
 

 
 
April  2019                                        schwedisch 
Var och en som känns vid mig 
inför människorna, honom skall 
jag kännas vid inför min fader i 
himlen.                                      (Matt. 10:32)                                                 
____________________________________           

Var modig! 
Have courage! 
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Kära Ni, ordets vänner! 
 
 Det hade inte varit lätt för honom under de första åren i hans livet. Han tillhörde 
krigsgenerationen i sitt land, han var född i början av 90-talet. Han var fem år gammal när 
kriget bröt ut. Några av hans familjmedlemmar förlorade sitt liv under de här åren. Det var 
mycket svårt för honom med allt det här meningslösa döende. Han växte upp med bilden att 
det fanns ”oss” och ”er”, vänner och fiender. Linjerna mellan dessa grupper var klara. I hans 
hjärta däremot brann längtan att övervinna motsatserna och att bygga bror utav murstenarna. 
Hans namn: Simon. Hans hemland: Kosovo. 
 
  Tre gånger deltog han i det internationella fredslägret ”go4peace”. Simon berätter: 
„Istället för att gå ner till stranden och ha det kul med dina vänner eller roa dig i nattklubben, 
så tillbringar du tiden i lägret med att hjälpa andra människor i workshops. Du ger dem din 
kärlek och det blir din insats för människor som verkligen behöver det. Och sedan hittar du 
plötsligt ett helt nytt perspektiv för att forma ditt liv. Du fattar att det inte bara handlar om att 
du ska få någonting, utan att det är också viktigt att lära sig att ge.” Detta ledde Simon till en 
djup tacksamhet för sitt liv, för han hittade en väg att leva tillsammans med och för andra 
utöver gränser. Han upplevde att fred är möjligt. 
 
 Innan förra lägret som ägde rum i Polen frågade några vänner från skolan Simon 
varför han skulle åka till Östersjön, om det handlade om att festa och ha kul. Han svarade: 
”Jag har träffat unga människor som kämpar för andra och som kände sig glada. Det gjorde att 
jag fick ett nytt perspektiv på mitt liv. Det kommer jag att hålla fast vid!” Simon hade modet 
att öppet stå för det som han hade upptäckt. Hans väns reaktion: ”Kan jag följa med någon 
gång?” Alltså: Var modig, det är värt det! – Var modig! Have courage! 
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