
 

 
 
April / április 2019                              ungarisch 
Azokat, akik megvallanak engem 
az emberek előtt, én is megvallom 
majd mennyei Atyám előtt.               
                                                           (Mt 10,32)                                                 
______________________________________           

Légy bátor! 
Have courage! 
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Jézus Igéjének kedves Barátai! 
 

Élete első éveiben nem volt könnyű a fiúnak. Hazájának háborús generációjához 
tartozott, a kilencvenes évek elején született. Öt éves volt, amikor kitört a háború. Ebben az 
időszakban családjából többen életüket vesztették. Nagyon megviselte ez az értelmetlen halál. 
Úgy nőtt fel, hogy csak „mi“ és „ti“ létezik, barátok és ellenségek. E két csoport határozottan  
elkülönült egymástól. Szívében égett a vágy, hogy legyőzze ezt az ellenségeskedést és a 
köztük emelkedő fal tégláiból hidakat építsen. E fiú neve: Simon, hazája: Koszovó. 
 
 Háromszor vett részt a „go4peace“ nemzetközi béketáborban. Erről így mesélt: 
„Ahelyett, hogy a strandra mennél és ott barátaiddal klubokban szórakoznál, a táborban töltöd 
az idődet, ahol műhelygyakorlatok keretében embertársaidnak segítesz. Megajándékozod őket 
szereteteddel és támogatod azokat, akik arra valóban rászorulnak. És akkor egyszerre csak 
egy teljesen új szemléletmód szerint fogod élni az életet. Megérted, hogy nem csak arról van 
szó, hogy valamit kapsz, hanem arról is, milyen fontos megtanulni adni.“ Ez a megtapasztalás 
Simont elvezette addig a pontig, hogy életéért hálát tudott adni. Egy olyan útra talált, melyen 
társaival együtt haladva másokért élhet. Megtapasztalta, hogy a béke létezik.  
 
 Amikor őt kollégái az utolsó, lengyelországi táborról kérdezték, hogy miért is akar a 
Balti-tengerre menni és hogy ott remélhetőleg buli és szórakozás várja, így válaszolt: 
„Megismerkedtem fiatalokkal, akik teljesen más célokért fáradoznak és közben boldogok. Ez 
segített nekem is abban, hogy életemet új szemszögből lássam. Ezen az úton akarok járni!“ 
Simon bátor volt és nyitott maradt a felfedezett értékek irányában. Barátja így reagált 
tanúságtételére: „Veled mehetek a táborba?“. Nos: Légy bátor, megéri! - Légy bátor! Have 
courage! 
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