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Ko so zagledali zvezdo, 

so se silno razveselili. 
                                                         (Matej 2,10) 
______________________________________      

Odrini! 

Set off! 
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Dragi prijatelji go4peace, 

 

Bil je mlad in dinamičen – poln idej. Njegovo življenje in svet sta bila široko odprta 

pred njim. Ta mlad moški je živel pred 2000 leti, v času Jezusovega rojstva, kot zvezdogled. 

Ponoči je sanjal o življenju na oddaljenih obalah. Istočasno je okoli sebe čutil majhno in ozko, 

dolgočasno in enolično življenje iz dneva v dan. Delo in stres čez teden, za vikende pa je temu 

poskušal pobegniti s sproščanjem, pogovarjanjem, plesom, zabavanjem, igranjem, telovadbo, 

obiskovanjem prijateljev … Vendar je zelo globoko v sebi še vedno čutil pomanjkanje miru in 

izpolnitve. V njegovem srcu je prebivalo globoko hrepenenje. Začutil je močno notranjo željo. 

Življenje mora biti še veliko več. Moral je pobegniti! 

 

Nekaj bleščečega – kakor zvezda. Našel je dva sopotnika. Vsi trije skupaj – trije modreci 

– so si drznili pobegniti. Pustili so vse in odrinili. Drznili so si vstopiti v življenje, ker jih je 

vodila svetla luč v njihovih srcih. Sledili so zvezdi, po kateri so hrepeneli. Potem so po dolgem 

in napornem potovanju našli otroka. Izvabil jih je iz njihovih lupin. Padli so na kolena in molili. 

V tem trenutku se je Bog dotaknil njihovih src. Njihovo hrepenenje je bilo izpolnjeno. Globoko 

veselje jih je prevzelo. Jezusa so spoznali in bili so brez seznama želja; edino, za kar so prosili, 

je bilo to, da bi bili v njegovi bližini. Iz oči v oči so poslušali in molili in spoznali njegovo 

navzočnost. Bog jim ni bil več samo ideja. Spoznali so NJEGA na svojem potovanju. 

 

Christin si je tudi drznila pobegniti. Ko je zapustila šolo, je dopustila, da so jo poslali v 

državo njene družine v Rusijo. Eno leto je bila zatopljena v svet, ki ga ni poznala – to je bil 

oster in prostran svet, poln tegob in pomanjkanja. »Pogosto sem ponoči jokala. To je bilo preveč 

za mojo mlado dušo! Ampak vedno znova so bili tam ljudje, ki jih je skrbelo zame!« Ko mi je 

pripovedovala to, sem lahko videl radost zvezdogledov v njenih očeh. Drznila si je in je 

pobegnila. In našla je! »Odrini!« - »Set off!« 

 

Za ekipo go4peace                    Meinolf Wacker 


