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Katru, kas mani atzīst cilvēku 
priekšā, es atzīšu sava Tēva 
priekšā, kas ir debesīs.  (Mt10,32)                                                 
______________________________________           
                     Esi drosmīgs! 
                    Have courage! 
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Dārgie Vārda draugi! 
 
 Viņam pirmajos dzīves gados neklājās viegli. Viņš piederēja savas zemes kara 
paaudzei, dzimis 90-jos gados. Viņam bija pieci gadi, kad viņa zemē sākās karš. Šajā laikā 
dzīvību zaudēja viņa ģimenes locekļi. Viņš ļoti cieta no šīs bezjēdzīgās nāves. Viņš uzauga ar 
priekšstatu, ka ir „mums“ un „jums“, draugi un ienaidnieki. Robežas starp šīm divām grupām 
bija skaidras. Viņa sirdī tomēr kvēloja ilgas, šo pretestību pārvarēt un no mūra akmeņiem 
uzcelt tiltus. Viņa vārds – Simons. Viņa dzimtene – Kosova. 
 
  Trīs reizes viņš piedalījās starptautiskajā miera nometnē „go4peace“. Par to Simons 
stāsta: „Tā vietā, lai ietu uz pludmali un priecātos ar draugiem vai izklaidētos klubos, tu 
pavadi laiku nometnē, kur tu palīdzi citiem darbnīcās. Tu dāvā viņiem savu mīlestību un 
pienes savu artavu cilvēkiem, kuriem tas patiešām ir nepieciešams. Un tad tu pēkšņi ieraugi 
pilnīgi jaunu perspektīvu, lai veidotu savu dzīvi. Tu saproti, ka runa ir ne tikai par to, ka tu 
kaut ko saņem, bet, ka ir svarīgi mācīties dot.“ Tas radīja Simonā dziļu pateicību par viņa 
dzīvi, jo viņš atrada ceļu pāri robežām dzīvot citu labā. Viņš piedzīvoja, ka miers ir iespējams. 
 
 Kad viņam pirms pēdējās nometnes, kas notika Polijā, studiju biedri jautāja, kāpēc 
viņš dodas uz Baltijas jūru, vai tas ir saistīts ar ballīti un izklaidēm, viņa atbilde bija: „Es 
iepazinos ar jauniem cilvēkiem, kuri pilnīgi iestājās par citiem un bija priecīgi par to. Tas ļāva 
man atrast jaunu perspektīvu savai dzīvei. Pie tā es gribu palikt!“ Simons drosmīgi pastāvēja 
par to, ko bija atklājis. Drauga reakcija bija: „Vai es varu kādreiz braukt līdzi?“ Tātad: „Esi 
drosmīgs, tas ir tā vērts!“ – Esi drosmīgs! Have courage! 
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