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Vei avea comoară în cer.  
                              (Mc 10,21)                                                                                                                                                                                                                        
______________________________________ 

                Cine dă, câstigă! 

                     Who gives, wins! 
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Dragi prieteni al go4peace, 

 

  Era bine înrădăcinat în credința sa evreiască, știa cele 10 porunci și le ținea. Dar era 

încă o foame mai profundă în inima lui tulburată - foamea să facă sens în viața lui. A auzit de 

Isus, deodată a primit o șansă să-l întâlnească. A lăsat totul și a fugit la Isus și, îngenunchid, l-

a întrebat: „Învăţătorule bun, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” Când Isus se 

referă la porunci, străinul spune: „Învăţătorule, toate acestea le-am păzit din tinereţea mea!“ 

Isus a simțit dorința acestui om, s-a uitat la el, l-a îmbrățișat și i-a zis: „Un lucru îţi lipseşte: 

mergi, vinde ceea ce ai şi dă săracilor şi vei avea comoară în cer, apoi vino şi urmează-mă!“ 

 

 Auzind cuvintele lui, bărbatul rămâne mut, deodată se întristează și pleacă. Nu poate 

face față acestei invitații de a lăsa totul pentru Isus și de a se baza pe deplin pe el. Inima lui 

este prea atașată de planul său de viață, de prieteni, de succesul lui și de averea sa. Să se 

bazeze complet pe Isus și să lase în schimb orice altceva i-a fost oferit ca o aventură divină 

pentru viață. 

 

 „Ai timp pentru o mărturisire?“ mă întreba un tânăr student. Ne-am dus la biserică. 

După mărturisire mă întreba: „Mai ai puțin timp pentru mine?“ Așa că am mai rămas. El a 

început să povestească despre studiile sale, viața lui și o neliniște profundă în sufletul lui. Mă 

interesam cu blândețe. Se întreba dacă calea lui ar putea fi să devină preot. Avea lacrimi în 

ochii lui: dacă ar alege acest drum, ar trebui să renunțe la o mulțime de lucruri. Tăceam, în 

timp ce el plângea. După ceva vreme a zis: „Este în regulă așa! Mulțumesc pentru inima ta 

deschisă!“ – Ani mai târziu mi s-a permis să-i predic la prima liturghie. Am povestit despre 

drumul și curajul lui. Când ne-am luat rămas-bun de la petrecere, mi-a spus: „Nu m-am gândit 

niciodată că aș putea fi atât de fericit!“ – Cine dă, câștigă! – Who gives, wins! 
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