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To wam powiedziałem, aby 
radość moja w was była…!                   
                                               (J 15,11)                                                 
_______________________________________        

Przeskocz do teraźniejszości! 
Jump into the present moment! 
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Kochani Przyjaciele Słowa! 
 
 Bardzo nieśmiało wsiała do naszego busika z nastawieniem na przygodę go4peace. 
Byliśmy w drodze do Koszalina w północnej Polsce, by się tam, wspólnie z młodzieżą                       
z różnych krajów Europy, angażować na rzecz POKOJU. Była bardzo ożywiona i otwarta na 
nowe doświadczenia. 
 
 Po 10-ciu wspólnie przeżytych dniach trzeba było przygotować program sceniczny. 
Tańce, piosenki, doświadczenia… wszystko trzeba było wziąć pod uwagę i włączyć do 
interesującego do wszystkich programu. Na zakończenie miało być również odczytane 
pokojowe przesłanie z Koszalina. Paulina, bo tak miała na imię młoda dama, zgłosiłą się 
wcześniej do workshopu „cleaning4peace” i miała w tym celu pojechać nad morze, aby 
pewien odcinek plaży oczyścić z pozostawionych tam odpadów. Bardzo się cieszyła z 
pomysłu, by pojechać nad morze. Tylko, kto miałby sformułować przesłanie pokojowe? 
Padło na nią, ponieważ mówiła po niemiecku, angielsku i polsku. „Czy mogłabyś sobie 
Paulino wyobrazić, by współtworzyć to pokojowe przesłanie z Koszalina i przetłumaczyć je 
na język polski? Następnego wieczoru stała na scenie i opowiadała przed setkami 
zgromadzonych widzów: „czułam, że inni potrzebowali mojej pomocy, dlatego 
zrezygnowałam z pomysłu wyjazdu nad morze i zgodziłam się na to współdziałanie. Cały 
dzień pracowaliśmy nad tekstem przesłania i jego tłumaczeniem. Odczuwałam przy tym 
współdziałaniu ogromną radość. Było to dla mnie faktycznie ciekawe doświadczenie.” 
 
 Kochani Przyjaciele Słowa, gdy spotykam Paulinę, to odczuwam ciągle tę prawdziwą 
i szczerą radość. Ona odkryła, że radość, którą nam obiecał Jezus, jest zawsze osiągalna,               
ale leży, jak żyła wodna, pod powierzchnią ziemi. Masz szansę, by w każdym momencie                
do niej się „dowiercić”. Gdy wskoczysz do teraźniejszości, czyli, gdy żyjesz w pełni aktualną 
chwilą, to zaczyna z ciebie tryskać źródło radości! Idź więc za doświadczeniem Pauliny:                             
Przeskocz do teraźniejszości! – Jump into the present moment! 
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