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Elsker du meg mer enn
de andre her? (Joh 21,15)
______________________________________
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Ha tillit og ta spranget!
Trust and jump!

Kjære venner av Ordet!
Han kom sammen med sine venner fra et av de nordligste landene i Europa for å delta ved
go4peace-Camp i Polen. Allerede gjennom noen telefonsamtaler som vi hadde i forkant av leiren, la jeg
merke til hans åpne og tillitsfulle væremåte. Vel fremme i leiren fulgte han oppmerksomt med og
engasjerte seg med hjerte etterhvert som campen utviklet seg mellom ungdommene som kom fra 15
forskjellige land.
Den unge mannen kom fra ein liten by nord i Skandinavia. Moren hans hadde røttene sine fra
byen, mens faren derimot kom frå Nordafrika. Far kom fra en muslimsk familiebakgrunn, så han var
vel vant til religion i familiesammenhengen, men opplevde dette som en bi-ting, ikke som en kilde til
liv. Likevel var hans sjel full av lengsel etter ekte liv. I sin søken kom han til en innvandrermenighet.
Der bodde og jobbet det en polsk prest, som også ledet en ungdomsgruppe som var tilknyttet
menigheten. Ungdommene kom fra mange forskjellige land. Det som bandt dem sammen var troen på
- og kjærligheten til - Jesus, som de alle hadde lært å kjenne i sine egne land.
Simon, det er det gutten heter, begynte å oppdage og nærme seg Jesus sammen med sine
jevnaldrende venner. Nå utviklet det seg et vennskapsforhold til Jesus som stadig ble dypere. Han
opplevde etterhvert at Jesus ikke bare var en historisk skikkelse, men at han lever i dag og “er en som
vi kan elske som en hvilken som helst annen person.” (Madeleine Delbrêl). Dette ble en overveldende
erfaring: Jesus lever! Jesus er en levende virkelighet! Jesus er ein person! Jesus er en “DU”!
Jesus spurte disippelen Simon Peter: “Elsker du meg?”, for så å spørre ham enda en gang mens
han ser på de andre disiplene: “Elsker du meg mer enn de andre her?” Simon fra Skandinavia kjenner
at dette spørsmålet også treffer hans hjerte. “Elsker du meg?” Simon skjønte at dette kunne han bare
svare på med livet sitt. Derfor ba han om å få bli døpt. Han forberedte seg for dåpen og lot seg døpe.
Han våget å ta det store spranget for livet sitt: Ha tillit og ta spranget! Trust and jump”!
for OnWordTeamet

Meinolf Wacker

