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Nem dőlt össze, mert sziklára épült
Homokra építeni?

A

nyári tábor idején az egyik gyermek a tóparton már egészen komoly homokvárat épített, amikor
hirtelen zápor közeledett.
Csak néhány percig tartott a záporeső, de éppen elég volt ahhoz, hogy a
homokvárat teljesen szétmossa. A vár
tornyai és falai hamar leomlottak. A
gyermek a gyors pusztulást látva levonta a tanulságot: „Homokból nem
érdemes várat építeni.” A mai evangélium tanulsága hasonló: Homokra

Krisztusra építeni

A

homokra, illetve a sziklára épített
házak példázatával Jézus nem az
építészeknek vagy a tervezőknek akar
útmutatást adni, hanem arra bíztat minket, hogy keressünk életünknek biztos,
szilárd alapot.
Egy-egy családi válság, munkahelyi
kudarc, egyéni sikertelenség esetén
sokan mondják: „Romokban hever az
életem.” „Minden, amit megteremtettünk, semmivé lett.”
A házasságra készülő fiatalok és az
ifjú házasok elméletben látszólag jól
tudják, hogy mi szükséges a boldog
családi élethez, a gyakorlatban azonban
sok nehézségbe ütköznek, amelyek váratlanul és felkészületlenül érik őket.
Hirtelen támadt viharként tör rájuk a
mindennapok gondja, az önálló élet
megteremtéséért folytatott küzdelem,
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nem érdemes építeni. Jézus példabeszédének tanulsága szerint nem elég a
jó építőanyag, hanem jó alapot is kell
választani az épület számára. Szilárd,
sziklaszilárd alapot.
Az okos építészek ezt figyelembe is
veszik a házak tervezésekor, de sajnos
néha minden igyekezetük hiábavalónak
bizonyul. Hiába építenek szilárd alapra
jó anyagból házat, egy rendkívüli erejű
földrengés vagy egy tomboló szélvihar
még azt is tönkreteheti.
Az emberi életek is csak sziklaszilárd alapon állva képesek kibírni a
nehézségeket.
az anyagi jólét utáni vágy. Ehhez jön
még a gyermeknevelésben az öröm
mellett a nehézségek megtapasztalása
és a szükséges lemondások. Mindezen
problémák bármelyike egyedül is képes
tönkretenni egy családi életet, de még
nagyobb a baj akkor, ha egyszerre többel is szembe kell nézni.
A keresztény ember nem csak elméletben tudja, hogy egyedül Jézus Krisztus személye az a szilárd alap, amelyre
egyéni és családi életet építeni lehet,
hanem a mindennapok gyakorlatában a
rendszeres imádság, a bibliaolvasás és a
szentmisén való részvétel által nap mint
nap egyre jobban belekapaszkodik
ebbe az alapba. Rajtunk múlik, hogy a
példabeszéd építői közül az ostobát
vagy a bölcset választjuk. Az okos
ember életének várára hiába törnek
a nehézségek, hiába tör rá bárki és
bármi, az szilárdan állni fog mindig,
mert az alapja maga Krisztus.

Akire számíthatunk

U

runk, Istenünk, aki
a föld minden
gyermekének Atyja vagy,
úgy jelensz meg előttünk, mint szilárd szikla az erős hullámverésben,
akire
mindenkor
számíthatunk és építhetünk.
A rohanó időben és a mulandó dolgok gyors változásai között Benned ismerjük fel azt a biztos, változatlan
személyt, akihez igazodhat az életünk.
Segítsd a fiatalokat, hogy családi
életük során szüntelenül bízzanak
Benned, aki életük viharaiban, gondjaiban és nehézségeiben nem hagyod el
őket.
Add, hogy a házastársak a Te munkatársaid legyenek az élet továbbadásában és kibontakoztatásában!
Horváth István Sándor
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