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litauisch

Ar tu myli mane?
(Joh 21,16)
______________________________________

Credo - Aš tau atiduosiu savo širdį!
Credo – I give you my heart!
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Brangūs žodžio draugai,
Tai nėra įprasta, kad kas nors tave klaustu, ar tu myli mane? - "Leidžiamas" yra toks
klausimas tik tarp žmonių, kurie yra įsimylėję. Taigi tas, kuris klausia šio klausimo, tikriausiai
yra "įsimylėjęs"! Ar žinote, kas klausia šio klausimo? - Tai yra Jėzus ir jis klausia vieno iš
savo artimiausių draugų: "Petrus, ar tu mane myli?" Prieš kelias dienas Jėzus buvo trys kartus
išdaves. "Tu žinai, kad aš tave myliu!" Petrus atsako - taip pat trys kartus. Taip jis išduoda
savo "Credo", jis sako Jėzui: "Aš duodu tau savo širdį"!
Jauna studentė dalyvavo Exerzitien. Praėjusi vakarą pasakojo ji, kunigas skelbė
turtingo jaunuolio evangeliją. Tai, ką jis sakė, tapo jos ‚take-home message‘. Būvo
svarstomas klausymas kas "blogo" ar "pavojingo"slipi turtuose. "Turtas padaro jus belaisviais.
Kadangi kas turtingas yra turi ką prarasti, "ji girdėjo, o tada ji parašė:" Kiek kartų šis sakinys
per keletą dienų persikėlė į mano mintis! Aš pati esu dosniai apdovanota Dievo (so crazily
loved!), ir tai yra puiku. Aš to nenusipelniau! Tai buvo Dovana" - malone. Bet kaip greitai aš
esu linkusi pie sito priprasti. Tada staiga tapau aš "turtinga", kaip ir tas jaunuolis. Kai Jėzus
skambins, jis girdės tik užimtą signalą. Kai tai supratau, pasirodė impulsas: "Duok Jėzui tai
kas tau svarbu yra. Ir taip aš meldžiausi: "Viešpatie, Aš atiduosiu viską į tavo rankas, tavo
valia bus padaryta!" Ši malda davė didelį džiaugsmą. Staiga man buvo aišku: jei aš duosiu
viską Dievui, Dievas pats savo duos viską man. Džiaugsmas, kuris tuo metu buvo manije,
buvo jausti jo artuma! "
Brangūs Žodžio draugai, mūsų širdys yra linkusi greitai priprasti prie to, kas nėra
Dievas. Tada ji užimta, pilna - tiesiog "turtinga". Dievui nelieka beveik jokios vietos. Ar
turime drąsos iš naujo ištuštinti savo širdis ir jam dovanoti ją? Jis nori jausti su tikra meile,
nes jis yra įsimylėjęs į tavę! Sakyk tai jam kiekvieną dieną: Credo - Aš tau atiduosiu savo
širdį! Credo – I give you my heart!
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