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     Credo – nebo (Ti) dám své srdce! 

         Credo – I give you my heart! 
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    Milí přátelé Ježíšových Slov, 

 

 ano není to úplně každodenní záležitost, aby se tě někdo zeptal: Miluješ mě? – 

„Povolena“ je takováto otázka jen mezi lidmi, kteří jsou zamilováni. Pravděpodobně je ten, 

kdo takovouto otázku klade, „zamilován“! Víte, kdo tuto otázku pokládá? – Je to Ježíš a on se 

ptá svých nejbližších přátel: „Petře, miluješ mě?“ Tento muž před několika dny Ježíše třikrát 

zapřel. „Ty víš, že tě mám rád!“ odpovídá Petr – také třikrát. Tímto vyznává svou „Víru“, říká 

Ježíšovi: „Dávám-ti-své-srdce“! 

 

  

 Jedna mladá studentka se účastnila exercicií. Poslední večer, vyprávěla, páter kázal 

o evangeliu o bohatém mladíkovi. Co řekl, se stalo jejím ‚take-home message‘. Šlo o otázku, 

co je „špatného“ nebo „nebezpečného“ na bohatství. „Bohatství svazuje. Neboť kdo je bohatý, 

má něco, co může ztratit,“ uslyšela a poté napsala: „Jak často mi přišla na mysl tato otázka 

v posledních dnech! Já sama jsem hojně obdarována Bohem (so crazily loved!) a to je skvělé. 

Já si to všechno ,nezasloužím‘! Přišlo to „zadarmo“ – z milosti. Ale jak rychle jsem věděla, 

abych si ujasnila. Potom jsem najednou ,bohatá‘, jako ten mladík. Když Ježíš potom zavolá, 

uslyší jen tón-obsazeno. Když jsem to pochopila, najednou mi bylo jasné: ,Dej přece něco 

Bohu, něco na čem ti záleží!‘ A tak jsem se modlila: ,Pane, vkládám vše do tvých rukou, ať se 

stane Tvá vůle!‘ Tato modlitba mi přinesla velkou radost. Najednou mi bylo jasné: Když 

Bohu vše daruji, potom mi dá Své všechno, sám sebe. Radost, která byla najednou ve mně, 

byla stopou jeho blízkosti!“ 

 

  

Milí přátelé Ježíšových Slov, naše srdce je nakloněno, aby si ujasnilo, co není Bohem. 

Potom je obsazeno, naplno – tedy „skrze bohatství“. Potom sotva zůstane trochu místa na 

Boha. Máme odvahu, abychom vyprázdnili své srdce a darovali Mu ho? On jej naplní pravou 

láskou, neboť on je zamilovaný do tebe! Říkej mu každý den nově: Credo – dám Ti své 

srdce!  Credo – I give you my heart! 
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