
 

 

 
Sierpień / August 2021                po polsku           

…będziesz miał skarb w 

niebie.                  (Mk 10,21)                                                                                                                                                                                                                        
___________________________________ 
              Kto daje, wygrywa! 

                     Who gives, wins! 

 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

    

    

 

Kochani Przyjaciele go4peace, 

 

był dobrze zakorzeniony w swojej żydowskiej wierze. Znał i stosował 10 przykazań.  

Ale w jego niespokojnym sercu wciąż była jeszcze głębsza potrzeba odkrycia sensu swojego 

życia. Usłyszał o Jezusie i nagle pojawiła się szansa na spotkanie z Nim. Zostawił wszystkie 

sprawy i pobiegł do Jezusa. Upadł przed nim na kolana i zapytał: „Dobry Nauczycielu, co mam 

czynić, aby zyskać życie wieczne?” Gdy Jezus zwrócił uwagę na stosowanie przykazań, 

nieznajomy odpowiedział: „Przestrzegałem wszystkich tych przykazań od młodości!”             

Jezus wyczuwa tęsknotę tego człowieka, patrzy na niego, przytula i mówi: „Jednego jeszcze      

ci brakuje: idź, sprzedaj, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; wtedy przyjdź 

i podążaj za mną!" 

 

Gdy to usłyszał, oniemiał i przygnębiony odszedł. Nie mógł poradzić sobie z tym 

zaproszeniem, by dla Jezusa wszystko zostawić i całkowicie zdać się na Niego. Jego serce było 

zbyt przywiązane do aktualnego planu życiowego, przyjaciół, sukcesu i majątku. Całkowite 

zdanie się na Jezusa i pozbycie się wszystkiego innego zostało mu zaoferowane jako przygoda 

na jego życie z Bogiem. 

 

 „Czy masz czas na spowiedź w formie rozmowy?”, zapytał młody student.  Poszliśmy 

do kościoła. Po spowiedzi zapytał: „Masz dla mnie jeszcze trochę czasu?” Zostaliśmy. Zaczął 

opowiadać – o swoich studiach, życiu i głębokim niepokoju w sercu. Zadał pytanie,                        

czy to mogło by być możliwe, żeby został księdzem. Widziałem łzy w jego oczach.                  

Gdyby wybrał tę drogę, musiałby zostawić wiele spraw. Milczeliśmy. Płakał. Po chwili 

powiedział: „Tak będzie dobrze! Dziękuję za twoje otwarte serce!” 

Po wielu latach pozwolono mi głosić kazanie na jego pierwszej mszy. Opowiedziałem o jego 

drodze i odwadze. Kiedy żegnaliśmy się po uroczystości, powiedział do mnie: „Nigdy bym     

nie pomyślał, że mogę być tak szczęśliwy!” – Kto daje, wygrywa! – Who gives, wins! 

 

W imieniu go4peaceTeam   Meinolf Wacker 


