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ANDAGT/OPGAVE

Da Jesus blev født i Betlehem, kom 
der en ny stjerne på himlen. Et 
sted mod øst langt derfra var der 
nogle vise mænd. De lagde mærke 
til stjernen på himlen, og de vidste, 
at det betød, der var født en konge i 
Israel. Det måtte jo være en særlig 
konge, så de rejste afsted med fine 
gaver. 

Vismændene går forkert
Men de gik helt forkert. De troede 
jo, at kongen måtte blive født på 
paladset i Jerusalem, så de kom til 
at gå op til den onde konge Herodes 
i stedet for. Og den onde konge ville 
bare slå den nye konge ihjel, hvis 
han kunne. Men hvor skulle de så 
finde den nyfødte konge? 

Vismændene finder den 
rigtige konge
Heldigvis var der i Jerusalem nogle 
folk, der kendte Bibelen rigtig godt. 
De læste, at der skulle fødes en 
særlig konge, og det var i Betlehem. 
Så derfor gik vismændene til 
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Betlehem, og der fandt de kongen 
og gav ham deres fine gaver og 
tilbad ham. 

Har vi også en ledestjerne?
Kunne det ikke være rigtig sejt at 
have sin egen stjerne, som kunne 
vise os hen til Jesus? 
I salmen ”Dejlig er den himmelblå” 
står der ”Vi har og[så] en ledestjerne, 
og når vi den følger gerne kommer vi 
til Jesus Krist, kommer vi til Jesus 
Krist.”
Hvad mon det er for en stjerne? 
Salmen giver svaret: 
”Denne stjerne lys og blid, som kan 
aldrig lede vild, er hans guddomsord 
det klare.”
Det er altså Guds ord, der er vores 
vejviser til Jesus. Når vi læser i 
Bibelen, så møder vi jo Jesus. Og for 
resten, det var jo også den måde, at 
vismændene kom til Jesus. Det var 
jo Bibelen, der fortalte dem, at de 
skulle gå til Betlehem.
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