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Ngre! 

Pick it up! 
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Të dashur miq të fjalës, 

 

 Pak para fluturimit të kthimit, kishte mbetur edhe pak kohë për një xhiro të vogël. Unë 

shkova me dy të rinjët tek një kodër ku mund të shijonim një pamje të mrekullueshme. Kur po 

ktheheshim, disa shishe qelqi dhe shumë mbeturina plastike ishin në tokë. Njëra nga vajzat i 

mori me vete për më shumë se një kilometër deri tek koshi më i afërt i mbeturinave. Ky gjest i 

dashur dhe shumë modest i vajzës  më mbeti në zemër. Që atëherë shpesh kam mbledhur 

mbeturinat që kam gjetur në tokë dhe i kam hedhur në koshin përkatës. Dhe çdo herë që e bëj 

këtë, mendoj për Marusk-ën e cila më ka ndihmuar të kuptoj më thellë një fjalë të Papa 

Françeskut: “ Nëse ndihemi të lidhur me gjithçka që ekziston, kursimi dhe kujdesi do të lindin 

automatikisht.”  

 

  Vetë Jezusi është gjunjëzuar vazhdimisht në këtë tokë dhe ka jetuar prej saj. Kur shoku 

i tij Lazri vdiq, ai derdhi lot mbi të.  Pak para vuajtjes së tij, ai hodhi veten mbi tokë dhe luftoi 

për vullnetin e Atit. Ai në fund pushoi në këtë tokë për tri ditë. Kjo tokë është e shenjtë! 

 

  Sa shumë lot njerëzish të dëshpëruar, ka marrë mbi vete toka jonë tashmë? – Le të 

mësojmë të kuptojmë thirrjen e saj përsëri. Le të mësojmë - si krijesa - ta zbulojmë dhe ta 

trajtojmë tokën tonë si krijesë. Ata që e trajtojnë me kujdes tokën do të gjejnë paqe me të dhe 

me veten e tyre. Le të fillojmë: çdo ditë me gjeste të vogla. Këtë muaj ne qëndrojmë në këmbë 

me Marusk-ën kundër gjithë mbeturinave që e ngarkojnë dhe ndotin tokën tonë. Ngre! – Pick 

it up!  
 

pör go4peaceTeam   Meinolf Wacker 


