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Ko jūs esat darījuši vienam no 
šiem maniem vismazākajiem 
brāļiem, to jūs esat man 
darījuši.                                      (Mt 25,40) 
______________________________________                                                 

Tev! 
For you! 
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Dārgie Vārda draugi! 
 
 Mēs negaidījām tik lielu nabadzību, kad pirmo reizi mūsu nometnes laikā nonācām 
Fermintimā, Škodras nomalē Albānijā. Mēs stāvējām rajonā, kur atradās nabadzīgas būdas. 
Mālainās ielas vasarās klāja putekļi, bet ziemās – dubļi. Visur spēlējās bērni. Lielākā šī 
kvartāla iedzīvotāju daļa bija apmetusies uz dzīvi šeit no Albānijas kalniem. Viņi bija un 
palika sveši, atstāti pašu ziņā. Valsts pārvalde viņus ignorēja.  
 
 Elona, jauna studente, bija uzaugusi Škodrā. Arī viņas ģimenei bija tikai pats 
nepieciešamākais dzīvei, drošs jumts virs galvas, tīra gulta, pietiekami daudz ēdiena un 
neskarta ģimene. Kad viņa pirmo reizi sastapās ar šo bērnu vajadzībām savas dzimtās pilsētas 
kvartālā, viņa bija dziļi aizkustināta. Šiem bērniem acīmredzami klājās daudz grūtāk nekā 
viņai. Skati, ko viņa redzēja, nedeva meitenei vairs mieru. Kopā ar trīs klostermāsām, kuras 
tur jau darbojās, un draugiem viņa apsprieda, ko kopīgi varētu darīt lietas labā. 
 
 Ātri kļuva skaidrs, ka vecāki nespēj rūpēties par bērnu izglītību. Šeit bija vajadzīga 
nopietna palīdzība. Tā Elona kopā ar draugiem nolēma Fermintimas bērniem katru sestdienu 
organizēt daudzveidīgas pēcpusdienas. Viņi piedāvāja palīdzību matemātikas apguvē, albāņu 
un angļu valodā, sporta nodarbības un spēles – un tas viss tikai kopš diviem gadiem! Kādreiz 
Elona stāstīja, ka skaistākais šajā darbā esot, piedzīvot bērnu prieku, kad viņi skolā saņēma 
arvien labākas atzīmes. 
 
 Zināmā mērā dzīve aizveda Elonu uz Tirānu, Albānijas galvaspilsētu. Katru sestdienu, 
kad viņai ir kalpošana, meitene atbrauc ar autobusu – divarpus stundu brauciens! „Ko jūs esat 
darījuši vienam no maniem vismazākajiem brāļiem vai māsām, to jūs esat man darījuši“, 
Jēzus mācīja savus draugus. Jauno albāņu konkrētā veidā paustā mīlestība ir ieguldījums 
debesu kontā, ar savu rīcību viņi saka: Tev! – For you! 
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