God fortsättning!
På onsdag 6 januari ﬁrar vi Trettondedag jul. Efter en lång vandring med
stjärnan som vägvisare fann de vise männen stallet och Jesusbarnet i krubban.
Det ﬁrar vi på Trettondag jul. Det står inte i evangeliets berättelse att det var
tre stjärntydare. Det är en senare tradition som säger att stjärntydarna som
kom till barnet var just så många. De var inte endast stjärntydare, utan också
konungar. Trettondag jul markerar slutet på julhelgen,
men också början på något nytt. Med Gud som
ledstjärna kan vi blicka framåt. På Trettondedagens
gudstjänster sjunger vi ofta ”Gläns över sjö och
strand”, som har nr 134 i vår psalmbok. Den är
skriven av Jönköpingssonen Viktor Rydberg, som
kallade den ”Betlehems stjärna”. Han skrev dikten i
romanen ”Vapensmeden” som kom ut 1891. Där är det
den unga ﬂickan Margit som en sensommarkväll på
Vättern spelar harpa och sjunger texten under en roddtur. Dikten tonsattes av
Alice Tegnér och publicerades i hennes bok ”Sjung med oss mamma!” Den
ﬁnns nu i vår psalmbok bland julpsalmerna, eftersom den handlar om
stjärnan som leder till det
nyfödda Jesusbarnet.
134 vers 1: Gläns över sjö och
strand, stjärna ur fjärran, du
som i Österland tändes av
Herran. Stjärnan från
Betlehem leder ej bort, men
hem. Barnen och herdarna
följa dig gärna, strålande

stjärna, strålande stjärna.
Tema för Trettondedag jul är ”Guds härlighet i Kristus”. Dagens latinska
namn är ”Epifania”, som betyder uppenbarelse. Vi ﬁrar att Guds härlighet
uppenbaras för oss genom Jesus.
Texter: GAMMALTESTAMENTLIG
Jesaja kapitel 60, vers 1-6: Res dig, stråla i
ljus!
Ditt ljus är här, Herrens härlighet går upp
över dig. Jorden är höljd i mörker, töcken
omger folken, men över dig skall Herren
stråla, över dig skall hans härlighet visa sig.
Folken skall vandra mot ditt ljus, kungar
mot glansen av din soluppgång. Lyft
blicken och se dig omkring!
Alla samlas och kommer till dig. Dina söner
kommer från fjärran, dina döttrar bär man i
famnen.
När du ser det skall du stråla av lycka, ditt
hjärta skall bäva och bulta, när havets
skatter kommer i din ägo och folkens
rikedomar blir dina. Kameler i mängd skall

fylla ditt land,
dromedarer från Midjan och Efa. Från Saba kommer de alla med last av guld och rökelse,
och de förkunnar Herrens ära.

EPISTEL Kolosserbrevet kapitel 1, vers 11-14: Hans härlighets kraft skall på allt sätt ge er
styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga,
och ni skall tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i
ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike,
och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder.
EVANGELIUM Matteusevangeliet kapitel 2, vers 1-12: När Jesus hade fötts i Betlehem i
Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare
till Jerusalem
och frågade: ”Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans
stjärna gå upp och kommer för att hylla honom.”
När kung Herodes hörde detta blev han oroad, och hela
Jerusalem med honom.
Han samlade alla folkets överstepräster och skriftlärda och
frågade dem var Messias skulle födas.
De svarade: ”I Betlehem i Judeen, ty det står skrivet hos profeten:
'Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i
Juda, ty från dig skall det komma en hövding, en herde för mitt folk
Israel.'”
Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde
sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig.

Sedan skickade han dem till Betlehem. ”Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet”,
sade han, ”och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och
hylla honom.”
Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig i väg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick
före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var.
När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje.
De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade
honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra.
I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg
hem till sitt land.

Ställföreträdande gudstjänst ﬁras Trettondedag jul i Järsnäs kyrka kl 11.00.
Kollekten går till ACT Svenska kyrkan. Swish 123 664 33 24, Bg 5463-9422,
märk med datum.
Ett Gott Nytt och Välsignat År önskas du!

