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Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der 

nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: »Hvor er jødernes 

nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at 

tilbede ham.« Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele 

Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne og 

folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede 

ham: »I Betlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten: ›Du, 

Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas 

fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk, Israel.‹ « 

Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem 

indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til 

Betlehem og sagde: »Gå hen og spørg jer nøje for om barnet; og når I har 

fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det.« 

Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, som de havde 

set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet 

var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og 

så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede 

for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. Men i 

drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de 

vendte hjem til deres land ad en anden vej.   

Matthæusevangeliet kapitel 2, vers 1-12 



Havde kong Herodes vidst, at Jesu rige ikke var et rige af den slags, han selv 

styrede og søgte at fastholde sin magt over, havde han næppe interesseret sig 

så meget for Jesu fødsel. Men som det magtmenneske, han var, og med den 

psykopatiske brutalitet, han udøvede, var det næppe muligt at forestille sig, 

at Herodes skulle kunne gøre sig forestilling om noget som helst andet end 

magtens væsen. Af samme grund var det sikkert også let for omgivelserne at 

gennemskue hykleriet i Herodes’ motivation for at få at vide, hvor den 

nyfødte konge befandt sig. At han skulle ønske at komme og tilbede den 

nyfødte, var der næppe nogen, der troede på. 

Men for de vise mænd fra Østen gjaldt det ikke om at slå en konkurrent ihjel, 

men om at finde en ny konge, som de i kraft af deres stjernetydning havde set 

skulle være født. Sådan skildrer Matthæus dem. Hvem de vise mænd var, 

ved vi ikke særlig meget om, men de har sandsynligvis været stjernetydere, 

muligvis med indflydelse fra en østlig religion. Et er sikkert - de var ikke 

jøder, og de tilhørte med al sandsynlighed en helt anden religiøs retning end 

den jødiske. I den græske tekst kaldes de for magerne, en slags 

drømmetydere eller måske i retning af det, vi ville kalde astrologer, om end i 

en noget anden sammenhæng end den, der er vores i dag.  

Nu har de så forstået, at der er født en konge hos jøderne, og denne konge 

drager de ud for at opsøge. Og tilmed henvender Gud sig til dem i drømme, 

for de får jo besked om ikke at vende tilbage til Herodes, men i stedet skal de 

søge ad en anden vej til deres hjem.  

I denne mærkelige beretning erfarer vi i al fald, at budskabet fra Gud ikke 

kun formidles til en bestemt gruppe. Det er værd at lægge mærke til, at 



 Matthæus ikke har nogen skrupler ved at fortælle, at stjernetyderne, som 

både var ildeset i jødedommen og i den kristne kirke, godt kan få del i en 

åbenbaring om, hvor og hvorledes gudsriget træder frem. De vise mænd 

erfarede således under hvilke betingelser, Jesus fødes, og de erfarede også, at 

Guds veje er uforudsigelige og anderledes, end vi som regel forestiller os. Og 

vi selv erfarer, som alle før os, at det største håb, der gives os, formidles på en 

måde, vi ikke af os selv kan få indsigt i. De vise mænd fandt Kristus ved 

hjælp af de udsagn, profeterne var kommet med og ved det tegn, der blev 

givet dem. De fandt ikke ud af det ved hjælp af deres egen fornuft. En 

fornuft, vi ofte selv sætter i højsædet med følger, som indimellem kan være 

katastrofale. Både troen og fornuften findes i en syg og en rask tilstand. Troen 

har brug for fornuften, for at den ikke skal geråde ud i fanatisme eller 

sværmeri, og fornuften har brug for troen, hvis ikke den skal udarte til 

snæversyn og hybris. De perioder i verdenshistorien, hvor fornuften blev 

lanceret som det eneste saliggørende, og hvor man mente, at nu var 

mennesket i stand til med fornuften og i kraft af dets oplyste tilstand at gøre 

sig fri af krige og andet uvæsen, blev som regel optakten til nogle af de 

værste uhyrligheder.  

Via vores egen fornuft er vi således ikke i stand til mere end et begrænset felt. 

