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När de såg stjärnan, 

fylldes de av stor glädje.          
                              (Matt. 2:10)                                                                                                                                                                                              
______________________________________ 

Bryt upp! 

 Set off! 
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Kära Ni, ordets vänner, 

 

han var ung och dynamisk – fylld av idéer. Livet och världen låg öppna framför honom, 

en ung man som levde som stjärntydare i julhistorien för 2000 år sedan. Om nättarna drömde 

han sig iväg till fjärran länder, till nya stränder i livet. Samtidigt kändes det för honom som om 

allting hade blivit trång och liten på något sätt – de vardagliga rutinerna. Under veckan jobb 

och stress – och på helgerna ut ur allting. Chilla och hänga med vänner, dansa, festa, chatta, 

lira, idrott, besök… Men han hade ingen känsla av uppfyllelse eller fred i sitt hjärtas djup. I 

hans hjärta brann en längtan efter något mer. Han kände en trängtan. Det måste finnas mer i 

livet. Han ville ut – det var dags for uppbrott. 

 

  Då var det något som lyste – så som en stjärna. Han hittade två följeslagare. De var tre 

„österländska stjärntydare” som skulle våga det. De släppte taget och gav sig iväg. De vågade 

sig ut i livet – ledda av ett mystiskt ljus i sina hjärtan. De följde deras längtans stjärna. Och 

sedan – efter en lång och besvärlig väg – hittade de ett barn. Det här barnet väckte någonting i 

dem. De föll ner på knä och tillbad. I det här ögonblicket rörde Gud vid deras hjärtan. Deras 

längtan nådde sitt mål. En djup glädje fyller dem. De möter Jesus inte med en önskelista utan 

endast med önskan att vara med honom. Face to face, lyssnande och bedjande lär de känna hans 

ansikte. Gud är inte längre någon abstrakt idé för dem. I deras livs uppbrott hade HAN träffat 

dem. 

 

 Även Christin hade vågat att bryta upp. Efter studenten reste hon till sin familjs land – 

till Ryssland. Under ett år tog hon del av en värld som hon inte kände till, full av dynamik och 

vidd, full av nöd och fattighet. ”Ofta grät jag på kvällarna. Det var för mycket för min unga 

själ! Men varje gång var det människor där som brydde sig om mig och var där för mig.” När 

hon berättar det här för mig ser jag stjärntydarnas glädje i hennes ögon. Även hon hade vågat 

att bryta upp. Hon hade hittat. Så: ”Bryt upp!” – Set off!” 
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