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      Trúarjátning – Ég gef þér hjarta mitt! 
     Credo – I give you my heart! 
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Kæru vinir Orðsins, 
 
   Það gerist ekki á hverjum degi að við erum spurð: Elskar þú mig? Svona spurning er 
aðeins „leyfileg“ hjá fólki sem er ástfangið. Sennilega er sá aðili sem svona spyr líka 
„ástfanginn“! Vitið þið hver spurði svona? Það var Jesús og hann spyr einn sinn nánasta vin: 
„Pétur, elskar þú mig?“ En hann hafði einmitt sjálfur svikið Jesú þrisvar fáeinum dögum áður. 
„Þú veist að ég elska þig!“ svaraði Pétur – líka þrisvar sinnum. Það er „trúarjátning hans“ 
þegar hann segir við Jesú: „Ég-gef-þér-hjarta-mitt“!  
 

Ung námskona tók þátt í kyrrðardögum. Síðasta kvöldið sagði hún svo frá, að 
presturinn hefði talað um guðspjallið þar sem sagt er frá unga og ríka manninum. Það sem 
hann sagði tók hún með sér heim til umhugsunar. Þarna var rætt um það hvað væri „slæmt“ 
eða „hættulegt“ við það að vera ríkur. Auðæfin gera okkur ófrjáls, því að sá sem er ríkur á það 
á hættu að tapa einhverju,“ heyrði hún að sagt var, og skrifaði svo hjá sér: „Oft hef ég hugsað 
um þessa setningu á undanförnum dögum. Sjálf er ég svo ótrúlega auðug vegna þess sem Guð 
gefur mér (hann elskar mig svo brjálæðislega mikið!) og það er frábært. Ég átti það ekki 
„skilið“! Ég fékk það allt „ókeypis“ – fyrir náð hans. En ég vil halda fast í það, því að þá er ég 
rík eins og ungi maðurinn. Þegar Jesús kallar er svo alltaf á tali. Þegar ég áttaði mig á þessu 
datt mér skyndilega í hug: ,Gefðu Jesú bara það sem þér finnst mikilvægt!‘ Og þess vegna bað 
ég: ,Drottinn, ég set allt í þínar hendur, verði þinn vilji!‘ Þessi bæn vakti með mér mikla gleði. 
Allt í einu varð mér ljóst: Ef ég gef Guði allt, þá gefur hann mér allt sitt, sjálfan sig. 
Gleðin sem ég skynjaði innra með mér var tákn um nærveru hans!“ 

 
Kæru vinir Orðsins, hjarta okkar hneigist til að halda fast í eitthvað sem ekki tilheyrir 

Guði. Þá er alveg á tali hjá því – og það er „auðugt“. Þá er varla neitt pláss eftir handa Guði. 
Við skulum hafa kjark til að tæma hjarta okkar aftur og aftur. Þá fyllir hann það með raun-
verulegum kærleika, því að hann elskar okkur! Endurtökum þetta dag hvern á ný: 
Trúarjátning – Ég gef þér hjarta mitt! Credo – I give you my heart! 
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