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Matt 2,1-12 Åpenhet - for å bli ledet til Jesus, og av Jesus 
I dag er det Kristi åpenbaringsdag. Å åpenbare betyr å la komme til syne. Kristi 
Åpenbaringsdag har i år teksten om de vise menn som kommer for å hylle kongen som er 
født. Det er en tekst i Matteusevangeliet kapittel 2. 
 
Matteusevangeliet ble skrevet til/i Antiokia, Hums i Syria, en mangfoldig og flerkulturell 
menighet som samlet messianske jøder og Jesus – troende hedninger. Det er bare i 
Matteusevangeliet vi finner teksten om de vise menn. Kanskje forteller Matteus den nettopp 
for at den flerkulturelle menigheten i Antiokia skulle se at det var tydelig helt fra Jesu fødsel, 
at han er frelser for alle folkeslag. Ikke bare jødenes frelser. 
 

STJERNEN LEDER i retning av Jesus 
1 Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn 
fra Østen til Jerusalem 2 og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett 
stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» 
 
De vise menn søker i stjernene for å finne Jesus: De som ser stjernen og forstår at en konge 
er født, er ikke jøder. De er hedninger slik som oss. Hedning er ikke-jøder. De blir av Matteus 
kalt Magoi, og det er navnet på persisk skolerte religiøse ledere – i religionen Zoroastrismen, 
en forløper for islam. De søkte og lette, ikke i de hellige skriftene, men i stjernene. Å tyde 
stjernene var forbudt i Moseloven, og ble sett på som avgudsdyrkelse for jødene.  

- Hvorfor lar Gud noen av de første som tilber Jesus som konge komme fra et annet 
folkeslag enn jødene?  

- Hvorfor lot Gud stjernene vise vei til Jesus? 
 
Gud kommer oss i møte der vi er. Gud kan bruke alle midler for å få mennesker i kontakt 
med seg. Det betyr likevel ikke at alle midler er rette/gode i seg selv. Mange som kommer til 
tro, forteller om at NOE ledet oppmerksomheten deres i retning av Jesus; Drømmer, 
Naturen, Forskning, Utfordringer vi står i, Andre mennesker, Kunst og litteratur osv 
 
Teksten i dag utfordrer oss til å være åpne for at Gud er større enn vi forstår, og at han kan 
nå mennesker på måter vi aldri hadde tenkt. Slik de vise menn ble ledet i retning av Jesus 
gjennom stjernen, kan vi bli ledet av mye! 
 
”Stjernen ledet vise menn, til den Herre Kristus hen” – men først ledet stjernen de vise menn 
til Kong Herodes slott og til de skriftlærde som viste dem skriftene; ordene om han som 
skulle fødes. Karavanen med de vise menn og hele deres reisefølge som kanskje hadde reist i 
30 dager kom på kameler inn gjennom portene til Jerusalem og inn til Herodes kongeslott, 
og spurte etter kongen som hadde blitt født. For de ville hylle ham. 
 

ORDET LEDER til Jesus 
 3 Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. 4 Han kalte 
sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli 
født. 5 «I Betlehem i Judea», svarte de, «for slik står det skrevet hos profeten:         
    6  Du Betlehem i Juda land 
           er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda. 
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           For fra deg skal det komme en fyrste 
           som skal være hyrde for mitt folk Israel.» 
7 Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da 
stjernen hadde vist seg. 8 Så sendte han dem til Betlehem og sa: «Dra av sted og forhør dere 
nøye om barnet! Og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme 
og hylle det.»  
 
Disse skriftene var flere hundre år gamle da de vise menn fikk høre dem. Likevel beskrev de 
at denne kongen skulle bli født, skriftene fortalte hvor barnet skulle bli født, og hvilken 
tjeneste han skulle ha.  
De eldgamle skriftene er levende ord, og de peker på Jesus. Også for oss. Setter oss i retning 
av hvordan vi kan møte ham. Og hvordan han kan bli vår frelser. 
2.Tim 3,15: Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg 
visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus.  
”Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti” 
 
Nå er det et nytt år, og mange har nyttårsforsett. Noe av det jeg skal fortsette med i dette 
nye året er å la meg lede av ordet. Jeg vil fortsette å lese Guds ord regelmessig slik at jeg blir 
ledet av hans ord i hverdagen.  
 
La ordet få åpenbare/vise hvem Jesus er. 
 
Noe er rart i teksten vi leste om de vise menn som kommer til kongen i Jerusalem: Verken 
kongen eller de skriftlærde var interessert i å gjøre det Skriften sa, og ville ikke følge med og 
se dette barnet, selv om de nå hadde både hørt om stjernen, og de kjente til skriftene. 
Dermed forstår vi at det er ikke nok med noen tegn om Jesus, eller å ha skriftene om Jesus 
tilgjengelig. Vi må møte ham personlig.  
 
De vise menn og deres følge dro de få kilometerne videre til Betlehem. De fulgte retningen 
skriften ledet dem. Når vi åpner bibelen, la oss være også åpne for at Gud vil møte oss 
personlig gjennom ordene. Det er levende ord.  
 

 JESUS LEDER oss  
9 Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted. Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, 
gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der barnet var. 10 Da de så stjernen, ble de 
fylt av jublende glede. 11 De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på 
kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og 
myrra. 12 Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de 
tok en annen vei hjem til sitt land. Matt 2,1-12 
 
De vise menn er kjent for gavene de brakte til Jesus. Ante de hva gavene deres kunne 
symbolisere? Gavene sier noe om hvem Jesus er, og hvilken tjeneste han skal inn i:  

- Gull - til en konge: Jesus er KONGE  
- Røkelse – til bønn/til Gud. JESUS ER GUD  
- Myrra – aromatisk saft brukt i salve og parfyme. Egypterne brukte  

det til å balsamere sine døde. JESUS SKAL DØ  
 

http://www.bibel.no/Nettbibelen?query=SyXGjvFYqNIZbs4N/mRmrZYb28hMG0T1cosxh4TEhQFkVlVyrGH5i+vZrfZHjFvjmfJghBEKyN6Xzye6C4Twxg==
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De vise menn møtte Jesus personlig. Og deres respons var å falle på kne. 
Falle på kne er å underkaste seg. Tidligere hadde de snakket om «jødenes konge». Nå ble 
han deres konge. Jeg vet ikke hvor mye de forstod, men møtet med det lille barnet var et 
møte med Gud. Og etter dette snakker Gud personlig til de vise menn i en drøm: De 
responderer ved å følge Guds råd. De endrer retning. Antakelig for resten av livet.  
 
Spennende tekst ved årets begynnelse dette her.  

- Åpenhet for at Gud kan tale til oss gjennom uventede hendelser, omstendigheter, 
andre personer. 

- Åpenhet for at Gud taler til oss gjennom sitt ord. Legge til rette for at Gud kan få 
møte oss i sitt ord. 

- Åpenhet for det personlige møte med Jesus. at når han taler til oss, da er det på 
ordentlig. Han kjenner dypet i oss og vil møte oss i fortrolighet. Og la det personlige 
møte med Jesus sette retning. 

 


