
 
 

 

 
März / Martie 2019                            rumänisch 

Tot ce ați făcut unuia dintre 
frații mei cei mai mici, mie 
mi-ați făcut.                         (Mt 25,40)                                                 
______________________________________           
                    Pentru tine! 
                       For you! 
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Dragi prieteni al cuvântului! 

 
 Nu ne-am așteptat la o astfel de sărăcie când am venit pentru prima oară la Fermentim, 
o zonă de graniță din Shkodra, în timpul taberei noastre de pace din Albania. Deodată ne 
aflam într-o zonă plină de colibe foarte sărace, drumurile de lut au fost praf în timp de vară și 
pline de noroi în timpul iernii. Și copiii se jucau peste tot. Majoritatea locuitorilor din acest 
cartier proveneau din munții din Albania. Erau străini și rămăseseră străini, lăsate la soarta lor, 
ignorate de consiliul municipal.  
 
 Elona, o studentă tânără, a crescut și ea la Shkodra. Familia ei nu avea decât cele 
esențiale pentru a trăi, un acoperiș strâns peste cap, un pat curat, suficientă mâncare pentru a 
mânca și o familie intactă. Când a văzut de prima oară situația multor copii din această parte a 
orașului natal, ea a fost profund mișcată. Acestor copii le mergea mult mai rău decât pentru ei. 
Imaginile pe care le văzuse nu o lăsaseră să plece. Cu trei surori, care erau deja implicați și cu 
prietenii lor, s-au gândit împreună la ce ar putea face. 
 
 A devenit rapid clar că părinții copiilor nu au putut avea grijă de educația lor. În acest 
punct înainte de toate aveau nevoie de un ajutor energetic. Deci Elona și prietenii ei au decis 
să organizeze după-amiaze colorate în fiecare sâmbătă pentru copiii din Fermentim. În acest 
scop, ofereau elevilor ajutor la teme, îndrumare în matematică, albaneză și engleză, sport și 
jocuri - și au făcut acest lucru timp de doi ani! Odată Elona spunea că cel mai bun lucru este 
să experimentezi bucuria copiilor când dobândesc grade din ce în ce mai bune la școală. 
 
 Între timp, Elona trăia la Tirana, capitala Albaniei. În fiecare sâmbătă, când este rândul 
ei, vine cu autobuzul - timp de două ore și jumătate! „Tot ce ați făcut unuia dintre frații mei 
cei mai mici, mie mi-ați făcut.“, spunea Isus prietenilor săi. Iubirea concretă a tinerilor 
albanezi este, prin urmare, rezervări la contul ceresc, deoarece prin acțiunile lor ei spun:  
Pentru Tine! – For you! 
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