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Quem dá, ganha!
Who gives, wins!

Queridos amigos do go4peace,
ele estava bem enraizado em sua fé judaica. Ele estava familiarizado com os 10
mandamentos. Ele os segiu. Mas ainda havia uma fome mais profunda em seu coração
inquieto - uma fome de sentido em sua vida. Ele tinha ouvido falar de Jesus. De repente,
houve uma chance de conhecê-lo. Ele deixou tudo e correu para Jesus. Fielmente ajoelhado
diante dele e perguntou: “Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna?” Quando
Jesus o referiu aos mandamentos, o desconhecido disse: “Tenho obedecido a todos estes
mandamentos desde a minha juventude!“ Jesus sentiu a saudade deste homem. Jesus olha para
ele, abraça-o e diz: “Ainda falta uma coisa: vai, vende o que tens, dá aos pobres e voce terá
um tesouro no céu; então venha e siga-me! "
Quando ele ouve isso, ele fica sem palavras. De repente, ele fica deprimido e vai
embora triste. Ele não pode aceitar este convite de deixar tudo por Jesus e confiar
inteiramente nele. Seu coração está muito apegado ao seu plano de vida, seus amigos, seu
sucesso e sua fortuna. Confiar totalmente em Jesus e deixar tudo o mais em troca foi oferecido
a ele como uma aventura divina para sua vida.
“Você tem tempo para uma conversacao confessional?” Perguntou um jovem
estudante. Fomos à igreja. Após a confissão, perguntou: “Você tem um tempinho para mim?”
Ficamos. Ele começou a contar - sobre seus estudos, sua vida e uma profunda inquietação em
seu coração. Eu perguntei com cuidado. Ele perguntou se essa poderia ser sua maneira de se
tornar um padre. Eu vi lágrimas em seus olhos. Se ele escolheu esse caminho, ele teria que
deixar muito para trás. Ficamos em silêncio. Ele chorou. Depois de um tempo, ele disse: “É
bom assim! Obrigado por seu coração aberto! ”- Anos depois, tive permissão de pregar para
ele em sua primeira missa. Contei sobre seu caminho e sua coragem. Quando nos despedimos
depois da festa, ele disse-me: “Nunca pensei que pudesse ser tão feliz!” - Quem dá, ganha! Who gives, wins!
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