Oplæg til bibelkreds januar 2015
”GLÆDEN findes!”
MATTHÆUS 2,1-12
Da Jesus var født i Betlehem 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 Betlehem i
Judæa. For således er der skrevet ved profeten:
Du, Betlehem 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 Betlehem 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.
1. GLÆDEN I de vise mænd – og glæden i dig
2. GLÆDEN I BETLEHEM, som gjorde de vise mænd glade – og det, som gør dig glad som kristen
3. DEN VERDEN, de vise mænd LEVEDE I MED GLÆDEN, og som VI LEVER I MED GLÆDEN.

Glæden i de vise mænd – og i dig
Tænk tilbage på juleaften: glæden hos den enkelte. Glæden i barndommen. Glæden sammen med børnene.
Hjertet svulmede og bankede da de så det … glæde. Den var måske kortvarig. Men den var der.
Sådan var det for de vise mænd. Deres glæde var meget stor. Meget.
Det er, hvad vi ønsker at opleve af og til – og det er, hvad vi ønsker for dem, vi elsker. Glæde.
Profeten forudsagde glæden, når hedninger fandt Frelseren. Læs i Esajas 60,1-7: ”Da stråler du af glæde,
når du ser det, dit hjerte banker og svulmer”. … Det er en profeti om, hvilken glæde
Evangelisten fortæller, at det gik i opfyldelse: Matt 2,10: Da de så stjernen, var deres glæde meget stor.
Og glæden også lyser ud af Paulus, da han skrev til Titus: Men da Guds, vor frelsers, godhed og
kærlighed til mennesker blev åbenbaret, frelste han os … for at vi, gjort retfærdige ved hans nåde, i håbet
skulle blive arvinger til evigt liv (Titus 3,4-7)

1. Tal sammen om tider i jeres liv, hvor I husker en stor glæde, så I eller nogle af jeres
nærmeste strålede af glæde, og hjertet svulmede.
2. Del nogle af de erfaringer, I har af glæde, som I oplevede i jeres tro på Jesus Kristus! Og
tal om, hvorfor det er så vigtigt at erfare troens glæde!

Glæden er født - uden for dig – derfor findes den altid!
Beretningen om de vise mænd bekræfter for os, at den store glæde, som kan være i et menneskes hjerte,
kommer udefra. Glæden var FØDT i Betlehem. Glæden skyldtes en person: Messias, Frelseren, som var
kommet til dem. Det fortæller os, at glæden fra Gud ikke skal findes i os selv, men udenfor os selv. I Jesus
Kristus. Der, hvor han åbenbarer sig. Og ved de tegn, Gud har givet os, så vi kan finde Jesus!
Udsnit fra søndagens prædiken:
Det er godt, hvis glæden sådan findes udenfor os selv. Da er der jo håb for os, når vi er bedrøvede. Da er
der håb, når vi ikke kan se noget at glæde os over hos os selv og vore nærmeste. Da er der håb, når vi er i den
værst tænkelige situation – hvis vi altså finder ham, finder ham, som kan give os en meget stor glæde. Ham,
som kan fylde hele hjertet, så det banker og svulmer, og så øjnene stråler. …
Glæden er født. Og den findes. Og vi kan finde ham. Når vi hører evangeliet ord, er vi hos Gud og Gud er
hos os. Vi er hjemme. Vi ser vores far i øjnene. Vi er i hans favn. Vi er de juveler, han samler, selv om vi er
syndere. Vi er i hans omsorg. Du er der. Hvilken glæde!

3. Undersøg i evangeliet, hvad der førte vismændene til den store glæde.
* STJERNEN og * PROFETORDET.
4. Tal om de tegn, Gud har givet os:
* Vandet i dåben: Hvordan kan dåben gøre dig glad – i morgen fx? Se Titus 3,4-7.
* Brødet og vinen. – Hvordan kan det gøre dig glad, at du kan gå til nadver? Se 1 Kor
10,16-17: OVERVEJ: Fællesskab med Jesus – uafhængig af følelser – ene afhængig af hans
nærvær i brød og vin ved ordet! – føjet sammen med Gud og mine medkristne! STORT!
5. Tal om, hvordan de skriftkloge i Jerusalem havde en ”død” bibelforståelse, mens de vise
mænd havde en ”levende” bibelforståelse. Hvad gjorde deres bibellæsning levende? Og
hvordan kan vores læsning af Guds ord blive levende på samme måde?

Den verden, vi glæder os i, er en trussel mod glæden!
Udsnit fra søndagens prædiken:
Kongen i det land, hvor glæden var født, var en bedrager. Han snød de vise mænd. Det var sandt, hvad
Skriften sagde. De fandt Glædens Konge! Guds Søn! Men det var løgn, at den anden konge Herodes havde
sagt. Han ville ikke tilbede, men udrydde og dræbe. Han havde fyldt dem med løgn. Og deres liv var i stor
fare. Og Jesus var i stor fare. En engel fortalte dem det.
Midt i glæden, mærkede de igen mørket. Det tog kun en enkel nat – og da måtte de ændre alle planer.
Tænk, hvor herligt, hvis de kunne være taget til Jerusalem og have fortalt om deres glæde. Men nu måtte de
flygte.
De vise mænd fik hjælp til at bevare glæden midt i dette mørke: Men i drømme fik de en åbenbaring om
ikke at tage tilbage til Herodes. Og de drog en anden vej hjem til deres land. - De mistede ikke troen og ham,
de troede på. De drog deres vej med glæde – midt i en ond verden. Så meget mere var de klar over, at der var
brug for en anderledes konge.
… Netop fordi vi lever i en ond verden, ved også vi, at der er brug for en anderledes konge: kong
Jesus! Og han overlevede Herodes angreb – han overlevede alle andre angreb – indtil han døde på korset –
angrebet af alle vore synder. Der døde han for os. Og dermed blev han vores og verdens Frelser. Og han
opstod. Se, det er den store glæde! Han er min glæde. Han er din glæde. Han er vores Frelser. Amen.

6. Tal sammen om, hvordan Jesus er anderledes end denne verdens herskere.
7. Tal om, hvordan i oplever mørket hos jer selv og i verden!
8. Tal om, hvordan glæden trods al modstand og mørke har overlevet hos de vise mænd –
og hos Josef og Maria, da de flygtede til Egypten. Hvad kan I bruge det til?
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