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Den som gir, vinner!
Who gives, wins!

Kjære venner av go4peace,
Han var godt rotfestet i sin jødiske tro. Han var fortrolig med de 10 bud og overholdt
disse. Men det var en dypere lengsel i hans urolige hjerte – en hunger etter en dypere mening
med livet. Han hadde hørt om Jesus. Og nå hadde han sjansen til å kunne oppsøke han. Han
lot alt annet være og løp til Jesus. Han falt på kne for han og spurte: «Gode mester, hva skal
jeg gjøre for å få det evige liv?» Når Jesus svarte med å vise til de ti bud, kunne mannen svare
at: «Mester, alt dette har jeg holdt helt fra jeg var ung.» Jesus erkjente lengselen i denne
mannen. Jesus så på han omfavnet han og sa: «En ting mangler deg: Gå bort og selg det du
eier, og gi alt til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.»
Da han hørte dette ble han målløs. Han ble helt satt ut, og gikk bedrøvet bort. Denne
invitasjonen, og oppgi alt forJesus og satse alt bare på han, kunne han ikke komme utenom.
Men han hadde for mye å gi slipp på; venner, karriere, suksess og formue. Å skulle stole bare
på Jesus og ofre alt det andre for han, ble for den rike mannen et for utrolig eventyr.
«Har du tid til å høre et skriftemål?» spurte en ung student. Vi gikk til kirken. Etter
skriftemålet spurte han: «Har du enda litt mer tid til meg?» Vi ble en stund til i kirken og han
begynte å fortelle – fra studiene sine, fra livet sitt, og om en dyp uro som han bar på i sitt
hjerte. Jeg spurte litt forsiktig og etterhvert kom det fram at han grunnet på om han hadde et
kall til å bli prest. Fra den unge mannens øyne så jeg tårene renne. Om han valgte denne veien
for livet sitt, krevde det at han valgte bort mye annet i livet. Vi tidde sammen. Han gråt. Etter
en stund sa han: «Det er greit nå, takk for at du lyttet til meg med et åpent hjerte!» - Flere år
senere fikk jeg holde prekenen i hans første messe. Jeg fortalte om hans vei og hans mot. Når
vi tok farvel etter festen ved denne anledningen, sa han til meg: «Jeg hadde aldri trodd at jeg
kunne bli så lykkelig som det jeg er nå»! – Den som gir, vinner! – Who gives, wins!
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