
 

 
 
Kwiecień / April  2019                           polnisch 
Do każdego więc, który się przyzna 
do Mnie przed ludźmi, przyznam 
się i Ja przed moim Ojcem, który 
jest w niebie.                                (Mt 10,32)                                                 
_____________________________________           

Miej odwagę! 
Have courage! 
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Kochani Przyjaciele Słowa! 
 
 Nie było mu lekko w pierwszych latach życia. Urodził się na początku lat 90-tych i 
należał do pokolenia wojennego w swoim kraju. Gdy miał 5 lat, wybuchła wojna, w czasie 
której członkowie jego rodziny tracili życie. Bardzo cierpiał z powodu tego bezsensownego 
umierania. Wzrastał z wyobrażeniem, że jesteśmy „my” i „oni”, przyjaciele i wrogowie. 
Relacje pomiędzy tymi grupami były klarowne. W jego sercu płonęła jednak tęsknota, aby 
pokonać te przeciwieństwa i z kamieni, z których zbudowane były mury, pobudować mosty.                         
Na imię mu Simon a jego ojczyzna to Kosowo. 
 
 Trzykrotnie wziął udział w międzynarodowym obozie pokojowym „go4peace“. Simon 
opowiada o tym tak: „Zamiast pójść na plażę, czy do klubów i tam z przyjaciółmi się bawić, 
spędzasz czas w obozie, gdzie możesz pomóc innym ludziom w różnych działaniach. 
Darujesz im swoją miłość, wspierasz ludzi, którzy tego naprawdę potrzebują i potem 
znajdujesz nagle całkowicie nową perspektywę w ukształtowaniu swojego życia. Rozumiesz, 
że nie chodzi tylko o to, byś coś otrzymywał, lecz ważnym jest także, by nauczyć się 
dawania.” To doprowadziło Simona do głębokiej wdzięczności za jego życie, ponieważ 
znalazł drogę, aby ponad granicami wspólnie żyć dla innych. Doświadczył, że POKÓJ jest 
możliwy. 
 
 Gdy przed ostatnim obozem, który organizowany był w Polsce, zapytany został przez 
kolegę ze studiów, dlaczego chce jechać nad Bałtyk i czy to ma związek z zabawami, 
odpowiedział: „Poznałem młodych ludzi, którzy się całkowicie angażują na rzecz innych i są 
przy tym radośni. To pozwoliło mi znaleźć nowe perspektywy dla mojego życia. Chcę przy 
tym pozostać!” Simon miał odwagę pozostać otwartym wobec tego, co odkrył. Kolega 
zareagował: „Czy mogę tam również pojechać?” Zatem: miej odwagę, to się opłaci! – Miej 
odwagę! Have courage! 
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