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Išeikit į visą pasaulį ir 
skelbkite kad Evangelija  
yra visiems tvariniams! 
                                   (Mk 16,15)                            
____________________________________           

Milėti -  mes galime visada!  
Loving – always possible! 
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Brangūs žodžio draugai, 
 

  Karas Sirijoje išardė savo šeimą. Jo tėvai pabėgo į kaimyninę šalį, ji atvėdė gyvenimas  
į Vokietiją. Visai viena. Jis jau keletą semestrų studijavo vaistinę pharmaciją Sirijoje. Dabar 
norėdamas tęsti studijas jis turėjo mokytis vokiečių kalbos. Jis išmoko kruopščiai ir ėmėsi 
visų galimybių praktikuoti šią naują kalbą. Po ilgo laiko gyvenant pabėgėliu centre jis  
pagaliau galėjo išsinuomoti kambarį  Studentu bendrabutije. Ten jį aplankiau. Aš atsinesiau su 
savimi  šokoladą. Jis parodė man savo mažą kambarį. Prie lovos ir drabužių spintos buvo mini 
darbo stalas ir kėdė . Virš stalo kabėjo lentelė ant kurios aš pamačiau buvo kažkas ranka 
užrašyta. Ahmed paėmė šį užrašą į savo rankas  su meile. "Tai mano motinos laiškas. Aš 
nemačiau jos trejus metus. Mes negalime aplankyti vieni kitų, nes mes gyvename kaip 
pabėgėliai skirtingose šalyse. Bet aš skaitau šį laišką kiekvieną dieną! "Jo akys užpildytos 
ašaromis. Aš švelniai apkabinau šį jauną pabėgėlį – dar vieną brolį žmonijos . 
 
  Tuo tarpu Ahmedas atnaujino studijas -  vienoje gyvenvietėje 500 kilometrų atstumu 
nuo manęs. Vėl ir vėl jis atsako per "WhatsApp". Vakar jis rašė: "Greitai sugrįšiu į Kameną. 
Ar mes galime pamatyti vienas kita? "  
 
  Gerbiami Žodžio draugai, Evangelija yra gera žinia! Ji nori pasakyti kiekvienam 
žmogui: esate mylimas! Begalo mylimas! Tas, kuris tai atranda, pradeda mylėti save -  ir 
kiekvieną žmogų, su kuriuo susidūrė. Taigi  taip mes tampame meilės pasiuntiniais, iš kurių 
mes esame sukurti ir kuriems mes esame pašaukti. Pabandome mes  mylėti,ten  kur dabar 
esame - be daugybės žodžių, bet labai konkrečiai. Tas, kuris tai darys, atras vilties ir 
džiaugsmo,  ir atneš viltį ir džiaugsmą. Taigi, atlikime  atradimą: Myleti - mes galime 
visada! – Loving – always possible!  
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