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 Mt 7, 24-27 Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és 
megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez,  
aki a kősziklára építette az ő házát: És ömlött az eső, és eljött 
az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de 
nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett. És valaki hallja 
én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, 
hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette 
házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, 
és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett 
annak romlása.  
 
1. Alap közelben, a 2021 év gyermekkoránál 
 
Ha a 2021-es esztendő egy épület, akkor az alapoknál vagyunk. 
365 emelet épül majd erre a napra. Iszonyatos tehet kell hordoznia! 
Ha a 2021-es esztendő egy emberélet, akkor a foganásnál és a 
csecsemőkornál vagyunk. 
Az első hónap napjait nevezhetjük gyermekkornak. 
 
Most, az onlájnos alkalmak sorában, nem tudom mennyi gyermek 
nézi, hallgatja ezt az istentiszteletet. Bár a napokban kaptam egy 
szívmelegítő visszajelzést, mely szerint az egyik onlájnos 
igehirdetést nemcsak nézték, hanem ki is tárgyalták az egyik 
családban a gyermekekkel együtt.  
 
Nagyon szeretném, ha ma is lennének gyermekek a képernyő előtt, 
mert most éppen egy meséből veszek képeket. 
 
Ugye, fiúk, lányok, ismeritek a három kismalac meséjét. Nagyon 
tanulságos. Nem mindegy, milyen anyagból készül a ház. Szalma 
és a rőzse nem áll ellene a farkas fújásának, de a kőház szilárdan 
állt és megmentette a kis röfiket. 
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A Biblia nem meséket mond, ezért nem a felépítményről kell ma 
szólnunk, nem a falak anyagáról, hanem mindenekelőtt az 
alapokról. 
 
Ha az esztendőt egy emberi élethez hasonlítottuk, akkor 
elmondhatjuk, hogy a Biblia szerint a legfontosabb a gyermekkor. 
Bár játékos szakasza az életünknek, de itt dől el a ráépített élet 
sorsa! 
 
Aki szilárd, jó alapra épít, az biztosan komolyan veszi az 
építkezést. Aki élethossziglan gondolkodik, az komolyan veszi a 
gyermeknevelést! 
 
Régi latinos közmondás: Juventus ventus, azaz az ifjúság 
bolondság, nem kell komolyan venni. Nem, a bolond pogány 
közmondás szerint, de az élet és az örökélet jövőjében bízók 
másképp gondolkodnak! 
 
2. Indul az építkezés 
 
Tudjátok-e, hol van Magyarország legnagyobb evangélikus 
temploma? Ugye, Békéscsabán. Ez a hajdanában 23 ezer lelket 
számláló közösség az 1800-as évek elején az úgynevezett 
Kistemplomát kinőte, bár az is ezer lélek befogadására képes. Nem 
bontották le a régit, hanem vele szemben megvásároltak négy 
lakóháznyi telket és egy háromezer fő befogadású kettős, körbe 
karzatos templomot emeltek. A templom fölső koszorújánál a fal 
vastagsága 3 méter! Képzeljétek el, micsoda nyomás nehezedik az 
alapokra. 
Nehéz volt a helyzet, mert ingoványos volt a földterület. Ezért 
hihetetlen módon biztosították a szilárd alapokat, melyek 
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mindmáig tartják az épületet. Hatalmas bő gyanta tartalmú 
fenyőgerendákat vertek le mélyen a földbe egymás mellé, amire 
még a földfelszín alatt erős téglatömböt helyeztek. 
 
1978. nyarán erős földrengés rázta meg a vidéket. Szörnyű élmény 
volt. A hatalmas épület boltíveit megtörte a hullámzó földmozgás, 
de az alapok szilárdan tartották a falakat minden károsodás nélkül. 
 
Komolyan vették a mérnökök szavát. Komolyan vették a hirdetett 
igét is és erős gyülekezet növekedett föl. 
 
Indul az esztendő építés. Van alapunk, vagy az óév másnapossága 
teszi rendszeresen ingoványossá az Újévi ünnepünket? 
 
3. Mert lesz vihar, szél és vízáradat. 
Úr Jézus szava szerint bolond az az építő, aki nem keres szilárd 
alapot. 
Hogyan történik meg ez a mulasztás. Hát úgy, hogy nem veszem 
komolyan az Ő beszédét. 
A világmindenséget a bűn rongálásának tette ki az ember azzal, 
hogy nem vette komolyan a Teremtő szavát. Nem vette komolyan 
az engedelmességet, és megszegte a Teremtő tilalmát. 
 
A bábeli építkezésnek egyenesen Teremtő ellenes volt az alapja. 
Ennek folytatása a mai természetrongálás, a kiszáradó Föld golyó. 
 
Az emberiség ma nem veszi komolyan Isten szavát. 
 
