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Credo - Tobie oddaję serce moje! 
Credo - I give you my heart! 

 
„Freunde des Wortes“ 

                 Kontakt:           Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
                 Tel.:                   0049-172-5638432 
                 Mail:                  mail@onword.de 
                 
                 homepage         www.onword.de 

 
 

Drodzy Przyjaciele Słowa, 
 

niezbyt często zdarza się, że ktoś mówi do ciebie: czy mnie kochasz? Takie pytanie 
„dozwolone” jest tylko u zakochanych. Zapewne ten, który je stawia jest „zakochany".         
Czy wiecie, kto zadał to pytanie? To Jezus, który zwraca się do jednego z najbliższych 
przyjaciół: "Piotrze, czy Ty mnie kochasz?" On przed kilkoma dniami trzykrotnie zdradził 
Jezusa. "Ty wiesz, że ciebie kocham!" odpowiada Piotr - również trzykrotnie. W ten sposób 
przekazuje swoje "credo" i mówi Jezusowi: "Tobie oddaję moje serce"! 
 

Pewna studentka uczestniczyła w rekolekcjach. Ostatniego wieczoru, jak opowiadała, 
zakonnik rozważał ewangeliczną historię o bogatym młodzieńcu. To, co powiedział,            
stało się dla niej motywem do dalszych przemyśleń. Chodziło o pytanie, co "złego"               
lub "niebezpiecznego" jest w bogactwie. "Bogactwo zniewala. Bo kto jest bogaty, ten ma coś 
do stracenia", tak usłyszała i zapisała: "Jakże często to zdanie w ostatnich dniach pojawiało 
się  w mojej głowie! Ja sama jestem obdarowana przez Boga ponad miarę i to jest wspaniale. 
Na to wszystko jednak nie zasłużyłam sobie, lecz otrzymałam "gratis", z łaski. Jakże szybko 
staje się to dla mnie uzależniające. Nagle staję się bogata, jak ten młodzieniec. Gdy wtedy 
Jezus zawoła, to usłyszy sygnał zajętości. Kiedy to zrozumiałam, natchnęło mnie: "Daj 
Jezusowi to, co jest dla Ciebie najważniejsze" i tak się modliłam: "Panie oddaję wszystko w 
Twoje ręce, bądź wola Twoja!". Ta modlitwa wzbudziła we mnie wielką radość i nagle stało 
się jasne: Jeśli oddam wszystko, to Bóg da mi wszystko co ma, całego siebie. Radość, która 
mnie napełniała, to była Jego obecność!" 
 

Drodzy Przyjaciele Słowa, nasze serca są skłonne do uzależniania się od czegoś, co 
nie jest z Bogiem związane. Wtedy są one zajęte, pełne, po prostu "bogate". Nie ma już w 
nich wtedy miejsca dla Boga. Miejmy odwagę do ciągłego oczyszczania naszego serca                    
i ofiarowania go Jemu?  On chce je napełniać prawdziwą miłością, bo jest w Tobie 
zakochany! Powtarzaj Bogu każdego dnia: Credo - Tobie oddaję serce moje! - Credo - I 
give you my heart! 
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