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Älskar du mig mer än 
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_________________________________________           

Lita och hoppa! 
Trust and jump! 
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Kära Ni, ordets vänner! 
 
 Tillsammans med sina vänner hade han kommit till go4peace lägret i Polen från ett av de 
nordiska länderna i Europa. Redan när vi pratade i telefon före lägret lade jag märke till hans öppna 
och tillitsfulla väsen. Nu var han här och med all uppmärksamhet försökte han låta nå fram till sitt 
hjärta allt det som utvecklade sig under dessa dagar med unga människor från 15 olika länder. 
 
 Han hade vuxit upp i en liten stad i norra Skandinavien. Hans mor var född där. Men hans far 
hade kommit från Nordafrika och härstammade från en muslimsk familj. I sin familj hade den unge 
mannen upplevt religion som något utan större betydelse, inte så mycket som ett livs-källa. Men hans 
själ var hungrig efter det sanna livet. Därför började han att leta och hittade en liten diaspora-
församling. Där levde och arbetade en polsk präst som följde med en grupp av ungdomar. De här unga 
människorna kom som invandrare från olika platser i världen. Det som förenade dem var deras kärlek 
till Jesus som de hade lärt känna och börjat uppskatta och älska. 
 
 Därför började Simon – det var den unge mannens namn – att prata om Jesu liv och person 
med jämnåriga. På det här sättet utvecklade sig en vänskap till Jesus som blev allt djupare. Jesus hade 
blivit en figur för Simon som inte var bara en historisk personlighet utan någon som ”man kan älska, 
så som man älskar en person” (Madeleine Delbrêl). Det var en överväldigande erfarenhet: Jesus lever! 
Jesus är verklighet, levande verklighet! Jesus är någon! Jesus är ett Du! 
 
 Och så som Jesus frågade Simon Petrus: ”Älskar du mig?” och sedan en gång till, ännu 
tydligare med tanke på hans vänner: ”Älskar du mig mer än de andra gör?”, så hörde även Simon från 
Skandinavien den här frågan i sitt hjärta: ”Älskar du mig?” Han insåg att han bara kunde svara med 
sitt liv och därför bad han om att dopas. Han förberedde sig och lät sig dopas. Han vågade sitt livs 
hopp: Lita och hoppa! Trust and jump! 
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