Noét kinevették, és elpusztultak. 
Mindenki szeretne szép cirógatós beszédeket hallgatni. Még az Úr 
Jézustól is elfordultak sokan és azt mondták: Ján 6:60 Kemény 
beszéd ez; ki hallgathatja őt? 
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Hát, mi keressünk alapot, mert az evangélikus templomban nem 
hallgathatjuk el, lesz szélvihar és lesz vízáradat.  
Ennek a jézusi példázatnak lényege, hogy fölkészít a várható 
támadásokra.  
Alapozzuk meg az előttünk álló évet az Úr Jézus szavának 
komolyanvételével. Vagyis ne csak hallgassuk, hanem 
engedelmeskedjünk is neki! 
 
4. Végül: alapmustra 2021. 
 
Az ősagárdi evangélikus parókián sokat tanulhattam a fecskéktől. 
Amikor tavasszal megérkeztek, örömteli csivitelésük szinte a 
könnyekig meghatotta a családot. Igen ám, de a tavaly született 
fiókáknak fészket kellett építeni. Megfigyeltem, milyen 
gondossággal választották ki a folyosó gerendáján a 
legalkalmasabb részt a fészekrakáshoz. 
 
Tartsunk terepszemlét mi is. Nézzük meg mire építjük a következő 
esztendőt. 
A pénz romlik. A hírek hiteltelenek. Az emberek halandók. 
Azt mondja a zsoltár alapján evangélikus himnuszunk az utolsó 
versszakban: Az ige kőszálként megáll… 
 
Az Isten szava biztos. Csak szólt és lett a mindenség. És 
engedelmeskedik a gravitációnak, az atomvilág törvényeinek, a 
fény terjedésének és a hőszállítási feladatának a világűrön át. 
Sorolhatnánk. 
Kell nekünk ehhez a 2021-es építkezésünkhöz egy szavahihető 
alap. Ez pedig az Úr Jézus beszéde. Ez az evangélium. 
Az alapnak nem szabad változnia, mert összedől a ház. És lesz 
szélvihar, ideológiai áramlatok érzelmi viharok, és szóözön a 
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médiákban és beleütköznek majd az épülő újesztendő falába, de ha 
napi ige kötötte napjainkat egymásra, akkor az ige kőszálként 
megáll. 
Ha már a gyermekeket is megszólítottam ebben az igehirdetésben 
hadd fejezzem be velük. 
Valahol egy kötéltáncos férfi hajmeresztő mutatványra készült. 
Fönn a magasban egy talicskát kívánt áttolni méghozzá úgy, hogy 
a gyermeke benne üljön. A mutatvány előtt újságírók hada lepte 
meg a terepet. A kisgyermek ott üldögélt, mire az egyik sajtós 
megkérdezte: Öcsi, nem félsz attól, hogy leesel a magasból? 
A gyermek csodálkozva válaszolt:  
Hogy félnék, hiszen az édesapám visz át! 
Ez nem naivság, ez hit. A kőszikla alapba vetett bizalom. 
Ha kétségeink lesznek, elveszítjük állásunkat, megbetegszünk, 
anyagi ás lelki kár ér bennünket, és ha lesznek kérdezők, bátran 
válaszolhatunk ennek a gyermeknek a hitével: 
Hogy félnék és rettegnék, hát a mennyei Atya visz át ezen az 
esztendőn is! A tavalyin is ezt tette. Mondta is minden nap: ne félj!  
 
Idefigyelj Kedves 2021!  
Drága Épülő Újévem!  
Nem félek, induljunk! Ámen!  
 
Imádkozzunk! 
 
Idők Teremtője örök Isten! 
Köszönjük, hogy Te teremtetted a kezdetet. Köszönjük az Év, a 
hónapok, a napok, az órák kezdeteit.  
Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban, akinek ma emlékezünk meg 
csodálatos nevéről, a Szabadítóról, kegyelemként kapjuk az új 
kezdéseket. Kegyelem ez a 2021 is! Testtélételed óta 2021-szer 
adtad meg a kezdés lehetőségét. 
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Adj bölcs kezdést. Olyan odafigyelőst, komolyanvevőst! 
Adj alaposságot a szónak szoros értelmében is, hogy legyen alapja 
hitünknek, reménységünknek és szeretetünknek. 
Hogy végezhessünk alapos munkát, vagyis olyat, amit nem ingat 
meg semmilyen ideológiai szélvihar, semmilyen kétkedés nem tud 
lerombolni. 
Köszönjük a mindennapi ige kőszálakat, melyek nemcsak 
jeleznek, de nyugodtan ráterhelhető a mindennapok terhe, 
nyomorúsága, betegsége és kudarca. 
Úr Jézus! Te itt jártál közöttünk és mindent tudsz rólunk. Tudod, 
hogy agymosottakká és reménytelenné gyöngülünk. Magunk 
erejével nem tudunk a Személyes Gonosz ellen győzni! Te adj erőt 
2021 építkezéséhez és te légy az alapja is ennek az esztendőnek, 
Mi újra Reád bízzuk életünket! Ámen 
 
https://youtu.be/t3dQ6hRrnVI  


