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Bízz és ugorj!
Trust and jump!
Jézus Igéjének kedves Barátai!
A fiú barátaival együtt egyik északi országból érkezett a lengyel go4peace táborba. Már
előzetesen, telefonbeszélgetéseink során, melyeket a tábor kezdete előtt folytattunk, feltűnt
nyíltsága és megbízhatósága. Miután megérkezett, minden erejével megpróbálta befogadni és
magában megőrizni mindazt, ami ezekben a napokban a 15 országból érkezett fiatallal történt.
Skandinávia északi részén nőtt fel egy kisvárosban, édesanyja innen származott. Édesapja
viszont messziről, Észak-Afrikából jött, muzulmán családból. A fiú a vallásosságot inkább a család
velejárójaként élte meg, mintsem tápláló forrásként. Lelke azonban az igazi élet után vágyakozott.
Így indult el keresni és egy kis szórványközösségre bukkant. Ott egy lengyel pap élt és dolgozott
és egy ifjúsági csoportot vezetett. A csoport tagjai a világ minden tájáról érkeztek bevándorlóként.
A Jézus iránti szeretet kötötte őket össze, megismerték és megszerették Őt.
Simon – mert így hívták a fiút – elkezdett egészen egyszerűen vele egyidősökkel Jézus
életéről és személyéről beszélgetni, saját gondolatait megosztani. Így tehát Jézussal egy barátság
alakult ki, mely egyre csak elmélyült. Számára Jézus egyszerre csak egy olyan példa lett, aki
nemcsak egy történelmi személy volt, hanem egy olyan valaki, „akit úgy lehet szeretni, ahogyan
egy igazi személyt szeretünk“ (Madeleine Delbrêl). Ez volt az ő mindent elsöprő felismerése:
Jézus él! Ő maga valóság, élő valóság! Jézus Valaki! Jézus megszólítható!
És ahogyan Jézus Simon Pétert kérdezte: „Szeretsz engem?“ és tekintetét végighordozva
barátain ezt kérdezte: „Jobban szeretsz, mint ahogyan itt ezek szeretnek?“, így hallotta a skandináv
Simon is ezt a kérdést szívében: „Szeretsz engem?“ Világossá vált számára, hogy erre a kérdésre
csakis életével tud válaszolni, ezért kérte a keresztség szentségének fölvételét. Felkészült hát erre
az eseményre és megkeresztelkedett. Rászánta magát életének nagy ugrására: Bízz bennem és
ugorj! Trust and jump!
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