
Isten kiválasztott és megszentelt Téged. Pont. Itt vége is lehetne a történetnek...

….de valójában épp itt kezdődik.

Te vagy a szikla. Te vagy a szikla, és Jézus erre a sziklára építette az Ő egyetlen házát 1a, amelyet

nem sodor el a vihar.1b És most terajtad múlik, Isten rád bízta a legfontosabb feladatot. Meg kell

tartanod a hátadon a világ rád eső részét.2

Te  vagy  a  szikla.  Te  vagy  a  szikla,  amire  bármi  épül,  azon  a  pokol  kapui  sem  fognak

diadalmaskodni.1a Ha benne bízol, lehetetlen, hogy elbukj. És belőlünk, sziklákból építette Isten

a hegyet.3 A hegyet, amelyet csakis az a bizonyos mustármagnyi hit mozdíthat meg.4 Az a hit,

amely  külön-külön  egyikünkben  sincs  meg,  de  ha  összerakjuk,  amink  van,  akkor  már

mozgásban  tarthatjuk  ezt  a  hegyet,  hogy  a  világ  olyan  hely  legyen,  amilyennek  Isten

megálmodta és  amire Ő is  mosollyal tekint.  Együtt kell  csinálnunk.5 Nincs más út.  Együtt,

egységben. Egységben Vele és egymással.

Te vagy a szikla. A szikla, amely tele van repedésekkel. És ahogy az Írás mondja,6 „még a hegy is

ledől, és szétomlik, a kőszikla is elmozdul helyéről.” Igen. Ha hagyod, hogy a kísértés és a kétely

beeressze a gyökereit a repedésekbe, akkor az bizony képes szétfeszíteni a legszilárdabb követ is.

De ehhez is Te kellesz, hogy engedd bekúszni azokat a gyökereket.7 Tehát ez mind rajtad múlik.

Rajtad múlik, de a Te erődből mégsem fog menni. Kérd az Ő segítségét és készséggel tart majd

meg Téged.8 Mert nem enged elbukni, ha őszinte szívvel és kéréssel fordulsz Hozzá.9

Te vagy a szikla. Te vagy a szikla, amelyből víz fakad a pusztaságban.10 Törjön hát fel és buzogjon

belőled az örök élet forrása11, hogy mindenki ihasson, aki csak szomjazik.12 



ÉRINTETT IGESZAKASZOK

1a Máté evangéliuma 16. fejezet 18b vers: én ezen a kősziklán építem majd fel egyházamat, és a
pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.
1b Máté evangéliuma 7. fejezet 25. vers: És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a
szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva.
2 Római levél 15. fejezet 1. vers: Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit
hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.
3 Apostolok Cselekedetei 2. fejezet 21. vers: De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az
Úr nevét.
4 Máté evangéliuma 17. fejezet 20b vers: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt
mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda – akkor odamenne, és semmi sem volna nektek
lehetetlen.
5 János evangéliuma 17. fejezet 22. vers: Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam,
hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk
6 Jób könyve 14. fejezet 18. vers: De még a hegy is ledől, és szétomlik, a kőszikla is elmozdul
helyéről
7  Jób  könyve  8.  fejezet  17.  vers:  gyökerei  átbújnak  a  kőrakáson,  megkapaszkodnak  a
kőhalomban is
8 Példabeszédek könyve 4. fejezet  6.  vers:  Ne hagyd el azt,  és  megtart téged; szeresd azt,  és
megőriz téged.
9 121. zsoltár 7. vers: Az Úr megóv minden bajtól, ő vigyáz életedre.
10 78. zsoltár 16. vers: Patakokat fakasztott a sziklából, mint folyamokat zúdította le vizüket.
11 János  evangéliuma 7.  fejezet  38.  vers:  Aki  hisz  énbennem,  ahogy az  Írás  mondta,  annak
belsejéből élő víz folyamai ömlenek.
12 János evangéliuma 4. fejezet 14. vers: de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha
többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.


