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Älskar du mig? 
                                           (Joh. 21:16) 
______________________________________                                                 

Credo – jag ger dig mitt hjärta! 
Credo – I give you my heart! 
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Kära Ni, ordets vänner, 
 
 det är ju inte så vanligt att någon frågar dig: Älskar du mig? – En sådan fråga är bara 
„tillåten“ när det handlar om människor som är förälskade. Förmodligen är den som ställer 
den här frågan ”förälskad”! Vet ni vem som ställer den här frågan? – Det är Jesus och han 
frågar en av sina närmaste vänner: ”Petrus, älskar du mig?” Denne hade förnekat Jesus tre 
gånger några dagar tidigare. ”Du vet att jag har dig kär!” svarar Petrus – även detta tre gånger. 
Därmed ger han sitt ”Credo”, han säger till Jesus: ”Jag-ger-dig-mitt-hjärta”! 
 
 En ung student hade deltagit i en retreat. Hon berättade om sista kvällen när patern 
predikade om det evangelium som handlade om den rike ynglingen. Det han sa blev till 
hennes ‚take-home message‘. Det handlade om frågan vad som är „dåligt“ eller „farligt“ med 
rikedomen. „Rikedom gör ofri. För den som är rik har någonting att förlora,“ hörde hon och 
sedan skrev hon: ”Hur ofta kom jag att tänka på den här menigen under de senaste dagarna! 
Jag själv är så rikt välsignad av Gud (so crazily loved!) och det är underbart. Jag ’tjäner’ inte 
allt det här! Det var ”gratis” – av nåd. Men hur snabbt är jag benägen att hålla fast vid detta. 
Då är jag plötsligt ’rik’, så som ynglingen. När Jesus sedan ringer mig så kommer han bara att 
höra en upptagetton. När jag fattade det här så fick jag ett impuls: ’Ge Jesus allt som du är fäst 
vid!’ Och så bad jag: ’Herre, i dina händer lämnar jag allt, låt din vilja ske!’ Den här bön gav 
mig en stor inre glädje. Med ens förstod jag: Om jag ger Gud allting, så kommer han att ge 
mig Sitt Allt, sig själv. Glädjen som plötsligt var inom mig var ett spår av hans närhet!” 
 
 Kära Ni, ordets vänner, vårt hjärta är benägen att bli fäst vid någonting som inte är 
Gud. Då är det upptaget, fullt – just ”rikt”. Då finns det nästan ingen plats kvar för Gud. Låt 
oss finna modet att tömma vårt hjärta om och om igen och att ge det till honom. Han vill fylla 
det med äkta kärlek, för han är kär i dig! Säg det till honom varje dag: Credo – jag ger dig 
mitt hjärta!  Credo – I give you my heart! 
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