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Matthæusevangeliet kapitel 2 vers 1-12:
Da Jesus var født i Bethlehem 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 Bethlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten: Du, Bethlehem 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 Bethlehem 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.”
Denne gamle og eventyrlige beretning om de vise mænd fra Østerland fortæller om, hvordan Gud selv
kalder og viser vej til barnet i Bethlehem. Tre stjernetydere ude i Østen havde ventet på stjernen hele deres
liv, og da de så den stå på himlen stor og klar, drog de afsted for at finde barnet. De vise mænd så, at det,
der skete julenat, havde en afgørende betydning for hele menneskeheden. Det var derfor, de brød op.
Det er nøjagtigt også det Grundtvig digter om i sin salme ”Dejlig er den himmel blå”. Faktisk har Grundtvig
digtet to udgaver af denne salme. Den første udgave blev skrevet i december 1810. Dengang hed salmen
”De Hellige Tre Konger” og var på hele 19 vers. I 1853 skrev Grundtvig en forkortet udgave på syv vers, og
det er den version, vi kender i dag.
I sidste vers hedder det:
Denne stjerne, lys og mild,
Som kan aldrig lede vild,
Er hans Guddomsord det klare,
Som han os lod åbenbare
Til at lyse for vor fod.

Hans Guddomsord det klare – det vil sige Jesu forkyndelse, som skal blive en ledestjerne for
menneskeheden. De tre vise mænd, som også blev kaldt konger, er kun konger i overført betydning, men
de er netop vise, fordi de kan se det, man ikke kan se med det blotte øje. De kaldes også stjernemagere, en
form for astrologer, der evner at tolke og tage varsel af stjernehimlen. Deres visdom beror altså ikke på en
eksakt viden, og intet i denne fortælling vil kunne verificeres. Alligevel er deres vidnesbyrd afgørende. De
vise mænd er vise, fordi de ikke falder for den fristelse, det altid er at afvise det, man ikke kan forstå med
sin fornuft. Det er langt lettere at lade forstanden råde og kræve beviser for alting. Det er sværere at give
sig hen til troen på, at den verden, vi lever i først for alvor bliver de levendes land, hvis vi tør tro på det, vi
ikke kan bevise, men ikke desto mindre kan erfare. Det turde vismændene.
Helligtrekonger teksten fortæller om en nat, der ikke var som de andre. Fortællingen om, at julen ikke bare
er englelyd, men er lyden af frelse og forsoning. Fortællingen om et lys, der skinner i mørket, om end det
ikke kan ses med det blotte øje.
Dette ord er lyset, ”hvorved vi skal vandre gennem mørket til morgenens land”, som Johannes Johansen så
præcist formulerer det i sin salme ”Det var ikke en nat som de andre”. Og som han slutter salmen:
Dette ord blev et lyshav i tiden,
det har lyst gennem slægterne siden,
det er Gud, det er menneskets lys.
Godt nytår!

Salmer:
136 Dejlig er den himmel blå
98 Det var ikke en nat som de andre
138 De hellig tre konger.

