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De stampar av sig i vapenhuset
och känner värmen i vår storslagna kyrka
De är vana vid palats och stora salar
men likafullt blir de imponerade
av detta rum
med sina vackra färger
med sitt ljus

Kamelerna har de nyss tjudrat
vid södra portalen här utanför
Nu är de framme
vid den plats de så länge sökt

Trollkarlar, stjärntydare?
astrologer, vetenskapsmän, kungar?
Märkliga är dessa österns stjärntydare
De som har sett en stjärna gå upp
Och som rest länge och långa vägar för att
hylla honom, judarnas nyfödde kung

De stirrar förvånat på oss som sitter
härinne på rad i allsköns ro
men världsvana och målmedvetna som de är
låter de snart blicken gå vidare
i sökandet efter platsen
där kungabarnet ska finnas

Här framme slår de sig ner
Packar upp sina knyten
och tar fram gåvor som
ska ges den allra förnämste

Har de kommit så vilse
borde de inte vara i Betlehem
för mycket länge sedan?
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Profetorden är flera. Ett lyder:
Men från dig, Betlehem i Efrata,
så obetydlig bland Juda släkter,
skall jag låta en härskare över Israel komma…
(Mika 5:2) De reser till Betlehem
men varje jul finns Betlehem
i varje kyrka, ja i varje hjärta
- så visst har de kommit rätt
när de hittat Olaus Petri!

Jag vet att ni tycker de är otroligt små
figurerna här framme
en handsbredd eller så
Det är bara perspektivet som luras
Även de som är mycket mycket små
kan ha uträttat stora ting
och gjort berömliga gärningar

Dessa vise män som kommit
till oss är tecknet att den nyfödde
ska tillbes och äras
av folk i hela den bebodda världen
Man skulle kunna tolka deras ankomst
i Betlehem och hit till kyrkan
som att de har brutit upp från sina sammanhang
från sin tro och egen övertygelse

Jag lyfter dem högt så Ni ska se
att de har kommit för att visa oss alla
att Jesu kan hyllas även av dem
som har en annan tro

Han erkänns genom dem
också av den världsliga makten
av kungar och astrologer
(Det kan ha bidragit till historiska
tankar om att överheten är av Gud)
Dessa långväga gästers närvaro
betyder att även kunskapens vänner
och vetenskapens utövare
böjer sig tillbedjande inför Jesus
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Något vi stillsamt kunde påminna
akademiernas och universitetens
lärda män och kvinnor om

Kungavärdigheten, var fick de den ifrån?
Från löftena i Gamla testamentet
Folken skall vandra mot ditt ljus
Kungar mot glansen av din soluppgång…
Kameler i mängd skall fylla ditt land
dromedarer från Midjan och Efa
Från Saba kommer de alla
med last av guld och rökelse,
står skrivet i Jesaja (60:1-6)

Och i Psaltaren (72:10-15)
berättas om kungar från Tarshish
och fjärran kuster som ska komma med gåvor,
kungar från Saba och Seba
som skall bära fram sin tribut.

Våra gäster är inte här
för att ockupera vår kyrka
för att ta över den för egna syften
eller göra om den till ett danspalats
- de är här för att ära och tillbe

Deras resa hjälper oss att förstå
att det inte finns något viktigare
än att söka Jesus
Kan dessa härskare och forskare
genom att ha sin blick mot himlen
orientera sig i världen borde också vi kunna lyfta blicken
för att hitta rätt väg
genom livet

De gav sig av från vardag och trygghet,
dessa helhjärtade sökare bröt upp
(inte kluvna och loja som
alla dem som förälskat sig i sökarens
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image och turistiska distans)
De hade sett tecknet för en historieomvälvande
födelse, den som skulle ge
sammanhang, mönster och mening
De visste att det fanns NÅGOT som kunde finnas
ett barn, en kung, ett liv,
en övertygelse, en tro…

Frestade blev de
av kung Herodes erbjudande
att lägga ännu en titel till sina många:
de kunde bli spioner
men de avstod och eftersom de också
kunde tyda drömmar tog de en annan väg hem
(kanske svänger de till vänster efter Hallsberg?)
än den som gick genom Jerusalem

De återvände stolta hem
efter den magnifika födelsedagsuppvaktningen
Och är sedan dess våra förebilder
De som fann vad de sökte
som leddes av en stjärna
som fylldes av en stor glädje
som såg barnet och hyllade det
med guld, rökelse och myrra

Vi som också är ett resande folk
vet att deras resa kan bli vår:
att finna Jesus
och fyllas av den stora glädjen.
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