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Jděte do celého světa 
a hlásejte evangelium 
všemu stvoření!  (Mk 16,15)                    
______________________________________           

Milovat – to můžeme vždy!              
Loving – always possible! 
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Milí přátelé Ježíšových slov, 
 
válka v Sýrii mu roztrhala rodinu. Jeho rodiče uprchli do sousední země, jeho život 

dovedl do Německa. Úplně samotného. V Sýrii už studoval několik semestrů farmacii. Nyní 
se musel naučit německý jazyk, aby mohl pokračovat ve studiu dále. Učil se pilně a využíval 
každé příležitosti, kde mohl nový jazyk procvičit a pilovat. Po delší době si mohl v ubytovně 
pro uprchlíky pronajmout pokoj v jednom sdíleném bytě. Tam jsem ho navštívil. Přinesl jsem 
čokoládu. Ukázal mi svůj malý pokoj. Vedle postele a prádelní skříně se našlo ještě místo pro 
mini psací stolek a židli. Nad stolem – na nástěnce – jsem viděl, že je pověšené něco ručně 
napsaného. Ahmed vzal tento lístek do ruky, skoro až láskyplně. „To je dopis od mé matky. 
Už tři roky jsme se nemohli vidět. Nemůžeme se navzájem navštěvovat, protože žijeme jako 
uprchlíci v různých zemích. Ale tento dopis čtu každý den!“ Jeho oči se naplnily slzami. 
Opatrně jsem ho tohoto mladého uprchlíka – bratra lidstva – objal.  
  

Mezitím přijal Ahmed nabídku dále studovat – tentokrát v místě vzdáleném 500 
kilometrů ode mě. Stále o sobě dával vědět přes WhatsApp. Včera ještě napsal: „Brzy přijedu 
zase do Kamen. Mohli bychom se vidět?“ 
  

Milí přátelé Ježíšových slov, evangelium je radostná zpráva! Chce každému člověku 
říct: Jsi milován! Nekonečně milován! Kdo si to uvědomí, začne sám milovat – každého 
člověka, se kterým se setká. Tak se staneme posly lásky, ze které jsme byli stvořeni a ke které 
jsme povoláni. Zkusme tam, kde právě jsme, milovat – bez mnoha slov, ale konkrétně. Kdo 
tak činí, nachází naději a pokoj a zároveň naději a pokoj přináší. Tak učiňme tento objev: 
Milovat – to můžeme vždy! – Loving – always possible! 
  

za Tým přátel Ježíšových slov  Meinolf Wacker 
 
 
 


