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Ai încredere și sari! 
Trust and jump! 
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Dragi prieteni al cuvântului! 
 
 Venise dintr-o țară nordică a Europei în Polonia, la tabăra go4peace, deja în convorbirile 
telefonice înaintea taberei am observat cât de deschis și încrezător vorbea. Încerca cu toată atenția 
sa să cuprindă în inima sa tot ce s-a dezvoltat în tabără împreună cu alți tineri din 15 țări ale 
Europei. 
 

A crescut într-un orășel mic din nordul Scandinaviei, mama sa avea rădăcinile acolo, pe de 
altă parte tatăl său provenea din Africa de Nord, dintr-o familie musulmană. Tânărul scandinavian 
a experimentat religia în contextele sale familiale ca un accesoriu, mai puțin ca o sursă de viață, 
însă sufletul lui era înfometat după o viață adevărată. Așa că a început să caute și a găsit o mică 
comunitate a diasporei, unde trăia și lucra un preot polonez care a însoțit un grup de tineri. Acești 
tineri au venit ca imigranți din diferite locuri de pe pământ. Ceea ce le-a unit a fost dragostea lor 
pentru Isus, pe care au învățat să cunoască, să o aprecieze și să o iubească. 
 
 Astfel a început Simon – așa se numește tânărul – să facă schimb de discuții cu colegii săi 
despre viața și persoana lui Isus, într-un mod foarte simplu. Astfel a format o prietenie cu Isus, 
care a devenit din ce în ce mai profundă. Isus devenise dintr-o dată o figură pentru Simon, care nu 
era numai o măreție istorică, ci "cineva care poate fi iubit așa cum iubim o persoană" (Madeleine 
Delbrêl). Aceasta a fost experiența lui copleșitoare: Isus trăiește! Isus este realitate, realitate vie! 
Isus este cineva! Isus este un tu! 
 
 Așa cum Isus l-a întrebat pe Simon Petru: „Mă iubești?“, apoi aruncând o privire către 
prietenii săi, a mai repetat: „Mă iubești mai mult decât aceștia?“, așa auzea și Simon din Scandi-
navia întrebarea aceasta în inima lui. „Mă iubești?“ Îi era clar că putea să-i răspundă numai prin 
viața lui, așa că a cerut să fie botezat, s-a pregătit și a fost botezat. A îndrăznit să facă saltul vieții 
sale: Ai încredere și sari! Trust and jump! 
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