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Indulj el!
Set off!

Jézus igéjének kedves Barátai,
A férfi fiatal volt és dinamikus, tele ötletekkel. Az élet és a világ nyitva álltak előtte,
őelőtte, akinek csillagjósként 2000 évvel ezelőtt a karácsonyi történetben helye volt.
Éjszakánként messzi országokról álmodott, az élet más területeiről. Ugyanakkor minden
valahogyan kicsi és szűk lett számára – a mindennapok egyhangúsága határozta meg napjait.
Hétközben munka és stressz – hétvégén pedig távol akart maradni mindentől. Lazítás,
kikapcsolódás, tánc, bulik, játék, sport, látogatások … de szíve mélyén békére mégse lelt.
Lelkében több más dolog iránt égett a vágy. Sürgetést érzett, sejtette, hogy az életben többnek
kell lennie. Ki kellett törnie megszokott keretéből.
És akkor ott világított valami – mint egy csillag. Másik két társra talált, így ők hárman,
a napkeleti bölcsek, el akartak indulni. Fel is kerekedtek és útrakeltek. Az életre válallkoztak,
miközben szívükben egy titokzatos fény vezette őket. Vágyakozásuk csillagát követték. És
aztán egy hosszú és fáradtságos út után egy Gyermeket találtak, aki kihozta őket saját szívük
rejtekéből. Leborultak és imádták Őt. Ebben a pillanatban Isten megérintette szívüket,
vágyakozásuk célba ért. Nagy öröm töltötte el őket. Nem egy kívánságlistával jöttek Jézushoz,
hanem csakis azzal a vággyal a szívükben, hogy Vele lehessenek. Szemtől szembe Vele, Rá
figyelve, Őt hallgatva ismerték meg Arcát. Isten többé már nem elmélet volt számukra.
Vándorútjukon elébük sietett az Úr.
Christin is vette a bátorságot és elindult. Az érettségi után elutazott családja országába,
Oroszországba. Egy éven keresztül egy olyan világnak volt részese, amit addig nem ismert, tele
dinamikával, szükséggel és szegénységgel. „Esténként gyakran sírtam. Mindez túl sok volt
fiatal lelkemnek! De mindig voltak körülöttem olyanok, akik gondoskodtak rólam és mellettem
álltak.“ Amikor mindezt a lány elmesélte, szemében a napkeleti bölcsek örömét véltem
felfedezni. Hisz ő is ugyanúgy mert és lépett. És talált. Tehát: „Indulj el! – Set off!“
a go4peace-Team nevében
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