
 
 

 
 
 

  

 

December  2018                                      slowen. 

Pojdite po vsem svetu in 
oznanite evangelij vsemu 
stvarstvu!                    (Mr 16,15)                            
_______________________________________           

Ljubezen – vedno je mogoča! 
Loving – always possible! 
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      Dragi Prijatelji Besede, 

   vojna v Siriji je razdvojila njegovo družino. Njegovi starši so zbežali v sosednjo 
državo, njega pa je življenje pripeljalo v Nemčijo. Čisto samega. V Siriji je že nekaj 
semestrov študiral farmacijo. Nato pa se je na novo moral naučiti nemščine, da bi lahko 
nadaljeval s študijem. Pridno se je učil in izkoristil je vsako priložnost, da bi vadil ta jezik. Po 
dolgem času v nekem begunskem zatočišču je lahko najel sobo v stanovanju. Tam sem ga tudi 
obiskal. Prinesel sem čokolado. On mi je pokazal svojo majhno sobo. Poleg postelje in nočne 
omarice je bilo še nekaj prostora za majhno pisalno mizo in stol. Na plošči nad pisalno mizo 
je bilo nekaj obešenega, zagledal sem rokopis. Ahmed je vzel ta listek v svoje roke, skoraj 
ljubeznivo. „To je pismo moje matere. Nisem je videl že tri leta. Ne moreva se obiskovati, ker 
kot begunca živiva v različnih državah. Vendar to pisemce prebiram vsak dan!“ Njegove oči 
so se napolnile s solzami. Previdno sem objel tega mladega begunca – brata človeštva. 

   Sčasoma je Ahmed nadaljeval s študijem v kraju, ki je od mene oddaljen 500 
kilometrov. Vedno znova se javlja prek WhatsAppa. Še včeraj je napisal: „Kmalu pridem spet 
v Kamen. Bi se lahko takrat videla?“ 

   Dragi Prijatelji Besede, evangelij je veselo sporočilo! Vsakemu posameznemu človeku 
želi sporočiti: ti si ljubljen! Neskončno ljubljen! Kdor to odkrije, prične tudi sam ljubiti – 
vsakega človeka, ki ga sreča. Tako postanemo znanilci ljubezni, iz katere smo ustvarjeni in h 
kateri smo poklicani. Poskusimo ljubiti tam, kjer smo trenutno – ne s številnimi besedami, 
temveč konkretno. Kdor to stori, najde upanje in radost ter upanje in radost tudi prinaša. 
Torej, odkrijmo: Ljubezen – vedno je mogoča! – Loving – always possible! 
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