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For alle mennesker gælder det, at vi hele tiden er
undervejs, og at vi spørger os selv, om vi nu er dér, hvor
vi skal være i livet.
Det er ganske kompliceret at finde ud af, hvor man er, for
det kan man kun sige noget om, hvis der er faste
holdepunkter, at orientere sig efter.
I gamle dage, fandt man ud af, hvor man var, ved hjælp
af et præcist ur, et kronometer, og en sekstant, hvormed
man kunne måle solens højde på himlen og dermed
havde man sin position.
I dag er det noget lettere, for nede over ækvator hænger
en dynge stationære satelitter og vores GPS-modtagere,
i bilen eller de, som er indbyggede i vores telefoner, er i
konstant kontakt med dem, og ud fra deres postioner, kan
vi måle ganske præcist, hvor vi er.
At vide, hvor vi er, er slet ikke så kompliceret, som den
gang man om dagen målte solhøjden, eller om natten
som de gamle vikinger styrede efter stjernerne.
Men der er stadig en ting, som jo også tæller med i
regnskabet. Ud over at vide, hvor man er, så skal man
også vide, hvor man skal hen. Vi skal have en
destination.
I de følgende uger, handler alle gudstjenester om at være
på vej, at kende sin destination og at finde sin position.

2 af 5
Faktisk er der planlagt hele 7 gudstjenester i dette spor.
Og allerede nu vil jeg godt løfte sløret for at den næste
gudstjenesteserie, som løber fra askeonsdag og indtil og
med påsken hedder: “Jeg er.” Men der hører I mere om
senere.
Tilbage til GPS - Find din vej.
De hellige tre konger, som vi ofte omtaler dem som, er på
vej til Jesus. De er i øvrigt nok ikke konger, det er de
blevet til i folkemunde. Matthæus omtaler dem på græsk
som μάγοι - Magikere. De har nok ikke været
tryllekunstnere, men en mellemting mellem astrologer og
astronomer. Måske Zaratrust-præster.
Mathæus indleder med at konstatere, at Jesus er født i
Kong Herodes´dage.
Dette bør faktisk give anledning til lidt panderynken fordi,
vi ved, at Kong Hereodes døde i år 4 Før Kristus.
Vent, er Jesus ikke født i år 0? De fleste er faktisk enige
om, at det han ikke.
Den tidsregning, som vi anvender os at er fastsat af en
munk, der hed Dionysius Exiguus, som stadfæstede
Herrens År ca. omkring 525. Der er udbredt enighed om,
at han var en fire til seks år ude af trit.
Vismændende har set en stjerne. De studerede
formentlig himmelens stjerne. De har haft kendskab til
litteratur, som taler for at Jødernes konges fødsel, skal
kunne ses på himlen. Og der var i de år en sjælden
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konstellation af planterne, som jeg her og nu ikke kan
gøre rede for. Men Google, kan også være jeres ven.
Altså begiver de sig af sted. Jeg synes, det er et tyndt
grundlag at tage afsted på. De ser en stjerne, og de
følger den, fordi den skal vise vejen til jødernes konge.
Man regner med at vismændende kommer fra Persien det nuværende Iran. Når man går eller rider er det
uoverskueligt langt væk. Det er noget med at tage ud på
en rejse, uden at vide om man nogen sinde kommer
tilbage. Med andre ord, vismændene er modige mænd,
og nu er de taget afsted. Ikke efter en GPS, som siger
om 600 m. hold til højre, men efter en stjerne, som man
kun kan se om natten, hvor det at rejse er farligt.
Det er alligevel tillid til, at hvad man har lært, selvom det
lyder lidt langt ude, alligevel må holde vand. Jeg tror, jeg
vil tillade mig at kalde det et udtryk for stor tro.
De tager afsted.
Da de når frem til Jerusalem, opsøger de naturligvis
Herodes, for at finde den nye konge. De kendte tydeligvis
ikke meget til Herodes, ellers havde de aldrig gjort det.
Kong Herodes får af præsterne at vide, at profeten Mika1
har forudset, at den lille flække Betlehem er stedet.
Herodes sender vismændende af sted med beskeden
om, at komme tilbage til ham, når de har fundet barnet.
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Mika 5,1-3
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Nu går stjernen, ifølge Matthæus, foran vismændene
indtil den stod stille over huset, hvor Jesu var.
Da de så stjernen stå stille var deres glæde meget stor.
De var ankommet til destinationen.
Lad os lige holde fast i at de tre mænd, ikke var jøder. De
var udlændinge. Nogen af dem, som aldrig ville være
kommet over vore grænser. Fremmed kultur, fremmed
religion, fremmede skikke.
I de bibelske fortællinger er de, det andet underlige
besøg, som finder sted hos Jesus-barnet.
¨Først var de hyrderne, som ingen regnede med.
Lukas vil have os til at lægge mærke til, at de udstødte,
de marginaliserede, er de første til at høre budskabet, og
det engelene siger til dem, for ikke hen over hovedet på
dem. Hyrderne handler på det, der forkyndes for dem. De
går ind til jesus.
Hos Matthæus er det udlændinge, fremnede, som har
læst sig til, at noget stort skal ske. De har fulgt en stjerne,
som har vist dem vej. Nu står de foran huset, og de ved,
at de er på rette sted til rette tid. Deres glæde er meget
stor, siger Matthæus.
De fremmede faldt på knæ foran Jesus og bad. De så og
forstod.
Og vi forstår, at det skæres ud i pap, at troen på Kristus
intet har med kultur eller geografi, at gøre Det har at gøre
med at turde lytte, se og handle. At lytte til englekoret
eller at følge stjernen.
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Mændende fra Østerland ofrede også til Jesus. Der var
gaver: guld, røgelse og myrra.
Gaverne viser, at de forstår, for de peger fremad på
Jesus liv.
Guldet gives til en konge, Røgelse er til præsten, mens
myrra er den salve, som bruges til at smøre den døde,
som giver sit liv. Alle tre funktioner får Jesus.
Vismændende er ikke færdige med at se eller høre. Gud
taler til dem og beder dem bryde deres løfte til herodes.
De rejser hjem en anden vej, således at Herodes ikke får
fat i barnet.
Når familien senere må flygte er det meget sandsynligt,
at det er vismændendes kostbare gaver, som gør at de
overlever som flygtninge.
De tre mænd ser og lytter og begiver sig ud på en rejse,
som ikke bare forandrer livet for dem, men faktisk også
for du og jeg.
Ingen kan vide, hvad betydningen er, af de handlinger vi
gør i dag, men verden kan forandres, hvis vi tør følge den
ledestjerne, som nogen gange viser sig for os i vore liv.
Amen.
Salme: Vil du følge efter mig

