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Ali me ljubiš bolj ko 
tile?                                               (Jn 21,15)                                                 
_________________________________________           

Zaupaj in skoči! 
Trust and jump! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 

     Dragi Prijatelji Besede! 

S svojimi prijatelji je iz ene izmed nordijskih držav pripotoval na Poljsko na kamp 
go4peace. Že v telefonskem pogovoru, ki smo ga izvedli pred kampom, je mojo pozornost 
zbudila njegova odprtost in zaupljivost. Zdaj je bil tu in z vso svojo pozornostjo je poskušal v 
svoje srce sprejeti vse, kar se je razvilo v teh dneh z mladimi iz 15 različnih držav. 

Odrastel je v majhnem mestu na severu Skandinavije. Tam je imela korenine njegova 
mati, medtem  ko je njegov oče prišel iz severne Afrike. Izviral je iz muslimanske družine. 
Mladi Skandinavec je religijo v svojih družinskih zvezah doživljal prej kot nek dodatek in ne 
kot vir življenja. Toda njegova duša je bila polna hrepenenja po pristnem življenju. Tako se je 
podal na iskanje in našel manjšo diasporo. Tam je živel in delal poljski duhovnik, ki je spremljal 
skupino mladih. Ti mladi ljudje so kot priseljenci prihajali iz najrazličnejših krajev na Zemlji. 
To, kar jih je povezovalo, je bila njihova ljubezen do Jezusa, ki so ga spoznali ter se ga naučili 
ceniti in ljubiti. 

Simon – tako je bilo mlademu možu ime – se je povsem enostavno začel pogovarjati z 
ostalimi vrstniki o Jezusu in njegovem življenju. Na tej poti se je razvilo njegovo prijateljstvo 
z Jezusom, ki pa je postajalo vse globlje. Jezus je za Simona naenkrat postal lik, ki nima le 
zgodovinske veličine, temveč lahko ta lik »ljubimo tako, kot ljubimo osebo« “ (Madeleine 
Delbrêl). To je bilo njegovo mogočno spoznanje: Jezus živi! Jezus je resničnost, živa 
resničnost! Jezus je Nekdo! Jezus je v Tebi! 

In tako kot je Jezus vprašal Simona Petra »Ali me ljubiš?« ter mu nato ob pogledu na 
njegove prijatelje dodal »Ali me ljubiš bolj ko tile?«, tako je tudi Simon iz Skandinavije zaslišal 
to vprašanje v svojem srcu. »Ali me ljubiš?« Jasno mu je bilo, da je na vprašanje lahko 
odgovoril le s svojim življenjem, zato je prosil za krst. Pripravil se je in se dal krstiti. Upal si 
je in naredil skok v svojem življenju. Zaupaj in skoči! Trust ad jump! 

Za OnWordTeam                                Meinolf Wacker 


