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Hvern þann sem kannast  við 
mig fyrir mönnum mun ég við 
kannast fyrir Föður mínum á 
himnum.                                 (Mt 10,32) 
_______________________________________ 

Verið hughraust! 
Have courage! 
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Kæru vinir orðsins! 

 
 Fyrstu árin í lífi hans voru erfið. Hann tilheyrði stríðskynslóðinni í landi sínu og 
fæddist í byrjun tíunda áratugarins. Hann var fimm ára þegar stríð braust út í landi hans. Á 
þessum tíma misstu menn úr fjölskyldu hans lífið. Hann þjáðist mjög af þessum tilgagnslausu 
dauðsföllum. Hann ólst upp með þeirri ímynd til væru „við“ og „þið“, vinir og óvinir. Mörkin 
milli þessara hópa voru skýr. En í hjarta hans bjó löngun til að sigrast á þessum klofningi og 
að byggja brýr úr veggjabrotunum. Hann heitir Símon. Hann á heima í Kósovó. 
 
Hann tók þrisvar sinnum þátt í alþjóðlegu friðarbúðunum „go4peace“. Um það segir Símon: 
„Í stað þess að fara niður á ströndina og skemmta sér með vinum sínum eða eiga góða stund á 
skemmtistöðum, eyðir maður tímanum í búðunum og hjálpar öðrum í vinnuhópum. Maður 
gefur þeim ást sína og leggur sig fram um að hjálpa fólki sem raunverulega þarfnast þess. Og 
þá finnur maður skyndilega algerlega nýtt sjónarhorn sem getur móta allt lífið. Maður skilur 
að það snýst ekki bara um að fá eitthvað, heldur einnig um að gefa.“ Með þessu hefur Símon 
öðlast djúpt þakklæti í lífi sínu vegna þess að hann hefur fundið leið yfir landamærin til þess 
að lifa fyrir aðra. Hann hefur kynnst því að friður er mögulegur. 
 
Síðustu búðirnar voru haldnar í Póllandi og áður en hann fór þangað spurðu samnemendur 
hans af hverju hann væri á förum til Eystrasalts, hvort að hann ætlaði að fara í partý og 
skemmta sér. Þessu svaraði hann þannig: „Ég hef kynnst ungu fólki sem gefur öðrum allt sitt 
líf og þau voru samt ánægð. Það hefur gefið mér nýtt sjónarhorn í lífi mínu. Ég vil halda 
svona áfram!“ Símon hafði hugrekki til að halda fast við það sem hann hafði uppgötvað. 
Viðbrögð eins vinar hans voru: „Get ég farið þangað líka?“ Hafið því hugfast: Verið hugrökk, 
það borgar sig! – Verið hugrökk! Have courage! 
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