Julens tekster indeholder navnlig profetierne om fredens og rettens 

herredømme gennem Kristus. ”Stort er herredømmet, freden uden ophør 

over Davids trone”. Og samtidig er kontrasten mellem budskabet og den 

realitet, vi ser, når vi ser på verden, også til at få øje på. Hvor bliver det 

herredømme af? Freden er der heller ikke meget af.  

Svaret er, at vores længsel efter retten og freden ikke skal gøres til skamme, 

blot ser vi ikke den Guds fred og retfærdighed, som gives os, hvis vi ikke 



lærer at se med andre briller end dem, der kun har øje for denne verden. 

”Roserne vokse i dale” synger vi hos Brorson. Det største finder vi ikke hos 

en Herodes, men i stalden og ved krybben. Det gælder således om at kunne 

sanse, hvad Gud giver os. Denne evne havde de tre vise mænd, og deri 

bestod deres visdom navnlig, at de evnede at se det største i det, som andre 

ville kalde for intet. 

Sådan er Guds ord åbenbaret. Det fremstår ikke tydeligt og klart for os, og 

derfor må vi tit og ofte bøje os og måske bøjes ganske dybt for at se det. Ellers 

kommer vi ikke ud af stedet, og vi sanser ikke det væsentlige. Luther siger 

noget om dette et sted: "Hvis Moses havde forlangt at forstå, hvordan han 

skulle føre Israel ud af Egypten, så ville Israel have siddet i Egypten den dag i 

dag". Guds ord lyder, sådan som det lød til de vise mænd, og så må de følge, 

der vover springet, og som vover at satse. Guds ord kom til verden på en 

måde, som er foragtelig for verden. Og vi kunne vel gå videre og sige, at 

Guds ord altid har været i verden på den måde, og at det stadig er 

betingelserne. Vi står derfor mellem på den ene side dette at forlange en 

vished for noget, før vi tror det - vi vil se det før vi tror det - på den anden 

side dette at turde tro det og dermed få den vished, som er troens vished. Det 

er på den sidste måde Guds skaberkraft virker, men det er samtidig den 

sværeste måde at erkende, fordi vi er mennesker og ikke så meget vise mænd 

med den rette sans. 

Det er vigtigt at vi får øjnene op for det, de og andre som dem kunne sanse. 

Vi er nu gået ind i et nyt år, men vi gør det sikkert temmelig tøvende. Så 

meget omkring os virker urovækkende og uhyggeligt. Det er ikke en verden, 

der lover godt for fremtiden. 



En sådan situation skaber længsel efter indgriben og nyskabelse. Og på en 

mærkelig måde er evangeliets budskab til os, at den nyskabelse er sket og 

stadig sker, men den sker samtidig på en måde, som verden ikke ser eller 

forstår, men som gælder for den, der gerne vil tilhøre Gud. Også for den der 

gerne vil tro, men som ikke rigtigt synes at kunne tro. Husk på den, der 

engang sagde til Jesus: ”Jeg tror, hjælp min vantro.” Også det er tro, fordi den 

udtrykker ønsket om at høre til hos Gud, og det ønske overhøres ikke.  

Den nye begyndelse er der, men ikke sådan, som vi sikkert forventer den. 

Den nye begyndelse er nemlig på en gang det, at noget nyt indtræder, og at vi 

samtidig lever i det gamle. I denne dobbelthed lever vi som kristne, i en 

spænding mellem verden og Guds rige, mellem det, der er brudt ud og det, 

vi forventer skal komme. Derfor skal vi rette blikket mod Kristus. Det er i 

ham, at mødet mellem den verden vi lever i, og den, der skal komme, finder 

sted på en måde, så alt det gamle forsvinder, og det nye bryder frem. Som de 

vise mænd har vi også en ledestjerne, som Grundtvig siger det: ”Hans 

guddoms ord det klare.” De ord betyder, at vi ikke er overladt til os selv, men 

har hans ord nær hos os. Det gør ikke nødvendigvis tilværelsen lettere lige nu 

og her, men det giver os livet i og med Kristus.  

Mikkel Wold 


