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To sem vam povedal, da 
bo moje veselje v vas in da 
bo vaše veselje dopolnjeno.                   
                                              (Jn 15,11)                                                 
__________________________________________ 

Skoči v sedanjost! 
Jump into the present moment! 
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Dragi Prijatelji Besede! 

  Zelo plaho in sramežljivo je stopila v naš kombi in se prepustila dogodivščini 
go4peace. Bili smo na poti do Kozsalina v severni Poljski, da bi se tam skupaj z mladimi iz 
različnih evropskih držav zavzeli za mir. 

  Po desetih skupaj preživetih dnevih so sledile priprave odrskega programa. Plesi, 
pesmi, izkušnje … vse smo upoštevali in vključili v prijeten program. Na koncu naj bi nekdo 
za Koszalin prebral še »Sporočilo miru«. Paulina, tako je bilo ime mladi dami, se je že 
odločila za delavnico »cleaning4peace« - čiščenje za mir. Šla bi do Baltskega morja, kjer bi 
pomagala očistiti del plaže. Veselila se je obiska morja. Toda kdo bi lahko oblikoval sporočilo 
miru? V igri je bilo njeno ime, saj je govorila nemško, angleško in poljsko. »Paulina, si lahko 
predstavljaš, da bi napisala sporočilo miru in ga prevedla v poljščino?« - naslednji večer je 
stala na odru in govorila pred več sto ljudmi: »Čutila sem, kako so drugi potrebovali mojo 
pomoč. Na idejo o obisku Baltskega morja sem takoj pozabila in privolila, da bom pomagala. 
Cel dan smo se ukvarjali s sporočilom miru in njegovim prevodom. In v meni je bilo tako 
veliko veselje. To je bila zame resnično močna izkušnja!« 

  Dragi Prijatelji Besede, ko srečam Paulino, vedno začutim resnično in pristno srečo. 
Odkrila je, da je sreča, ki nam jo je Jezus obljubil, vedno tu, vendar je kot vodna žila, ki leži 
pod površjem Zemlje. Ti pa imaš priložnost, da jo v vsakem trenutku izkoplješ. Ko skočiš v 
SEDANJOST in živiš popolnoma v trenutku, takrat začne v tebi vreti vir sreče! Sledimo torej 
Paulinini izkušnji: Skoči v sedanjost! – Jump into the present moment! 
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