
 

 
 
April / aprilie 2019                                  rumän. 
Pentru oricine va da mărturie pentru 
mine înaintea oamenilor, voi da şi eu 
mărturie pentru el înaintea Tatălui 
meu cel din ceruri.               (Mt 10,32)                                                 
_____________________________________           

Să ai curaj! 
Have courage! 
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Dragi prieteni al cuvântului! 
 
 Nu îi era ușor nici în primii ani ai vieții sale, a aparținut generației de război a țării 
sale, s-a născut la începutul anilor '90, avea 5 ani când a izbucnit războiul în țara lui. În 
această perioadă, oamenii din familia sa și-au pierdut viața, el a suferit foarte mult din cauza 
morții lor fără sens. A crescut cu imaginea că există "noi" și "voi", prieteni și dușmani, cu linii 
clare între aceste grupuri. Dar în inima lui era o dorință de a doborî această opoziție și de a 
construi poduri din pietrele zidurilor. Numele lui este Simon, iar țara lui Kosovo.  
 
  A participat de trei ori la tabăra internațională „go4peace“, despre care ne povestește 
astfel: „În loc să mergi la ștrand cu prieteniii și să te distrezi acolo sau să petreci într-un club, 
îți petreci timpul în tabără în care ajuți alte oameni prin workshop-uri. Le dai dragostea ta și 
dai contribuția ta celor care chiar au nevoie de ea, apoi găsești o perspectivă complet nouă, 
cum să-ți trăiești viața. Dintr-o dată înțelegi că nu e vorba doar să primești chestii, ceea ce este 
mult mai important este să înveți să dăruiești.“ Acest lucru l-a condus pe Simon pentru o 
recunoștință profundă pentru viața lui, pentru că a găsit o cale de a trăi peste granițe pentru 
alții. De fapt, el a experimentat că pacea este posibilă. 
 
 Când a fost întrebat de colegii săi înainte să plece în Polonia la ultima tabără, de ce 
mergea la Marea Baltică, fie că a fost vorba de partid și de distracție, răspunsul său a fost: 
„M-am întâlnit cu tineri care erau total angajați pentru alții și au fost fericiți să facă asta. Asta 
mi-a dat o nouă perspectivă asupra vieții mele. Acolo vreau să rămân!“ Simon avea curajul să 
mărturiească deschis ceea ce a descoperit. Reacția prietenilor săi era: „Pot să vin și eu?“ Deci: 
Să ai curaj, merită! – Have courage! 
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