
LELKI PERCEK     

2021. 04. 21. 

Szívből kérlek Istenem, ma egész nap légy velem. Segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. 

Ha rám nézel e napon, öröm legyen arcodon. Ámen 

Kedves Tanulók!  

A mai reggelen Máté evangéliuma 7. fejezetének 24. és 25. versét szeretném a szívetekre helyezni:  

„A bölcs ember kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és 

nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva.” 

 

A mai napra választott igéről eszetekbe jut az az ének, amit sokszor énekeltetek Edit nénivel.  

„Az okos sziklára éptett… és a ház erősen állt.” 

Az évszázadok során az emberek a követ igen sokoldalúan használták fel. A fegyvertől kezdve szerszámokon át az 

ékszerekig mindent készítettek belőle. Az egyik legelterjedtebb felhasználási módja mégis az építkezés. A kövek nehezek 

és szilárdak. Nem mossa el őket az eső és dönti le a szél. Istent a 18. zsoltár 3. verse kősziklának nevezi: „Az Úr az én 

kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, 

fellegváram!” Isten erejéhez semmilyen földi szikla, vagy kő nem hasonlítható, de segíthet megérteni, hogy mennyire 

számíthatsz rá. Ő megvéd és megment téged. Ha rá építed az életed, semmilyen viharnak nem engedi, hogy ledöntsön 

a lábadról. IRÁNTAD VALÓ SZERETETE SZILÁRD ÉS ÁLLANDÓ, BÁRMILYEN VÁLTOZÉKONY IS A VILÁG. 

 

Kedves Bethlenesek! Az áhítat elején említett ének utolsó versszaka így szól: „Te is építsd életed Krisztusra és a ház 

örökké áll. Kívánom nektek, hogy bátran merjétek a mi Kősziklánkra, Krisztusra tenni és alapozni az életeteket. Bízni 

benne és ráhagyatkozni! 

Imádkozzunk: 

Add Istenünk, hogy Rád, a mi erős sziklánkra tudjuk bízni az életünket.  

Köszönjük, hogy a Te szereteted irántuk örök és szilárd. Atyánk add ránk áldásodat, hogy jól töltsük el napodat.  

Áldd meg a mi leckéinket és akik tanítanak minket jó szüleink örömére szent neved dicsőségére! Ámen 
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