk az árral, a világgal, kapálózva keressük a biztos 
pontokat az életünkben, amikbe viharok és nehézségek idején belekapaszkodhatunk. Valami 
olyasmit, ami valódi biztonságot, útmutatást, erőt és megnyugvást ad. 
De vajon mi vagy ki a "biztos pont" az életünkben? 
Egyáltalán biztos, hogy az olyan biztos? 
Amikor azt gondoljuk, hogy velünk minden rendben, amikor minden olyan szép és jó, akkor 
"elvagyunk a langyos vízben langyos hittel" a sokszor saját magunk és a világ által gyártott 
"biztos pontokkal" az életünkben. 
De mi van akkor, amikor egy szempillantás alatt, látszólag akár egyik napról a másikra 
összedől életünk kártyavára, szinte minden, amit addig biztosnak hittünk bizonytalanná 
válik? 
Isten csodálatos ajándéka, hogy mindezekről úgy írhatok Nektek, hogy átéltem, saját 
bőrömön megtapasztaltam azt, amikor azt sem tudtam, hogy lesz-e egyáltalán holnap, vagy 
ha lesz tovább, akkor az hogyan lesz? Amikor az addig olyan fontosnak hitt dolgok, egy 
pillanat alatt teljesen szertefoszlottak és kiderült róluk, hogy mennyire lényegtelenek... 
Egyetlen dologban mégis biztos voltam, talán biztosabb, mint bármikor.  
Ez pedig a hitem. 
A hitem abban az Egyetlen egy Valakiben, aki a körülményeink, a viharaink ellenére tegnap, 
ma, holnap és örökké ugyanaz.  
Az Egyetlen, aki valódi biztonságot, erőt és megnyugvást ad. 
A hitem Jézus Krisztusban, a személyes Megváltómban, akinek 5 évvel ezelőtt a kezébe 
adtam az életem, a múltam, a jelenem, a jövőm, és aki kijelentette nekem, hogy megváltott 
gyermekeként az Ő kezében vagyok. 
Nem létezik Nála biztosabb pont, Nála biztosabb kőszikla és a benne való személyes hit 
ajándékánál nagyobb kincs és ajándék!!! 
Mi vajon elmondhatjuk-e őszintén, hogy az Úr a "biztos pont" az életünkben? 
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