
 

 
 
Balandis / April 2019                           litauisch     

Kiekvienas, kuris mane  
prieš žmones pripažy sta,  
aš irgi pripažinsiu  prieš 
Tėvą  danguje            (Mt 10,32)                                                 
____________________________________           

Turėk drąsos! 
Have courage! 
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Mieli žodzio draugai! 
 
   Pirmuosius savo gyvenimo metus jis neturėjo  lengvus. Jis priklausė karo kartai savo 
šalyje, gimė 90-ųjų pradžioje. Jam buvo tuomet 5 metai, kai jo šalyje kilo karas. Per šį laiką jo 
šeimoje dauguma žmoniu neteko gyvybės. Jis labai nukentėjo nuo šio išgyvenimo  
beprasmiškų mirčių. Jis užaugo su vaizduote, kad yra „mes“ ir „jūs“, draugai ir priešai. Tarp 
šių grupių buvo aiškios linijos. Tačiau jo širdyje buvo troškimas įveikti šituos nusistatymus ir 
statyti tiltus iš sienos akmenų. Jo vardas yra Simonas. Jo tėvynė: Kosovas. 
 
   Jis tris kartus dalyvavo tarptautinėje taikos stovykloje „go4peace“. Simonas sako: 
„Vietoj to, kad eitu į paplūdimį  linksmintis su draugais ar linksmintis klubuose,mieliau 
praleidžia laiką stovyklose, padedančiose kitiems žmonėms.  Taip jūs suteikiate jiems savo 
meilę ir padedate žmonems kuriems jūsu reikia. Ir tada jūs staiga randate visiškai naują 
perspektyvą savo gyvenimui formuoti. Jūs suprantate, kad tai ne tik apie tai, kaip kažką gauti 
iš kitu, bet ir apie tai kaip išmokti ir kitiems duoti. padėti “Tai paskatino Simoną džiaugtis už 
savo gyvenimą, nes jis rado kelią į bendravima vienas su kitu ir vienas kitam. Jis patyrė, kad 
taika yra įmanoma. 
 
   Kai jis prieš  paskutinę stovyklą , kuri vedė mus į Lenkiją,  būvo studijų kolegų 
paklaustas kodėl jis vyktu prie Baltijos jūros,  ar tai susije su vakarėliais,  jo atsakymas būvo 
toks: „Susipažinau  su jaunais žmonėmis , kurie yra visiškai atsidavę kitiems ir dėlto laimingi. 
Tai suteikė man naują perspektyvą mano gyvenimui. Aš noriu ties šia tema  
pasilikti! ”Simonas turėjo drąsos būti atviras tai, ką jis atrado. Jo draugo reakcija: „Ar galiu 
ten kartu keliauti?“ Taigi: Turėkite drąsos, tai verta! - turėk drąsos! Hab Mut! Have 
courage! 
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