
 

 
Shkurt / Februar 2019                               alban. 

Jua thashë këto, që gëzimi im 
të jetë në ju!                   (Gjn 15,11) 
______________________________________                                                 

Kërce në të tashmen! 
Jump into the present moment! 
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Të dashur miq të fjalës! 
 
 Shumë e turpshme kishte hipur ajo në makinën tonë dhe ishte bërë gati për aventurën 
go4peace. Ishim rrugës për Koszalin në veri të Polonisë, që së bashku me të rinj të tjerë të 
Europës të angazhoheshim për paqen. Ajo ishte shumë e vëmendshme dhe e hapur për 
eksperienca të reja.  
 
 Pas 10 ditësh që kishim kaluar bashkë në kamp, duhej të përgatisnim një programm 
për ta paraqitur në skenë. Kërcime, kënge, eksperienca... të gjitha duhej të merreshin parasysh 
dhe të ishin në program. Dhe në fund duhej të lexohej një „mesazh i paqes për Koszalin-in“ 
Paulina, ishte emri i vajzës, e cila kishte vendosur të merrte pjesë në Workshop-in 
„cleaning4peace“. Ky Workshop do të zhvillohej në detin Balltik, ku do të pastrohej bregdeti 
nga mbeturinat. Paulina ishte shumë e gëzuar të shkonte në det. Por kush mund të shkruante 
“mesazhin e paqes”?  Ajo dinte Gjermanisht, Polonisht dhe Anglisht. „Paulina a mund ta 
imagjinosh të ndihmosh në shkrimin e „mesazhit të paqes“ dhe ta përkthesh atë në polonisht? 
– Në mbrëmjen pasardhëse ajo qëndronte në skenë dhe tregonte para qindra njerëzve: „E 
ndjeja se të tjerët kishin nevojë për ndihmën time. Kështu e lashë menjëherë idenë për të 
shkuar në detin balltik dhe pranova. Të gjithë ditën punuam në „mesazhin për paqen“ dhe në 
përkthimin e tij. Dhe unë kisha një gëzim të madh në mua. Kjo ishte me të vërtetë një 
eksperiencë e rëndësishme për mua!“  

 
Të dashur miq të fjalës, kur e takoj Paulinën ndjej në mua një gëzim të madh. Ajo ka 

zbuluar se gëzimi, që Jezusi na ka premtuar, është aty, por ai është si një ujë poshtë sipërfaqes 
së tokës. Ti ke mundësinë ta lësh ujin në sipërfaqe. Nëse kërcen në të TASHMEN, dhe jeton 
çdo moment tani, pastaj fillon burimi i gëzimit të rrjedhë në ty! Na lejoni ta ndjekim 
eksperiencën e Paulinës: Kërce në të tashmen! – Jump into the present moment! 
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