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Důvěřuj a skoč!
Trust and jump!

Milí přátelé Ježíšových slov!
Přijel se svými kamarády na go4peace – Camp do Polska z jedné ze severních zemí Evropy. Už při
několika telefonátech, které jsme spolu před kempem vedli, mi byl nápadný jeho otevřený a důvěřivý
způsob hovoru. Teď byl tady a snažil se celou svojí pozorností vše, co ho během těchto dní s mladými lidmi
z 15 různých zemí rozvinulo, zanechat v srdci.
Vyrůstal v malém městě na severu Skandinávie. Jeho matka tam měla své kořeny. Naproti
tomu přišel jeho otec ze severní Afriky. Pocházel z jedné muslimské rodiny. Mladý Skandinávec považoval
náboženství ve spojitosti se svou rodinou spíše za takovou ozdobu než za pramen života, Ale jeho duše
hladověla po opravdovém životě. Začal tedy hledat a setkával se s ostatními ve společenství Diaspora. Tam
žil a pracoval jeden polský kněz, který doprovázel skupinu mladých lidí. Tito mladí lidé přišli jako
přistěhovalci z různých koutů země. To, co je spojovalo, byla láska k Ježíši, kterého znali, vážili si ho a
naučili se ho milovat.
Tak začal Simon – tak se mladý muž jmenuje, ve vší prostotě a jednoduchosti se stejně starými
lidmi hovořit o životě a osobě Ježíše Krista. Na této cestě rozvíjel s Ježíšem své přátelství, které se stále
prohlubovalo. Ježíš se pro Simona najednou stal postavou, která měla nejen obrovskou historickou
velikost, ale byla i někým, „koho člověk může milovat tak, jako miluje jiného člověka“ (Madeleine Delbrêl)
To pro něho byla ohromující zkušenost. Ježíš žije! Ježíš je opravdovost, žijící skutečnost! Ježíš je Někdo!
Ježíš je Ty.
A tak, jak se Ježíš ptal Šimona Petra: „Miluješ mě?” a pak, s ohledem na jeho přátele se ještě znovu
tázal: „ Miluješ mě více než oni?“, stejně tak slyšel tuto otázku ve svém srdci Simon ze Skandinávie.
„Miluješ mě?“ Bylo mu jasné, že mohl odpovědět jenom svým životem, a tak požádal o křest. Připravil se
a nechal se pokřtít. Troufnul si skočit do svého života: Důvěřuj a skoč! Trust and jump!
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