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O Hyj, mos me braktis, mos 
u largo, o Hyji im!     (Psalmi 38,21) 
_______________________________________ 
                  Eja dhe më ndihmo!  
                Come and help me! 
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Të dashur miq të fjalës,  

kur ishte katër vjeç nëna e tij vdiq nga kafshimi i një gjarpëri. Babai u vra nga një fis 
komshi kur ishte 18 vjeç. Duhej të emigronte, si fillim në vendin fqinj dhe më pas, nëpër 
shkretëtirë, për në afrikën e veriut. Shumë prej miqve të tij vdiqën gjatë udhëtimit nga të 
nxehtit. Qëndroi për shumë muaj në burg, ngaqë ishte i huaj. I kërkonin para që ai nuk kishte. 
Një koleg pagoi për ta liruar. Për shkak të fesë që kishte, u vu nën presion dhe u keqtrajtua 
nga një grup te rinjësh agresivë. Duhej te largohej përsëri. Pas dy vitesh udhëtimi hipi në një 
varkë të vogël, të mbingarkuar me 145 refugjatë. Në det të hapur u prish motori, refugjatët e 
humbën orientimin. Ai tregonte: ‘‘Ishte e tmershme. Në varkë nuk kishim aspak vend. Te 
gjithë qanin. Varka, në mes te asaj shkretëtire të lagësht, mbushej me ujë. Nuk shihej asnjë 
anije. Ishin orët më të tmerrshme të jetës time. Pash vdekjen! Me lot ne sy u luta. ‘‘Jezus, nëse 
duhet të vdes tani, jam gati. Por nëse mund të më ndihmosh, të lutem na shpëto!‘‘- Në 
horizont u shfaq një anije e rojës bregdetare italiane. Ekuipazhi kishte parë varkëne 
refugjatëve. Na dërguan në Sicili, ku më 20 Shtator 2015 zbrita në tokë dhe mora ndihmë 
mjekësore. Tani jam këtu tek ju dhe përsëri nuk kam të drejtë të qendroj! O Hyj, mos më 
braktis, mos u largo, o Hyji im!  

Të dashur miq të fjalës, në jetën tonë ka momente kur nuk kemi me asgjë që na 
intereson dhe që na jep shpresë. Asgjë nuk funksionin më! Gjithçka duket pa rrugëzgjidhje. 
Ekziston rreziku që të zhytemi thellë brënda vetes, të bëhemi të heshtur, të dorëzohemi dhe të 
heqim dorë. Shikimi ynë, që për një kohë të gjatë ishte e drejtuar në largësi dhe na jepte 
mundësine që të orientoheshim, bëhet i shkurtër dhe humbet. Ti nuk sheh më asnjë 
rrugëzgjidhje!  

Fjalët e psalmit ‘‘O Hyj, mos më braktis, mos u largo, o Hyji im! ‘‘na ndihmojnë në 
momente të tilla që të mos heshtim por që ta shprehim me zë të lartë nevojën tonë, që të mund 
të qajmë. Në kohë të tilla, që mund të vine si rezulat i sëmundjeve ose aksidenteve, nga 
humbja e dikujt ose eksperienca shoku, na ndihmon që ti kemi këto fjalë në kujtesë. Le ta 
përsërisim herë pas here: ‘‘O Hyj, mos më braktis, mos u largo, o Hyji im!’’ Ose shkurt:   
Eja dhe më ndihmo!- Come and help me!  
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