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Kincsed lesz a mennyben.
(Mk 10,21)
______________________________________
Aki ad, az nyer!
Who gives, wins!
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A go4peace kedves Barátai!
a férfinak erős zsidó gyökerei voltak. A tízparancsolat ismerős volt számára, azok
szerint élt. De nyugtalan szívében egy nagyobb űrt tapasztalt meg - az életének értelmére
vonatkozóan. Hallott Jézusról és akkor hirtelen lehetőség adódott, hogy találkozzon vele.
Mindent otthagyott és Jézushoz rohant. Térdre esett előtte, és megkérdezte: ,,Jó Mester, mit kell
tennem, hogy elnyerjem az örök életet?”. Amikor Jézus a parancsolatokat hangsúlyozta, az
idegen ezt mondta: ,,Mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam!” Jézus megérezte ennek az
embernek a vágyakozását, ránézett, átölelte és ezt mondta: ,,Egy dolog hiányzik még az
életedből: menj, add el, amid van, add oda a szegényeknek és kincsed lesz a mennyben, aztán
gyere és kövess engem!”
Amikor a fiatal férfi ezt meghallotta, elakadt a szava. Lehangolt lett és szomorúan
távozott. Nem tudott megbirkózni ezzel a meghívással, hogy mindent otthagyjon Jézusért és
csakis rá hagyatkozzon. A szíve túlságosan ragaszkodott az élettervéhez, a barátaihoz, a
sikeréhez és a vagyonához. Az, hogy teljesen Jézusra támaszkodjon, és minden mást elhagyjon
érte, isteni kalandként kínálták fel számára.
,,Lenne időd gyóntatni?” - kérdezte tőlem egyik alkalommal egy fiatal diák. Bementünk
a templomba. A gyónás után megkérdezte: ,,Van még egy kis időd rám?”- így ott maradtunk
még. Elkezdett mesélni nekem - a tanulmányairól, az életéről és a szívében lévő mély
nyugtalanságról. Óvatosan tettem fel neki a kérdéseimet. Az foglalkoztatta, hogy vajon a papi
pálya lenne-e az ő életútja. Könnyeket láttam a szemében. Ha ezt az utat választja, sok
mindenről le kell mondania. Hallgattunk. A fiatal egyetemista sírt. Egy idő után ezt mondta:
,,Jól van ez így! Köszönöm, hogy nyitott lélekkel végighallgattál!” - Évekkel később ennek a
fiatalembernek az első szentmiséjén én mondhattam a szentbeszédet. Meséltem az útjáról és a
bátorságáról. Amikor az ünnepség után elbúcsúztunk, azt mondta nekem: ,,Soha nem
gondoltam volna, hogy egyszer az életben ilyen boldog is lehetek!” - Aki ad, az nyer! - Who
gives, wins!
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