Gusht / August 2021

shqip

Do të kesh një thesar
në qiell.
(Mk 10,21)
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Kush jep, fiton!
Who gives, wins!

Të dashur miq të go4peace,
ai ishte i rrënjosur mirë në besimin e tij hebre. Njihte 10 urdhërimet dhe i ndiqte ato.
Por, akoma kishte një etje më të thellë në zemrën e tij të trazuar - një etje për të gjetur kuptimin
e jetës. Ai kishte dëgjuar për Jezusin. Papritmas, i erdhi një shans për ta takuar. La gjithçka dhe
vrapoi te Jezusi. Ra në gjunjë para tij dhe pyeti: “Mjeshtër i mirë, çfarë duhet të bëj për të fituar
jetën e pasosur?” Kur Jezusi e referoi te urdhërimet, ai tha: “Unë u jam bindur të gjitha këtyre
urdhërimeve që nga rinia ime!” Jezusi e ndjeu mallin e këtij njeriu, e shikoi, e përqafoi dhe i
tha: “Një gjë akoma mungon: Shko, shite atë që ke, jepua të varfërve dhe do të kesh një thesar
në parajsë; atëherë eja e më ndiq!"
Kur e dëgjoi atë, mbeti pa fjalë. U ndie në depresion dhe iku i trishtuar. Ai nuk mund ta
marrë këtë ftesë për të lënë gjithçka për Jezusin dhe për t'u mbështetur plotësisht tek Jezusi.
Zemra e tij është shumë e lidhur me planin e tij të jetës, miqtë e tij, suksesin dhe pasurinë e tij.
Të mbështetej plotësisht te Jezusi dhe të linte gjithçka tjetër, iu ofrua, në këmbim, si një aventurë
hyjnore për jetën e tij.
"A keni kohë për një bisedë rrëfyese?" Pyeti një student i ri. Shkuam në kishë. Pas
rrëfimit ai pyeti: "A keni pak kohë për mua?" Ne qëndruam. Ai filloi të tregonte për studimet e
tij, për jetën dhe një shqetësim të thellë në zemrën e tij. Pyeta me kujdes. Ai mendoi nëse mund
të ishte rruga e tij për t'u bërë prift. Unë pashë lot në sytë e tij. Nëse do të zgjidhte këtë rrugë,
do të duhej të linte shumë gjëra. Ne heshtëm. Ai qau. Pas pak tha: “Është një gjë e mirë!
Faleminderit për zemrën tënde të hapur!”- Vite më vonë, më lejoi t’i predikoja në meshën e tij
të parë. Unë tregova për rrugën dhe guximin e tij. Kur u përshëndetëm pas festës, ai më tha:
"Unë kurrë nuk kam menduar se mund të jem kaq i lumtur!" – Kush jep, fiton! – Who gives,
wins!
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