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Szeretsz engem? 
                                            (Jn 21,16)                                                 
______________________________________           

Credo – neked adom a szívemet! 
Credo – I give you my heart! 
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    Jézus igéjének kedves Barátai, 
 
 nem is olyan hétköznapi dolog, ha valaki azt kérdezi tőled: Szeretsz engem?  – Ez a 
kérdés csak a szerelmesek között „megengedett“. Valószínű tehát, aki ezt a kérdést felteszi, az 
„szerelmes”! Tudjátok, ki az?  – Ő Jézus, aki egyik legközelebbi barátjától kérdezi: „Péter, 
szeretsz engem?“ Ez az ember pedig pár nappal azelőtt háromszor tagadta meg Mesterét. 
„Tudod, hogy szeretlek!“ válaszol Péter a feltett kérdésre – szintén háromszor. Ezáltal 
megfogalmazza a Credo-ját és ezt mondja Jézusnak: „Neked-adom-szívemet”! 
 

Egyik alkalommal egy fiatal egyetemista lány egy lelkigyakorlaton vett részt. Utolsó 
este – amint mesélte – a pap a gazdag ifjú példázatát említette. Amit akkor mondott, az a lány 
számára ‚take-home message‘-dzsé vált. Arról volt szó, mi lehet a gazdagságban „rossz” vagy 
„veszélyes”. „A gazdagság függővé tesz. Mert aki gazdag, annak van veszítenivalója” hallotta 
a lány a tanításban és leírta: „Milyen gyakran is eszembe jutott ez a mondat az utolsó 
napokban! Isten oly gazdagon megajándékozott engem (so crazily loved!) és ez olyan remek 
dolog. Minderre én nem szolgáltam rá! „Ingyen” jött – kegyelemből. De milyen gyorsan 
függni kezdek tőle… És akkor egyszerre csak én is ‚gazdag‘ vagyok, mint a bibliai ifjú. Ha 
ilyenkor Jézus felhívna, csak egy foglalt-hangot hallana. Amikor ezt megértettem, bevillant 
egy fénysugár: ‚Add oda Jézusnak, amitől függsz!‘ És ekkor így imádkoztam: ‚Uram, 
mindent a kezedbe teszek, történjék a Te akaratod szerint!‘ Ez alatt az imádság alatt nagy 
örömöt éreztem a lelkemben. Egyszerre csak világossá vált előttem: Ha mindent odaadok 
Istennek, akkor Ő mindenét nekem ajándékozza, egész valóját. Az az öröm, amely akkor 
megszületett bennem, az Ő közelségének volt a jele!” 
 
 Jézus igéjének kedves Barátai, szívünk hajlik arra, hogy gyorsan olyasvalamihez 
ragaszkodjon és kösse magát, ami nem Isten. Akkor egészen foglalt – vagyis „gazdag“. Ebben 
az esetben alig marad hely az Ő számára. Legyen tehát bátorságunk, hogy újra és újra 
kiüresítsük szívünket és Neki ajándékozzuk. Ő igaz szeretettel akarja megtölteni, hiszen 
szerelmes beléd! Mondd hát Neki nap mint nap újra és újra: Credo – Neked adom a 
szívemet!  Credo – I give you my heart! 
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