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Mergând în toată lumea, 
predicaţi evanghelia la 
toată făptura!               (Mc 16,15)                      
_____________________________________           

Putem iubi oricând! 
Loving – always possible! 
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Dragi prieteni al cuvântului! 
 
 Războiul din Siria i-a distrus toată familia, părinții săi au fugit într-o țară vecină, iar pe 
el viața l-a adus în Germania, complet singur. În Siria a studiat timp de un semestru farmacie, 
și ca să poată continua studiile sale trebuia numai să învețe limba germană. Învăța încontinuu 
și s-a folosit de fiecare oportunitate să folosească limba. După o periadă lungă într-o locuință 
amenajată pentru refugiați a reușit să închirieze o cameră. M-am dus în vizită la el, i-am adus 
ciocolată, el mi-a arătat mica sa cameră: lângă un pat și un dulap era încă un pic de spațiu 
pentru un mini-birou și un scaun. Deasupra biroului, agățat pe o placă de pin am văzut ceva 
scris de mână. Ahmed a luat în mâini cu dragoste acea bucată de hârtie. „E o scrisoare de la 
maică-mea. Nu am putut s-o văd de acum trei ani, nu putem să ne vizităm unul pe altul fiindcă 
suntem refugiați în țări diferite. Dar citesc această scrisoare în fiecare zi!“ Ochii lui s-au 
umplut cu lacrimi, eu am îmbrățișat blând acest refugiat tânăr – un frate al omenirii.  
 
 Între timp Ahmed a reluat studiile sale într-un oraș la 500  km distanță de la mine, dar 
îmi scrie din când în când pe WhatsApp. Ieri mi-a scris: „Mă întorc curând la Kamen, putem 
să ne întâlnim?  
 
 Dragi prieteni al cuvântului, Evanghelia este o veste bună! Vrea să zică la toată lumea: 
Ești iubit! Iubit fără sfârșit! Cine descoperă această veste, începe să iubească și el – pe toată 
lumea cu care se întâlnește. Astfel devenim mesagerii iubirii din care ne-a creat Dumnezeu, și 
la care suntem chemați înapoi. Să încercăm să iubim acolo, unde suntem  –  fără multe 
cuvinte, foarte concret. Cine face asta, bucurie și pace găsește. De asemenea, să descoperim 
că: Putem iubi oricând! – Loving – always possible! 
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