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Detta har jag sagt er för att 
min glädje skall vara i er!               
                                           (Joh. 15:11)                                                 
______________________________________           

Hoppa in i nuet! 
Jump into the present moment! 
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     Kära Ni, ordets vänner! 
 
 Hon var väldigt blyg när hon steg in i vår bil och började äventyret go4peace. Vi var 
på väg till Koszalin i norra Polen för att engagera oss där – tillsammans med ungdomar från 
olika länder i Europa – för freden. Hon var mycket vaken och öppen för nya erfarenheter. 
 
 Efter 10 gemensamma dagar var det dags för oss att förbereda ett scenprogram. Dans, 
sånger, erfarenheter... allt detta skulle vi ta upp och arrangera ett spännande program. Och till 
slut skulle det läsas ett ”budskap för freden” för Koszalin. Paulina, det var den unga kvinnans 
namn, hade redan bestämt sig för att delta i en workshop, ”cleaning4peace”. För detta skulle 
hon åka till östersjön för att befria ett strandstycke från skräp. Hon hade sett fram emot att 
komma till havet. Men vem skulle kunna formulera fredsbudskapet? Det var där hennes namn 
kom in i bilden, eftersom hon talade tyska, engelska och polska. ”Paulina, skulle du kunna 
tänka dig att hjälpa oss att skriva fredsbudskapet för Koszalin och översätta det till polskan?” 
– Nästa kvällen stod hon på scenen och berättade framför hundratals människor: ”Jag kände 
hur de andra behövde min hjälp. Jag avstod omedelbart från min idé att åka till östersjön och 
sa ja. Vi jobbade hela dagen med fredsbudskapet och översättningen. Och jag kände en såååå 
stor glädje inom mig. Det var verkligen en viktig erfarenhet för mig!” 

 
Kära Ni, ordets vänner, när jag möter Paulina så känner jag alltid den här äkta och 

ärliga glädjen. Hon upptäckte att den glädje som Jesus lovade oss alltid är där, men den ligger 
under jordytan som ett vattendrag. Du har alltid chansen att nå det här vattnet. Om du hoppar 
in i NUET, alltså om du lever helt i det närvarande ögonblicket, då börjar glädjekällan att 
bubbla inom dig! Låt oss följa Paulinas erfarenhet: Hoppa in i nuet! – Jump into the 
present moment! 
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