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Elskar þú mig meira en 
þessir?                                   (Jóh 21,15) 

_____________________________________  
Treystu og stökktu! 

Trust and jump! 
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Kæru vinir orðsins! 

 
Hann var kominn með vinum sínum frá einu Norðurlandanna til að fara í go4peace-

búðir í Póllandi. Jafnvel með nokkur símtölum, sem við áttum fyrir ferðina, tók ég eftir því 
hvað hann var opinn og traustvekjandi. Nú var hann þangað kominn og reyndi af öllum mætti 
að taka allt upp í hjarta sitt, sem þróast hafði þessa daga með unga fólkinu frá 15 mismunandi 
löndum. 

 
Hann ólst upp í litlum bæ í Norður-Skandinavíu. Móðir hans var ættuð þaðan. Faðir 

hans, hins vegar, hafði komið frá Norður-Afríku. Hann kom úr múslímafjölskyldu. 
Trúarbrögð höfðu verið afgangsstærð í hinni ungu skandinavísku fjölskyldu og varla nein 
uppspretta í lífi þeirra. En sál hans þráði raunverulegt líf. Þannig að hann byrjaði að leita og 
komst í samband við lítið og afskekkt samfélag. Þar bjó og starfaði pólskur prestur sem 
leiðbeindi hópi ungs fólks. Þetta unga fólk kom sem innflytjendur alls staðar að úr heiminum. 
Það sem tengdi þau saman var ástin á Jesú, sem þau hafði kynnst, þökkuðu og elskuðu. 

 
Þannig hafði Símon – en það hét ungi maðurinn – einfaldlega farið að ræða ævi og 

persónu Jesú við jafnaldra sína. Á þann hátt hafði vináttan við Jesú þróast og orðið varð sífellt 
dýpri. Jesús hafði skyndilega orðið sá maður í augum Símonar sem ekki var aðeins söguleg 
persóna heldur „sá sem maður getur elskað eins og aðra manneskju“ (Madeleine Delbrêl). 
Þetta var yfirþyrmandi reynsla: Jesús er lifandi! Jesús er raunveruleiki, lifandi veruleiki! Jesús 
er til! Við segjum „þú“ við Jesú! 

 
Og eins og Jesús spurði Símon Pétur: „Elskar þú mig?“, og síðan með hliðsjón af 

vinum sínum með orðum Jesú: „Elskar þú mig meira en þessir?“, heyrði Símon frá 
Skandinavíu þessa spurningu í hjarta sínu: „Elskar þú mig?“ Hann vissi að hann gæti aðeins 
svarað með lífi sínu og bað þess vegna um skírn. Hann undirbjó sig og var skírður. Hann 
þorði að taka stökk lífs síns: Treystu og stökktu! Trust and jump! 
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