
 

 
 
Duben / April  2019                                tschech. 
Každý, kdo se ke mně přizná před 
lidmi, k tomu se i já přiznám před 
svým Otcem v nebi.            (Mt 10,32)   
_____________________________________           

Měj odvahu! 
Have courage! 
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Milí přátelé Ježíšových slov, 
 

v prvních letech života to neměl vůbec lehké. Patřil v jeho zemi k válečné generaci, 
narodil se na začátku 90. let. Bylo mu pět let, když v jeho zemi propukla válka. V tomto čase 
přišli členové jeho rodiny o život. Velmi tímto nesmyslným umíráním trpěl. Vyrůstal s 
obrazem, že existuje „nám” a “vám”, přátelé a nepřátelé. Hranice mezi těmito skupinami byly 
jasné. V jeho srdci však hořela touha tyto zábrany překonat a postavit most z kamenů těchto 
zdí. Jeho jméno: Simon. Jeho rodná země: Kosovo. 
 

Třikrát se účastnil mezinárodního tábora míru „go4peace“. O tom Simon vyprávěl: 
„Jdeš na pláž a tam se bavíš s kamarády, nebo si užiješ srandu v klubu, strávíš čas na táboře, 
kde skrz workshopy pomáháš dalším lidem. Daruješ jim svoji lásku a pomůžeš tak lidem, 
kteří to opravdu potřebují. A pak najednou najdeš úplně novou perspektivu, jak uzpůsobit svůj 
život. Pochopíš, že nejde jen o to, že Ty něco dostáváš, ale že je důležité se naučit dávat.“ 
Simona to vedlo k hluboké vděčnosti za svůj život, neboť našel cestu i přes hranice s dalšími 
pro další žít. Poznal, že mír je opravdu možný.    
 
 Když se ho před posledním táborem, který nás zavedl do Polska, jeden kolega ze školy 
ptal, proč jede k Baltskému moři, jestli se tam koná nějaká party či jiná zábava, jeho odpověď 
byla: „ Seznámil jsem se s mladými lidmi, kteří jsou totálně nasazeni pro druhé a přitom jsou 
velmi šťastní. Díky tomu jsem našel novou perspektivu, nový pohled na svůj život. A chci v 
tom zůstat i dál!“ Simon měl odvahu postavit se otevřeně k tomu, co objevil. Reakce jeho 
kamaráda: “Můžu jet s Tebou?” Takže: Měj odvahu, vyplatí se to! – Měj odvahu! Have 
courage! 
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