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Dilni në mbarë botën dhe 
predikoni ungjillin të 
gjithë njerëzve!         (Mk 16,15)                      
_____________________________________           

Të duam – gjithmonë e mundur! 
Loving – always possible! 
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Të dashur miq të fjalës, 
 
 Lufta në Siri e kishte shkatërruar familjen e tij. Prindërit e tij ishin larguar në një vend 
fqinj, ndërsa atë e kishte sjellur jeta në Gjermani. Krejtësisht vetëm. Në Siri ai kishte studiuar 
për disa semestra Farmaci. Tani ai duhej të mësonte gjuhën gjermane, në mënyrë që të 
vazhdonte me studimet. Ai mësonte me zell dhe përdorte çdo mundësi për të praktikuar këtë 
gjuhë të re. Pas një kohe të gjatë në kampet e refugjatëve, ai kishte mundur të largohej dhe të 
merrte me qera një dhomë në një banesë. Aty e vizitoja unë. I kisha sjellë me vete çokollatë. 
Ai më tregoi dhomën e tij të vogël. Midis shtratit dhe raftit nodhej një tavolinë e vogël dhe një 
karrike. Sipër tavolinës në murin me shënime, pashë diçka të shkruar me shkrim dore.  
Ahmed, e mori letrën në dorë me dashuri. „ Kjo është një letër nga nëna ime. Nuk e kam parë 
atë që tre vite. Ne nuk mund ta vizitojmë njëri tjetrin, sepse ne jetojmë si refugjatë në vende të 
ndryshme. Por këtë letër unë e lexoj çdo ditë!“ Sytë e tij u mbushën me lotë. Me kujdes e 
përqafova këtë djalë refugjat – një vëlla të njerëzimit.  
 
 Ndërkohë Ahmed i ka rimarrë studimet e tija – në një vend 500 kilometra larg nga 
unë. Shpesh më kontakton nëpërmjet WhatApp-it. Dje më shkruante: „ Nesër do të vij në 
Kamen. A mund të takohemi? “  
 
 Të dashur miq të fjalës, ungjilli është lajmi i mirë! Do ti thotë çdo njeriu: Ti je i 
dashur! Pafundësisht i dashur! Kush e zbulon këtë gjë fillon vet së dashuri – çdo njeri, të cilin 
ai takon. Kështu bëhemi lajmëtar të një dashurie, nga e cila jemi krijuar dhe në të ciliën jemi 
të thirrur. Të përpiqemi të duam aty ku jemi – pa shumë fjalë, por konkretisht. Kush e bën 
këtë gjë gjen shpresë e gëzim dhe sjell shpresë e gëzim. Pra ta bëjmë këtë zbulim: Të duam – 
gjithmonë e mundur! – Loving – always possible! 
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