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Credo – të jap zemrën time! 
Credo  – I give you my heart! 
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    Të dashur miq të fjalës, 
 
 nuk është e zakonshme, që të pyesë dikush: A më do ti mua? –  kjo pyetje është e 
„lejuar“ vetëm midis njerëzve, që janë të dashuruar. Me shumë gjasa, personi i cili po drejton 
pyetjen është i „dashuruar“! A e dini se kush e bën këtë pyetje? – Është Jezusi dhe ai pyet 
njërin nga miqtë e tij të ngushtë „Pjetër, a më do ti mua?“ Ky i fundit e kishte mohuar Jezusin 
para disa ditësh, tre herë. „Ti e di, se unë të dua!“ përgjigjet Pjetri – tre herë. Në këtë mënyrë 
ai jep „Credo-n“ e tij, e i thotë Jezusit: „Të jap zemrën time“! 
 
 Një studente e re kishte marrë pjesë në ushtrime shpirtërore. Mbrëmjen e fundit, 
tregonte ajo, prifti kishte predikuar për djaloshin e pasur. Çfarë ai kishte thënë, ishte kthyer në 
mesazhin e saj, të cilin ajo e kishte marrë me vete. Bëhej fjalë për pyetjen, çfarë është „e 
rreziksheme“ ose „e keqe“ tek pasuria. „Pasuria nuk na bën të lirë. Sepse kush është i pasur, 
ka shumë për të humbur,“ ajo kishte dëgjuar dhe pastaj shkruante: „Sa shpesh me ka rënë ndër 
mënd kjo fjalë ditët e fundit! Unë vetë, jam shumë e pasur me dhuratat, që Zoti më ka dhënë 
(marrëzisht e dashuruar!) dhe kjo është shumë e bukur. Por unë nuk i kam ‚merituar‘ të gjitha 
këto! Kanë ardhur „gratis“ – nga hiri i Zotit. Po sa shpejt jam e prirur, të kapem pas këtyre 
gjërave. Dhe përnjë moment jam ‚e pasur‘ si djaloshi. Kur Zoti thërret, atëherë, ai do të shohi 
vetëm shenjën, se jam i zënë. Kur e kutopva këtë, më erdhi impulsi: ‚Jepja Jezusit, atë çfarë ty 
të mban peng!‘ Dhe kështu u luta: ‚Zot, po e lë gjithçka në duart e tuaja, e bëftë vullnesa jote!‘ 
Kjo lutje solli një lumturi të madhe tek unë. Për një moment ishte e qartë për mua: Kur i 
dhuroj Zotit gjithçka, atëherë ai më jep gjithçka nga vetja, vetveten. Gëzimi që ishte 
përnjëherë në mua, ishte gjurmë e pranisë së tij!“ 
 
 Të dashur miq të fjalës, zemra jonë është e prirur të kapet fort pas gjërave, të cilat nuk 
janë Zoti. Dhe kështu zemra jonë është e zënë, plot, „e pasur“. Nuk mbetet aspak vënd për 
Zotin. Të kemi guximin ta zbrazim zemrën tonë dhe t’ja dhurojmë ATIJ. Ai do që ta mbushë 
me dashuri të vërtetë, sepse ai është i dashuruar në ty! Thuaje ditë për ditë përsëri; Credo – të 
jap zemrën time!  Credo – I give you my heart! 
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