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Vai tu mani mīli vairāk 
nekā viņi?                         (Jņ 21,15)                  
_____________________________________           

Uzticies un lec! 
Trust and jump! 
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Dārgie Vārda draugi! 
 
 Viņš kopā ar saviem draugiem bija ieradies no kādas Eiropas ziemeļu valsts uz go4peace-
Camp Polijā. Jau no dažiem zvaniem pirms nometnes, es pamanīju viņa atlāto un uzticīgo dabu. 
Tagad viņš bija šeit un centās ļoti uzmanīgi, visu uztvert ar sirdi, kas attīstījās jaunajos cilvēkos 
no 15 dažādām valstīm šajās dienās. 
 
 Viņš uzauga mazā pilsētiņā Skandināvijas ziemeļos. No šejienes nāca viņa māte. Tēvs 
turpretī bija ienācējs no Ziemeļāfrikas. Viņš bija no musulmaņu ģimenes. Reliģiju jaunais 
skandināvs savā ģimenē piedzīvoja kā tādu papildinājumu, nevis kā dzīvības avotu. Tomēr viņa 
dvēsele bija izsalkusi pēc patiesas dzīves. Tā viņš devās meklējumos un nonāca mazā diasporas 
draudzē. Tur dzīvoja un strādāja kāds poļu priesteris, kurš garīgi aprūpēja jauniešu grupu. Šie 
jaunie cilvēki nāca kā ieceļotāji no dažādām pasaules vietām. Viņus vienoja mīlestība uz Jēzu, 
Kuru bija iepazinuši un mācījās novērtēt un mīlēt. 
 
 Tā Simons – tā sauc jauno cilvēku – pavisam vienkārši sāka, dalīties domām ar 
vienaudžiem par Jēzus dzīvi un personu. Šajā ceļā attīstījās viņa draudzība ar Jēzu, kas kļuva arvien 
dziļāka. Jēzus Simonam bija tas, kurš nebija tikai vēsturiska persona, bet „tāds, kuru var mīlēt, kā 
mīl kādu personu.“ (Madeleine Delbrêl) Tā bija visu pārspējoša pieredze: Jēzus dzīvo! Jēzus ir 
īstenība, dzīva īstenība! Jēzus ir kāds! Jēzus ir tu! 
 
 Un līdzīgi kā Jēzus jautāja Sīmanim Pēterim: „Vai tu mani mīli?“ un tad raugoties uz 
saviem draugiem vēl pievienoja: „Vai tu mani mīli vairāk nekā viņi?“, tā arī Simons no 
Skandināvijas  dzirdēja šo jautājumu savā sirdī. „Vai tu mani mīli?“ Viņam bija skaidrs, ka atbildēt 
var vienīgi ar savu dzīvi un lūdza Kristību. Viņš sagatavojās un pieņēma Kristību. Viņš 
uzdrošinājās savas dzīves lecienam: Uzticies un lec! Trust and jump! 
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