Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Az első gondolat

A

XX. század egyik legjelentősebb
orosz zeneszerzője, zongoristája és
karmestere, Igor Sztravinszkij életrajzában olvastam, hogy egy alkalommal egy
fiatal hegedűművész megfigyelte, menynyire nehezen megy a mester számára a
zeneszerzés. Sztravinszkij ült a zongoránál, próbálgatta a hangokat és az akkordokat, teljes mértékben odafigyelt
munkájára, a hangokra, amelyeket a
zongora kiadott és a hangokra, amelyeket bensőleg hallott. Szinte kétségbeesve
próbálta újra és újra a dallamokat, amíg
kialakult, amit jónak, tökéletesnek tartott. És akkor a művész elárult az ifjúnak egy nagy titkot, saját tapasztalatát:
„Az első gondolatok nagyon fontosak,
mert Istentől jönnek. És ha annyi
munka és fáradság után visszatérek hozzájuk, akkor tudom, hogy jók ezek a dallamok.”
A gazdag ifjú történetének szomorú
végkifejletét olvasva az a gondolat
támad bennem, hogy a legszívesebben
utána kiáltanék a távozó fiúnak: „Az

első gondolat nagyon fontos, mert Istentől jön! De sokat kell azért fáradozni,
hogy ne maradjon csupán gondolat!”
helyes szándék vezeti ezt a fiút. Nagyon jó az első gondolata és biztosan
Isten ébresztette fel benne ezt a gondolatot és az örök élet utáni vágyat. De
amikor Jézus elmondja, hogy mit kell
tennie, akkor meghátrál. Nem akar megküzdeni az örök életért. Nem vállalja a
fáradságos küzdelmet, munkát és szol-

gálatot. Könnyen, egyszerűen akarta
megszerezni az örök életet, de ez sem
neki, sem más embernek nem megy. Távozása azt jelenti, hogy lemond az örök
életről, mert a vagyona fontosabb. Elbukik, mert nem elég kitartó, s talán
nem bízik eléggé Isten segítségében.
Mennyire szívesen olvasnék újra az
evangéliumban arról, hogy később
mégis visszatért Jézushoz, mert belátta,
hogy az első gondolat, szándék volt a jó!

Készség és bátorság

Mit kell tennem?

É
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letünk során nem csak a földi javak, hanem számtalan
más dolog is elterelheti, eltérítheti figyelmünket a legfontosabbról. Újra és újra vissza kell térnünk a kezdő gondolathoz, amelyet Isten ültetett el bennünk! Vissza kell
térnünk az első híváshoz! Vissza kell térnünk az első szeretethez! És innen kell megerősödve újra elindulnunk! Fáradság, küzdelem nélkül nem lesz eredmény, nem jutunk
sokra, nem tudjuk teljesíteni Istentől kapott hivatásunkat.
Ha már tudom, hogy kit érdemes kérdeznem az örök
élettel kapcsolatban, akkor legyen meg bennem a készség
és bátorság, hogy mindent megteszek, amit kér tőlem. Az
üdvösség útján Jézus vezet az Atyához. Őt követve és vele
járva juthatok el az üdvösségre.
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ram, Jézus! Minden emberi szív mélyéből feltör a kérdés: mit kell tennem, hogy elnyerjem az üdvösséget?
Te vagy a hit forrása minden ember számára és te vagy
vezetőnk a hit útján. Te megadod nekünk, hogy mindig
újra kezdhetünk!
Mutasd meg számomra az utat! Érted, a te követésedért,
a te szolgálatodért és az általad ígért üdvösségért érdemes
minden evilági dologról lemondanom. A lelki kincsek útját
választom. Segíts felismernem, hogy mi hiányzik még belőlem a teljességhez, a tökéletesedéshez, a megszentelődéshez! Segíts megtennem mindent, ami üdvösségemhez
szükséges! Uram, adj nekem félelem nélküli hitet! Adj
nekem élő hitet!
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