
 

 
Styczeń / Januar 2021                      po polsku           

Gdy ujrzeli gwiazdę, 

bardzo się uradowali. 
                               (Mt 2,10)                                                                                                                                                                                              
____________________________________ 

Ruszaj w drogę! 

Set off! 
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Kochani Przyjaciele Słowa, 

 

był młody i dynamiczny – przepełniony ideami. Życie i świat były otwarte przed nim, 

młodym mężczyzną, który żył przed 2000 lat jako astrolog w historii bożonarodzeniowej. 

Nocami śnił o dalekich krajach, o nowym brzegu życia. Jednocześnie wszystko stało się dla 

niego jakoś małe i wąskie – codzienna monotonia. W tygodniu praca i stres – i w weekendy 

ucieczka od wszystkiego. Odpoczynek, spędzanie czasu na luzie, taniec, imprezy, rozmowy, 

zabawy, uprawianie sportów, odwiedziny… Ale spełnienie i pokój nie pojawiały się w głębi 

jego serca. Zamiast tego odczuwał tęsknotę za czymś więcej. Czuł ucisk. Przecież musi być coś 

więcej w życiu. 

 

I coś się zaświeciło – jak gwiazda. Znalazł dwóch współtowarzyszy. W trójkę, jako 

„astrolodzy z Orientu” odważyli się, by wszystko zostawić i wyruszyć w drogę. Odważyli się 

wyruszyć do życia – prowadzeni przez tajemnicze światło w ich sercach. Szli za gwiazdą swojej  

tęsknoty i w końcu, po długiej i męczącej wędrówce, znaleźli dziecko. To ono sprawiło, że 

uwolnili się od wcześniejszej codzienności. Upadli na kolana i modlili się. W tym momencie 

Bóg poruszył ich serca, a ich marzenia, tęsknota dotarły do celu. Głęboka radość ich napełniła. 

Spotkali Jezusa nie zgodnie z ustaloną listą życzeń, lecz tylko z powodu potrzeby bycia przy 

nim. Twarzą w twarz, wsłuchując się i modląc poznali Jego oblicze. Bóg nie jest już dla nich 

nieznany. Wyruszając w drogę do życia spotkali Boga. 

 

Także Christin odważyła się, by wyruszyć w drogę. Po maturze zdecydowała się 

wyruszyć do kraju pochodzenia swojej rodziny – do Rosji. Przez cały rok zanurzała się w 

świecie, którego nie znała, pełnym dynamiki i przestrzeni, pełnym biedy i trosk. „Często 

płakałam wieczorami.           To było zbyt wiele dla mojej młodej duszy! Jednak ciągle na nowo 

byli tu ludzie, którzy opiekowali się mną i byli ze mną.” Gdy opowiada mi o tym, dostrzegam 

w jej oczach radość astrologów. Ona znalazła. Zatem: „Ruszaj w drogę!” Set off!“ 

 

W imieniu go4peace-Team  Meinolf Wacker 


