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Kdor daje, zmaguje!
Who gives, wins!

Dragi prijatelji go4peace,
bil je močno zasidran v svojo judovsko vero. Poznal je 10 zapovedi in jih upošteval.
Ampak še vedno je čutil globoko lakoto v nemirnem srcu – lakoto po smislu življenja. Slišal
je za Jezusa. Nenadoma je imel priložnost, da ga sreča. Pustil je vse in tekel do Jezusa. Padel
je na kolena in vprašal: »Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja?« Ko
Jezus omeni zapovedi, mu neznanec odvrne: »Učitelj, vse to sem izpolnjeval že od svoje
mladosti.« Jezus je občutil pripadnost tega moškega. Pogledal ga je, objel in rekel: »Eno ti
manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi in
hôdi za menoj!«
Ko je to slišal, je ostal brez besed. Nenadoma ga je obšla žalost. Ni se mogel soočiti s tem
povabilom, da za Jezusa pusti vse. Njegovo srce je bilo preveč prikovano na njegov načrt za
življenje, prijatelje, uspeh in njegovo bogastvo. To, da bi pustil vse in se oprl izključno na
Jezusa, mu je bilo ponujeno kot božja pustolovščina.
»Imate čas za spoved?« me je vprašal mlad študent. Šla sva v cerkev. Po svoji spovedi je
vprašal: »Imate minuto zame?« Ostala sva. Začel je govoriti – o svojem študiju, življenju, o
globokem nemiru v svojem srcu. Previdno sem mu zastavil nekaj vprašanj. Njegovo vprašanje
je bilo, če je tudi duhovništvo zanj možna izbira. Opazil sem solze v njegovih očeh. Če bi se
odločil za to pot, bi moral veliko pustiti za seboj. Sedela sva v tišini. Jokal je. Čez nekaj
trenutkov je rekel: »V redu je! Hvala za vaše odprto srce!« – Leta pozneje me je povabil, da
pridigam na njegovi novi maši. Govoril sem o njegovi poti in njegovem pogumu. Ko sva se
po praznovanju poslavljala, mi je rekel: »Nikoli si nisem predstavljal, da sem lahko tako
srečen!« ‒ Kdor daje, zmaguje! – Who gives, wins!
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