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Milí přátelé go4peace, 

 

  ve své židovské víře byl velmi zakořeněn. Deset přikázání mu byla svěřena. Jimi se 

řídil. Ale byl tady ještě hlubší hlad v jeho neklidném srdci – hlad po smyslu jeho života. 

Slyšel o Ježíši. Najednou mu dávalo smysl se s ním potkat a využít tu šanci. Všeho nechal a 

utíkal za Ježíšem. Padl před ním na kolena a ptal se: „Dobrý Mistře, co musím udělat, abych 

mohl získat věčný život?” Když Ježíš poukázal na přikázání, neznámý řekl: „Všechna tato 

přikázání jsem poslouchal už odmala!” Ježíš ucítil touhu tohoto muže. Podíval se na něj, 

obejmul ho a řekl: „Jedno Ti přece chybí: Jdi, prodej všechno, co máš, dej to chudým a budeš 

mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mě!” 

 

Když to slyší, oněmí. Najednou je zaražený a odchází smutně pryč. Nezvládá se 

vypořádat s pozváním všeho pro Ježíše nechat a zcela se na něho spolehnout. Tak moc je jeho 

srdce připoutané k životnímu plánu, k přátelům, k úspěchu, k majetku. Spolehnout se na 

Ježíše, všechno pro něho nechat, to mu bylo nabídnuto jako Boží dobrodružství pro jeho 

život.  

 

„Máš čas na zpověď?“ zeptal se mě mladý student. Šli jsme do kostela. Po zpovědi se 

zeptal: „Máš na mě ještě chvíli čas?“ Zůstali jsme. Začal vyprávět – o svém studiu, svém 

životě a hlubokém neklidu ve svém srdci. Opatrně jsem se ptal. Zamýšlel se nad tím, zda by 

jeho cesta nemohla být v kněžství. Viděl jsem slzy v jeho očích. Kdyby se vydal touto cestou, 

musel by toho hodně opustit. Mlčeli jsme. Plakal. Po nějakém čase řekl: „Tak je to dobře! 

Děkuji za Tvoje otevřené srdce! – O několik let později jsem směl mít kázání na jeho první 

mši. Vyprávěl jsem o jeho cestě a jeho odvaze. Když jsme se po slavnosti rozloučili, řekl mi: 

„Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl být tak šťastný!” – Kdo dává, vítězí! – Who gives, 

wins! 

 

za go4peaceTeam   Meinolf Wacker 


