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A sziklára épült ház
Egy életen át építem a házat, ezt a földi életemet.
- Mi lehet a szikla, az alap? Talán a befelé, mélyre nyúlás, a belső építkezés, ami ugyan nem
látszik, ám annál munkásabb, fáradságosabb, az őszinte önvizsgálat, tetteim mérlegre tétele,
mély imaélet. Kedvenc pap atyusunk szokta mondogatni, imaélet nélkül is lehetünk jó
keresztények, csak azzal valamivel könnyebb és jobb…
- Mi lehet vajon a ház? Ami a felszínen van, ami látszik. Talán az a benyomás, amit másokra
teszek. Ez lehet bizony csalóka is, lehetek sikeres, miközben már rég nem újultam meg, s
megeshet, hogy nincs elegendő visszhangja kifelé egy valamilyen belőlem mélyről jövő jónak.
- Az építi sziklára a házát, aki teszi is, amit Isten kér tőlünk - mondja Jézus.
A hit cselekedetek nélkül halott, mondja a Jakab levél is. ( Jak 2,26.) Vannak és legyenek még
olyan cselekedeteim, amelyek hitelesek, amelyekben erő van, amire a környezet felkapja a
fejét, ami jel a külvilág felé, ami fajsúlyos, nem „szövegelés”.
- A Jézushoz tartozókat sem fogja elkerülni a vihar, ezt megígéri nekünk Mesterünk. Nem
gondtalan életet ígér, azt mondja, vigyük elé a gondjainkat. Az is lehet, hogy el fog venni tőlünk
valamit, hogy a viharból megmenekülhessünk.
- Boldog vagyok-e Jézussal? Az attól függ, mit jelent számomra a boldogság: Egészség, engem
körülvevő szerető emberek védőbuboréka, felhőtlen örömök, gondtalanság, terveim megvalósulása, igazam bebizonyosodása, tisztelet, megbecsülés, a gyümölcseim beérése, tudás
(hatalom) megszerzése, lendület, jókedv és fittség, szabadság?
- Lehet, hogy Istenünk a kitartás, fáradságos munka, tűrés, elengedés, bölcsesség, elviselés,
megszenvedés-kikristályosodás, kicsinnyé levés, köteléket vállalás, feladatvállalás stb.
erényeivel akarja teljesebbé tenni az életünket, alapozni a házunkat?
Magyar Ági, Székesfehérvár
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A mai evangéliumi rész egy nagyon fontos szempontra mutat rá. Nevezetesen arra, hogy a tudatba
szerzés, a tudás nem minden, nem képvisel erkölcsi értéket, még akkor sem, ha Jézus tanításáról van
szó. Erkölcsi érték akkor keletkezik, ha Jézus tanítását hallgatjuk, majd azt tettekre váltjuk.
A tudatunk alakítja tehát a cselekedeteinket, de nem elhanyagolható az akarat sem, és akaratunk
motorja, az érzelem sem.
Ha harmóniára törekszünk, ezeknek egységben kell lenniük. Nem lehet elszabotálni a tanulást.
Nem lehet megfeledkezni akaratunk edzéséről, és meg nem szűnően kell keresnünk az Istennel való
személyes, érzelmi kapcsolatot is.
Nagyon alkalmas az adventi időszak a fentiekben való tökéletesedésünkre.
Aztán, ha ezekben már jók vagyunk, meg kell születniük, és meg is fognak születni a tettek, a szeretet
cselekedetei. Úgy legyen!
Végezetül Váczi Mihály Nem elég című verséből egy idézet:
„Nem elég jóra vágyni, a jót akarni kell.
És nem elég csak akarni, de tenni, tenni kell!
A jószándék kevés, több kell, az értelem!
Mit ér a hűvös ész? Több kell, az érzelem!
Ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély,
keresni, hogy miért élsz.
Szeress, szenvedj, remélj!”
Bandula Mária

