
 

 
 
April  2019                                         slowenisch 
Vsakega torej, ki bo priznal mene 
pred ljudmi, bom tudi jaz priznal 
pred svojim Očetom, ki je v 
nebesih.                                             (Mt 10,32) 
______________________________________                                                 

Bodi pogumen! 
Have courage! 
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Dragi Prijatelji Besede! 

   Prva leta njegovega življenja niso bila lahka. Spadal je v vojno generacijo svoje 
države – rodil se je namreč na začetku devetdesetih let. Star je bil 5 let, ko je v državi 
izbruhnila vojna. V tem času so člani njegove družine izgubili življenja. Zelo je trpel zaradi 
tega nesmiselnega umiranja. Odrastel je s predstavo, da obstajamo »mi« in »vi«, prijatelji in 
sovražniki. Meje med tema dvema skupinama so bile jasne. Toda v njegovem srcu je gorelo 
hrepenenje po premagovanju tega nasprotja ter po grajenju mostov iz kamnov, ki so bili del 
teh zidov. Njegovo ime: Simon. Njegova domovina: Kosovo. 

  Trikrat se je udeležil mednarodnega kampa miru »go4peace«. O tem Simon 
pripoveduje: »Namesto obiska mesta s prijatelji ali zabavati se v klubih preživiš čas na tem 
kampu, kjer v delavnicah pomagaš drugim ljudem. Podariš jim svojo ljubezen in prispevaš 
nekaj ljudem, ki to resnično potrebujejo. In nato najdeš popolnoma novo perspektivo, kako si 
oblikovati življenje. Razumeš, da ne gre le za to, da nekaj dobiš, temveč da je pomembno tudi 
to, da se naučiš dati.« To je Simona pripeljalo do globoke hvaležnosti za svoje življenje, kajti 
našel je pot, na kateri živi v skupnosti za druge preko vseh meja. Doživel je dejstvo, da mir 
obstaja. 

  Ko so ga pred zadnjim odhodom na kamp, ki nas je peljal na Poljsko, kolegi na 
univerzi vprašali, zakaj bi rad obiskal Baltik in ali je to povezano z zabavami, je odgovoril: 
»Spoznal sem mlade ljudi, ki si popolnoma prizadevajo za druge in so ob tem veseli. To mi je 
dalo novo perspektivo za življenje. Pri tem bi rad vztrajal!« Simon je imel pogum, da je 
vztrajal pri tem, kar je odkril. Odziv njegovega prijatelja: »Grem lahko s tabo?« Torej: Imej 
pogum, splača se! Bodi pogumen!  - Have courage! 
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