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Bryt opp!
Set off!
Kjære venner av Ordet
Han var ung og dynamisk - full av ideer. Livet og verden lå åpen for den unge mannen
som var stjernetyder i den 2000 år gamle julehistorien. Om natten drømte han seg vekk til fjerne
lands strender. Det hjemlige hadde blitt for trangt og lite for han - hverdagene var så like og
forutsigbare. I ukedagene jobbet han og i helgene var det å chille og henge med venner, danse
og feste, skravle, spille, trene og dra på besøk…..men i dypet av hjertet manglet han til tross for
alt dette fylde og fred. Hjertet brant i håp etter noe mer. Han kjente på en lengsel. Livet måtte
da ha mer å by på! Han måtte ut. Han bestemte seg og kunngjorde at han ville reise ut.
Da begynte det å lysne for han - som fra lyset av en stjerne. Han fant to
medsammensvorne, også disse to var stjernetydere. Sammen ville de alle tre, “de tre vise menn
fra østerland”, våge utreisen. De brøt opp og lot seg lede av et hemmelighetsfullt lys som kom
fra deres hjerter. De fulgte lyset som skinte ut av deres lengsler etter noe mer. Å så - etter en
lang og strevsom reise - fant de et barn. Barnet hadde en helt spesiell tiltrekningskraft. De falt
på kne og tilba. I dette øyeblikket rørte Gud ved deres hjerter. Deres lengsler hadde funnet sitt
mål, og en dyp fred fylte dem. De kom ikke til Jesus med en ønskeliste, men med ønske om å
kunne være nær han. Ansikt til ansikt, lyttende og tilbedende lærte de hans åsyn å kjenne. Gud
var ikke lenger en uklar ide for dem. I det oppbrudde de gjorde, kom HAN dem i møte.
Også Christin våget spranget og brøt opp. Etter videregående lot hun seg sende til
Russland, landet som familien hennes kom fra. I ett år kastet hun seg ut i en verden hvor hun
ikke kjente spillereglene og hvor det var mye nød og fattigdom. “Ofte gråt jeg om kveldene.
Det ble for mye for min unge sjel! Men gang på gang dukket det opp mennesker som trøstet
meg og tok vare på meg.” Når hun forteller meg om dette ser jeg den samme gleden i øynene
hennes som vismennene hadde. Hun hadde også våget oppbruddet, og fant noe viktig. Atså:
„Bryt opp! – Set off!“
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