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Gjithçka bëtë për njërin ndër 
këta vëllezërit e mi më të 
vegjël, e bëtë për mua. (Mt 25,40)                                                 
______________________________________           

Për ty! 
For you! 
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                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 
     

Të dashur miq të fjalës! 
 
 Një varfëri të tillë nuk e kishim pritur, kur mbërritëm për herë të parë për Kampin e 
Paqes në Shqipëri, në Fërmentim, në periferi të Shkodës. Papritur qëndronim në një zonë plot 
me shtëpiza të varfëra. Rrugët e thata gjatë verës ishin plot pluhur dhe në dimër ishin plot me 
baltë dhe gjithasndej luanin fëmijë. Shumica e këtyre banorëve kishin ardhur nga zona të 
thella të Shqipërisë. Ata ishin të huaj dhe qëndronin të huaj. Nga administrata e qytetit ishin 
komplet të injoruar.  
 
 Elona, një studente e re, vinte gjithashtu nga Shkodra. Familja e saj kishte pasur gjërat 
e nevojshme për të jetuar, një çati mbi kokë, ushqim, një shtrat për të fjetur dhe një familje të 
shëndoshë. Kur ajo kishte parë këta fëmijë të periferisë, ajo ishte prekur shumë. Këta fëmijë 
kishin kushte më të vështira se ç’kishte pasur ajo. Me tre motra të urdhërit „Jezusi Bariu i 
mirë“, që ishin të angazhuara në atë zonë dhe disa të rinj të tjerë menduan se çfarë mund të 
bënin,  
 
 Shumë shpejt ishte e qartë, që prindërit e fëmijëve nuk mund të kujdeseshin për 
arsimimin e tyre. Në këtë pikë ishte e nevojshme një ndihmë e madhe. Kështu, Elona dhe 
shokët e saj vendosën që çdo të shtunë të ofronin program të larmishëm për fëmijët dhe 
edukimin e tyre. Ata ofronin ndihmë për provime, ndihmë në Matematikë, Gjuhë Shqipe, 
Anglisht, Sport dhe lojëra të ndryshme. Dhe kjo gjë ndodh prej dy vitesh! Njëherë Elona 
tregonte se më e bukura e punës që bënin ishte të përjetonin gëzimin e fëmijëve, kur ata 
merrnin gjithmonë e më shumë nota të mira në shkollë.  
 
 Tani jeta e ka dërguar Elonën në Tiranë, kryeqytetin e Shqipërisë. Çdo të shtunë, kur 
ajo ka shërbim, ajo vjen me autobuz – dy orë e gjysëm udhëtim! ‘Gjithçka bëtë për njërin ndër 
këta vëllezërit e mi më të vegjël, e bëtë për mua’ Ju kishte thënë Jezusi dishepujve të tij. Dhe, 
dashuria konkrete e këtyre Shqipëtarëve është pagesë në ‚llogarinë e parajsës’, sepse me 
veprimin e tyre ata thonë: Për ty! – For you! 
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