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.سيكون لديك كنز دائم في السماء
مر (١٠:٢١

!من يعطي يربح! من يعطي  ،يفوز

ً
راسخا 1في إيمانه اليهودي .كان على دراية كامله بالوصايا 1العشر .وينفذها كلها .
كان متمسكا واثقا و
لكن كان ال يزال هناك شيء ما أعمق من ذلك في قلبه المضطرب - 1يبحث عن شيء له معنى في حياته.
وفي 1يوما لقد سمع عن يسوع .فجأة كانت هناك فرصة للقائه .ترك كل شيء وركض إلى يسوع .جثا على
ركبتيه أمامه وسأل" :أيها المعلم الصالح  ،ماذا علي أن أفعل ألربح الحياة األبدية؟" وفقال له يسوع انت
تعرف الوصايا 1فاجاب قال الغني  " :يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حداثتي !" يشعر يسوع بشوق هذا
الرجل .فنظر إليه يسوع واحبه’ وقال له  " :يعوزك شيء واحد  :اذهب ِ ،بع كل ما لك  ،أعط الفقراء’
" ! .فيكون لك كنز في السماء .و تعال واتبعني 1حامال الصليب
ً
عاجزا عن الكالم .وفجأة يشعر باالكتئاب ويذهب حزي ًنا النه
عندما سمع ذلك  ،فاغتم علي القول وكان
كان ذا اموال كثيره .ال يستطيع تلبية هذه الدعوة لترك كل شيء ليسوع واالعتماد عليه كل ًيا .قلبه مرتبط
جدًا بخطة حياته وأصدقائه ونجاحه وثروته .لقد عرض عليه االعتماد الكامل على يسوع 1وترك كل شيء
.آخر في المقابل له كمغامرة إلهية في حياته
سألني طالب شاب" :هل لديك وقت لمقابلة االعتراف؟" ذهبنا إلى الكنيسة .وبعد 1االعتراف سأل" :هل لديك
القليل من الوقت لي؟" بقينا .بدأ يروي  -عن دراسته وحياته وقلق 1عميق في قلبه .سألته بعناية .تساءل عما
إذا كان هذا هو الطريق 1الصحيح لك ان يصبح كاه ًنا .رأيت الدموع في عينيه .النه إذا اختار هذا المسار
في حياته  ،فسيتعين عليه ترك الكثير من األشياء .كنا صامتين .بكى .بعد بعض الوقت قال" :هذا شيء
جيد! شكراً لقلبك المنفتح! " -بعد سنوات وفي اول قداس له بعد ان صار كاهنا ُسمح لي أن أعظ في
وداعا بعد الحفلة  ،قال لي" :لم أكن ألفكر 1أبدًا أنني
القداس  .تحدثت عن طريق حياته وشجاعته .عندما قلنا ً
!سأكون سعيدًا جدًا
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