
 

 
Februar / februarie 2019                   rumänisch 

V-am spus acestea pentru ca 
bucuria mea să fie în voi şi 
bucuria voastră să fie deplină. 

 (In 15,11) 
______________________________________                                                 

Trăiește în momentul prezent! 
Jump into the present moment! 
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Dragi prieteni al cuvântului! 
 
 A intrat timid în microbuz când am pornit spre o aventură nouă de go4peace pe 
drumul către Koszalin în Polonia de nord, unde doream să ne angajăm pentru pace împreună 
cu tinerii din diferite țări ale Europei. A fost complet deschisă și trează la experiențe noi. 
 
 În 10 zile trăite împreună am pregătit un program pentru scenă, conținând dans, 
muzică și experiențe... Totul trebuia să fie luat în considerare și integrat într-un program 
atrăgător.  La sfârșitul spectacolului trebuia citit  „mesajul păcii” pentru Koszalin. Paulina, așa 
se cheamă tânăra, s-a decis să participe la workshopul „cleaning4peace“, care consta în 
călătoria către Marea Baltică pentru a curăța o porțiune de gunoi de pe plajă. Era foarte 
bucuroasă să meargă la mare. Dar cine putea să formuleze mesajul  de pace? Venea vorba de 
ea, fiind vorbitoare de limba germană, engleză și poloneză. „Paulina, ai putea să-ți imaginezi 
să formulezi mesajul de pace pentru Koszalin și să-l traduci în poloneză?“ – Seara următoare 
stătea pe scenă și spunea în fața a mii de oameni: „Am simțit că ceilalți aveau nevoie de 
ajutorul meu. Am renunțat imediat la ideea să merg la mare și am promis să scriu mesajul. 
Am lucrat toată ziua pe mesajul de pace și traducerea lui, dar eu eram atât de bucuroasă! A 
fost o experiență foarte puternică pentru mine!“ 

 
Dragi prieteni al cuvântului, când mă întâlnesc cu Paulina, tot timpul simt această 

bucurie. Ea a descoperit că bucuria ce ne-a promis Isus este tot timpul între noi, dar este sub 
suprafața pământului ca un izvor subteran. Ai șansa să-l descoperi în fiecare moment. Când 
trăiești clipa, atunci izvorul bucuriei începe să țâșnească în tine! Să urmărim exemplul 
Paulinei: Trăiește în momentul prezent! – Jump into the present moment! 
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