
 
 

 

Februar  2019                                        norweg. 
Dette har jeg sagt dere for at 
min glede kan være i dere og 
deres glede kan bli fullkommen.                
                                            (Joh 15,11)                                                 
______________________________________           

Hopp i det og grip øyeblikket! 
Jump into the present moment! 
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Kjære venner av Ordet. 
 
 Paulina virket veldig sky og sjenert når hun kom og satte seg inn i bussen vår, for å 
være med på vårt go4peace eventyr. Nå var vi på vei til Koszalin, nordvest i Polen, for å delta 
i fredsarbeid sammen med ungdommer fra forskjellige europeiske land. Selv om hun var 
sjenert var det tydelig at hun var engasjert, og open for nye erfaringer. 
 
 Etter 10 dager skulle vi forberede et sceneprogram med dans og sang som formidlet 
noe av opplevelsene våre i løpet av leiren. … nå gjalt det å sette sammen et godt og tiltalende 
opplegg. Det hele skulle munne ut i et “fredsbudskap” for Koszalin. Paulina hadde meldt seg 
på en Workshop som het “cleaning4peace”. Gruppen skulle reise ut til Østersjøen for å rydde 
en strand for søppel. Hun gledet seg veldig til å komme ut for å se sjøen. 
Men hvem kunne forfatte fredsbudskapet til avslutningsfesten? Paulina sitt navn ble foreslått 
da hun kunne både engelsk, tysk og polsk. “Paulina, kan du tenke deg å vere med på å lage 
fredsbudskapet for Koszalin og oversette dette til polsk?” 
Neste kveld sto hun på scenen foran hundrevis av mennesker og sier: “Når jeg skjønte at de 
andre trengte min hjelp, lot jeg drømmen om å se sjøen fare, og ble med på arbeidet med å 
lage fredsbudskapet. Vi jobbet hele dagen med teksten og oversettingen. Arbeidet fylte meg 
med en overveldende glede og ble en veldig sterk og god erfaring for meg.”   

 
Kjære venner av Ordet. Enda, når jeg møter Paulina, kan jeg kjenne denne ekte og 

ærlige gleden. Hun har oppdaget at den gleden som Jesus gir oss, alltid er tilgjengelig. Gleden 
kan sammenlignes med en vannåre som ligger akkurat under jordoverflaten, du kan hente den 
opp når som helst. Om du lever i øyeblikket og hopper i det, slik Paulina gjorde, da vil kilden 
av glede springe fram i deg! Hopp i det og grip øyeblikket – Jump into the present 
moment! 
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