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Dragi Prijatelji Besede,
pravzaprav ni tako vsakdanje, da te nekdo vpraša: Ali me ljubiš? – Tako vprašanje je
»dovoljeno« le pri zaljubljenih ljudeh. Najverjetneje je človek, ki postavi to vprašanje,
»zaljubljen«! Ali veste, kdo postavlja to vprašanje? – To je Jezus, ko vpraša enega svojih
najtesnejših prijateljev: »Peter, ali me ljubiš?« Slednji je nekaj dni pred tem Jezusa trikrat
izdal. »Ti veš, da te ljubim!« odgovori Peter – prav tako trikrat. S tem izpove svoj »credo«,
svojo vero, ko Jezusu reče: »Tebi-dam-svoje-srce!«
Neka mlada študentka se je udeležila duhovnih vaj. Zadnji večer, tako je
pripovedovala, je pater pridigal o evangeliju o bogatem mladeniču. Kar je povedal, je postalo
njeno 'take-home' sporočilo. Šlo je za vprašanje, kaj je »slabega« ali »nevarnega« v bogastvu.
»Bogastvo ne osvobaja. Kajti kdor je bogat, ima kaj za izgubiti,« je slišala. Nato je napisala:
»Kako pogosto mi je v zadnjih dneh ta poved prišla na misel! Bog me tako zelo obdaruje in to
je fantastično. Nisem si zaslužila vsega tega! Vse je prišlo »gratis« - iz milosti. Toda kako
hitro sem nagnjena, da se na to priklenem. Naenkrat postanem 'bogata', tako kot mladenič. Če
Jezus potem pokliče, bo zaslišal le znak zasedene linije. Ko sem to razumela, sem prejela
impulz: 'Daj Jezusu, česar se oklepaš!' In tako sem molila: 'Gospod, vse dajem v Tvoje roke,
zgodi se Tvoja volja!' Ta molitev mi je prinesla ogromno radost. Naenkrat mi je bilo jasno:
Če dam Bogu vse, potem da On meni Svoje vse, sebe. Radost, ki sem jo naenkrat začutila,
je bila sled Njegove bližine!«
Dragi Prijatelji Besede, naše srce se nagiba k temu, da se na nekaj priklenemo, kar ni
Bog. Takrat je srce zasedeno, polno – »bogato«. Za Boga ostane potem le malo prostora.
Imejmo pogum, da bi vedno znova naredili srce prazno in ga podarili NJEMU. On ga bo
napolnil s pristno ljubeznijo, kajti on nas ljubi! Recimo mu dan za dnem: Credo – dam ti
svoje srce! Credo – I give you my heart!
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