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„5ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá” 1 Pt.2,5 
 

 Nagy méretű kő. Az épület első köve, amelyet falainak találkozási pontjára, az 
épület sarkába építenek be. Kiálló része eltolja a sarokhoz túl közel kanyarodó 
kocsik kerekét, és ezzel megvédi az épület vagy kapu sarkát a sérülésektől, le-
omlástól. 

Az építkezésen a sarokköveket elkülönítik a többi építőanyagtól. A házkapu 
falait alul két sarokkővel erősítik meg. 

 
2. Átvitt értelemben: Szilárd alapelv. Legfontosabb szabály, amely más intézke-
déseket, eljárásokat vagy magatartást meghatároz. Alapvető megegyezés, ami 
szerint egy személy vagy közösség cselekszik. 

A józan ész és az emberi jogok képezik a részletes törvények sarokköveit. A 
kereskedelem sarokköve a tisztességes csere. 

 

 
Bármi szépet szeretne az ember alkotni, megvan annak a folyamata. A ház építé-

séhez tartozik a jó alap, de az alapozást megelőzi a terv készítése, az engedélyek 

beszerzése, ha szükséges. Terv nélkül azonban, senki nem kezd semmilyen épí-

tésbe. Legyen szó egy kis családi házról, vagy egy több emeletes lakóépületről.  

Megvannak az egymásra épülő szakágak, van statikus, (emlékszem Krisztiánnak 

eleinte mennyire nem tetszett a gondolat, hogy itt a nagy terembe legyen három 

vas gerenda, mely össze húzza az épület ezen szárnyát). De ez nem tőle függött. 

Más kellett, hogy ki mondja , kell e a három vasgerenda. Amikor a tetőtér is be-

épült, emlékszem, volt egy éjszaka, amikor felébredtem, Krisz nem tudott aludni, 

már nem emlékszem pontosan, hogy álmodta-e, vagy csak gondolkodott felőle, 

de tudom félt attól, hogy az épület a terheléstől, amit kapott a tetőtér beépítésével 

nehogy összedőljön, mint egy kártyavár. Emlékszem, amikor mondtam: már túl 

fáradt vagy, hogy ezen őrlődsz, ezt szakemberek kiszámolták, erről a tervről a 

tervezőtől kezdve, a kivitelezőig mindenki tudott. Ez a ház így lett tervezve, hogy 
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később beépíthető legyen. Bírja a terhelést, ne félj a repedések miatt. Merthogy 

olyan repedéseket vélt felfedezni az épületen, melyek nem voltak megtalálhatóak 

a tetőtér beépítése előtt. 

 

S volt olyan dolog is, melybe az embernek volt szabadsága dönteni, hogy mit 

választ. Ilyen pl a járólap, vagy a csempe a falon, és a belső bútorzat. Persze sok-

szor van az, hogy az ember szeretne még szebbet, még jobbat, de a keretek nem 

teszik lehetővé. 

 

Nem lehet, tehát drága testvérek úgy építkezni, mint Mekk Elek a mesében. El-

kezdte a tetővel és utána akarta aláfalazni. Nem is lett belőle épület.  

 

Pedig, ma a legtöbb ember úgy építi az életét, mint Mekk Elek a mesében. 

 

Megvan a ház építésének a folyamata: terv, engedélyezés, alapozás, mely nagyon 

fontos, falak felhúzása, födém, tetőszerkezet, stb.  

 

Miért gondoljuk azt, hogy az emberi élet építhető úgy, ahogy én akarom? Ma 

már nagyon elterjedt az a liberális nevelési elv, miszerint a gyerek majd eldönti a 

nemét, hogy mi szeretne lenni. Óvó nénik, tanárok többet tudnának beszélni erről, 

mint én, hogy milyen nevelési elvek mellett kell a gyermekeket nevelni. Nézzük 

meg hová vezet a multikulturális társadalmak liberális nevelése. Sokféle nevelési 

elv létezik, sokféle felfogás melyhez igazodva éli az ember az életét.  

