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Vai Tu mani mīli? 
                                             (Jņ 21,16) 
______________________________________                                                 

Credo – es dodu tev savu sirdi! 
Credo – I give you my heart! 
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    Dārgie Vārda draugi, 
 
 ikdienā nemaz nenotiek tik bieži, ka kāds tev jautā: Vai tu mani mīli? – Šāds jautājums 
ir „atļauts“ cilvēkiem, kuri ir iemīlējušies. Iespējams, tas, kurš uzdod šādu jautājumu, ir 
„iemīlējies“! Vai jūs zināt, kurš uzdod šo jautājumu? – Tas ir Jēzus, un Viņš jautā vienam no 
saviem tuvākajiem draugiem: „Pēteri, vai Tu mani mīli?“ Pēteris Viņu pirms nedaudzām 
dienām trīs reizes noliedza. „Tu zini, ka es Tevi mīlu!“ atbild Pēteris – arī trīs reizes. Līdz ar 
to viņš izsaka savu Credo“, viņš saka Jēzum: „Es-dodu-Tev-savu-sirdi“! 
 
 Kāda jauna studente piedalījās rekolekcijās. Pēdējā vakarā, viņa stāstīja, tēvs 
sprediķoja par evaņģēliju par bagāto jaunekli. Tas, ko viņš teica, kļuva viņai par nozīmīgu 
vēsti. Jautājums bija par to, kas bagātībā ir „slikts“ vai „bīstams“. „Bagātība dara nebrīvu. Jo, 
tam, kurš ir bagāts, ir ko zaudēt,“ viņa dzirdēja un tad viņa rakstīja: „Cik bieži man pēdējā 
laikā ir nācies domāt par šo teikumu! Es pati esmu tik pārbagāti Dieva apdāvināta (tik 
neprātīgi mīlēta!) un tas ir brīnišķīgi. Es to visu neesmu ‚pelnījusi‘! Tas nāca „par velti“ – no 
žēlastības. Bet cik ātri es nosliecos, tam cieši pieķerties. Tad es pēkšņi esmu ‚bagāta‘, kā tas 
jauneklis. Kad Jēzus aicina, viņš klausās tikai uz īpašuma-zīmēm. Kad es to sapratu, man nāca 
kā impulss: ‚Atdod Jēzum taču to, kam esi pieķērusies!‘ Un tā es lūdzos: ‚Kungs, es visu 
ielieku Tavās rokās, lai notiek Tavs prāts!‘ Šī lūgšana raisīja manī lielu prieku. Man kļuva 
skaidrs: Ja es Dievam dāvāju visu, tad Viņš arī dod man visu, sevi pašu. Prieks, kas bija 
manī, bija Viņa klātbūtnes zīme!“ 
 
 Dārgie Vārda draugi, mūsu sirds sliecas ātri kaut kam pieķerties, kas nav Dievs. Tad tā 
ir aizņemta, pilnīgi – respektīvi „bagāta“. Dievam vairs nepietiek vietas. Vai mums pietiek 
drosmes, sirdi atkal no jauna iztukšot un dāvāt VIŅAM. Viņš vēlas to piepildīt ar patiesu 
mīlestību, jo Viņš ir iemīlējies tevī! Saki Viņam katru dienu: Credo – es dodu Tev savu 
sirdi!  Credo – I give you my heart! 
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