A földművelésnél is megvan a szép és jó rend, ahogyan végezni kell a munkafo-

lyamatokat, különben nem takarítunk be semmit. Nem lesz rajta haszon. Nem az 

ültetéssel, kezdünk, hanem a föld előkészítésével, fel kell szántani, boronálni, trá-

gyázni, utána kell vetni a magot, majd gondosan kapálni, permetezni, gyomirtózni 

stb.   
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Amikor az életben mindennek megvan a szép és jó rendje, a házépítésnek, a föld-

művelésnek, a pedagógusok is egy tanmenet mentén dolgoznak, nem csak úgy 

hasamra ütök módon, akkor miért gondolják ma mégis sokan, hogy az életem 

építhető úgy, ahogyan én akarom?   

 

Építhetünk Isten nélkül, de olyan is lesz. Istennek azonban van szava hozzánk, 

van terve, tud vezetni. Ezt kellene az embernek elhinnie, és erre építenie életét. 

Megtanulni bízni Istenben mindig minden körülmények között.  

Had soroljam fel a hívő élet alapvető pilléreit: 

- A hívő ember tisztában van saját bűnös, elveszett állapotával.  

- Hiszi és vallja, hogy Jézus ezekért a bűnökért halt meg a Golgotán. 

- Így ad új szívet, új életet a benne hívő embernek.  

Ez az alap a Jézus Krisztusban kapott bűnbocsánat! 

 

Erre az alapra lehet építeni jól és helyesen az életünket. Ez a sarokkő a hívő ember 

életében. Az Ige azt mondja Jézusról, hogy Ő a sarokkő, melyet sokan megvete-

tek, de aki hisz benne, ne szégyenül meg. Persze van, hogy mégsem olyan köny-

nyen megy ez a dolog. Nem megy mindig olyan gördülékenyen. Mindig lesznek 

a hitbeli növekedés útjában akadályok: vajon fel ismerjük-e a saját életünkben, 

hogy mi az oka annak, ha nem növekedik a hitem? Mi az oka, ha elkezdtem távo-

lodni? S ha felismerem, vajon teszek-e ellene?  

 

Pl. Túl sokat dolgozom, nem jut már idő az elcsendesedésre. 

Fontosabb a vasárnapi ebéd, mint az istentisztelet, az Igehallgatás, nem érem be 

egyszerűbb menüvel. Jobban szeretek aludni, mint reggel Istenre időt szánni. A 

hobbimnak élek, hétvégente ki kell, hogy kapcsolódjak, így inkább megyek a Ti-

szára csónakázni, horgászni, sportolni, énekkarozni, stb. Túl sokat forgok önma-

gam körül, a saját sebeimet nyaldosom, s az önsajnálatból nem tudok kikecme-

regni, vagy éppen az öndicsőítésemet nem engedem Istennek leleplezni. 
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 Az Ige azt mondja: Engedelmeskedjetek Istennek! Az engedelmesség kulcs szó 

a hitbeli növekedésben. A másik pedig az odaszánás: Szánjátok oda magatokat 

az élő Istennek! 

 

Ahogyan a szülő –gyermek, pedagógus/tanító-tanítvány kapcsolatban is megvan-

nak a helyes normák, az elvárások, annak érdekében, hogy az együttélés szeretet-

teljes, az együttműködés jó és hatékony legyen, megvan az Istennel való kapcso-

latban is az Úr elvárása. Ő pedig engedelmességet vár éppen úgy, ahogyan egy jó 

szülő a gyermekétől, vagy egy jó tanár a tanítványtól.  

Miben áll az engedelmesség? Megteszem azt, amit nekem az Úr mond, amit a 

szívemre helyez. Olvasom szavát, szívembe zárom és megfogadom, nem igazo-

dom a világhoz, hanem életemet Isten Igéjéhez igazítom a gyakorlati életben.  

 


