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TRETTONDEDAG JUL, onsdag 6/1 (årg 1) - Guds härlighet i Kristus. Jes 60:1–6, Kol 1:11–14, Matt 2:1–12 och Ps 
72:10–15. 
FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN, 10/1 (årg 1) - Jesu dop. Jes 42:1–7, Apg 18:24–19:6, Matt 3:13–
17 och Ps 89:20–29. 

 

Nytt år, nya möjligheter och påfrestningar. 
Nu är det de första trevande dagarna av ett nytt år. Vi har möjlighet att göra en ny start eller som 

någon uttryckte det: ”i dag är första dagen på resten av ditt liv”. Jag inser att varje ny dag är första 

dagen på resten av våra liv. När Jesus undervisar oss säger han: ”Var dag har nog av sin egen plåga” 

(Matt 6:34) och sök först Guds rike, för er Fader (Gud) vet vad ni behöver (Matt 6:25–34). Vi lever i 

en värld som ständigt förändras och vi (jag) behöver något som är stabilt att hålla oss till. Något som 

alltid är till. Då känns det skönt (för mig) att veta att Guds namn är ”Jag är” (2 Mos 3:14) och Guds 

son (Jesus) är densamme i går, i dag och i evighet (Heb 13:8). Gud är en stabil klippa att stå på.  

När jag tar nya avstamp i att följa Jesus tycker jag det är skönt att tänka (be): ”Jag tror, hjälp min 

otro” (Mark 9:24). Vi får vara Guds barn av nåd för att Gud älskar oss (Joh 3:16–17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesu dop, ett avstamp (Matt 3:13–17). 
Våra liv är fyllda av flera avstamp, första dag för resten av våra liv. När jag läser om Jesus ser jag att 

så var det också för honom. 

Jesu dop, ett avstamp, första dagen på resten av Jesu uppdrag. Guds ande sänker sig över Jesus och 

han hör Guds röst ”Detta är min älskade son, han är min utvalde” (Matt 3:17). Jesus fick göra många 

fler avstamp och jag räknar upp några av dem. När han frestas av Satan att tillbe honom och väljer 

att dyrka och tillbe Gud (Matt 4:1–11). Ett annat avstamp är när Jesus hör Guds röst på ett berg 

tillsammans med två lärjungar: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom” 

(Matt 17:5). Jag tar med två avstamp till. När Jesus efter sin korsdöd åter lever och säger ”Åt mig har 

getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar” (Matt 28:18–

19). Det sista jag tar med är Jesu himmelsfärd och att han ska komma tillbaka (Apg 1:8–11).  

Veckans ord, 1-2021 
Guds härlighet i Kristus – Jesu dop. 

Vi lever i en värld som Gud har skapat! 
6 januari, snöar det i Skänninge och marken och hustaken blir vita. Snön 

reflekterar ljuset och världen blir ljusare trots att himlen är mulen. Vår värld får 

nya kläder, ett nytt utseende. Varje årstid får naturen förändrat utseende och 

innehåll. Våren med sin skira grönska, knoppar och vårlökar. Sommaren med 

full blomning, gröna fält och värme. Hösten som kommer med frukter, bär och 

mustiga färger som avslutas med att löven faller. När löven är borta ser vi 

längre och får en vidare vy av landskapet. Och nu är det vinter och snön faller.  

Vilken fantastisk värld Gud har skapat. Och ändå upplever vi och ser bara en 

liten del av hela den skapelse som Gud har format. Tänk så mycket som i detalj 

ska samverka för att allt detta ska fungera. Om vi försöker odla ser vi hur 

mycket som behöver göras på rätt sätt för att växten ska trivas, bli fin och bära 

frukt. Tänk dig att skapa och sätta samman hela världen och få alla djur, växter, 

planeter och himlakroppar att samverka på rätt sätt.  

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Guds härlighet i Kristus (Jesus). 
Jag har lyft fram några ord ur Kol 1:11–14 i vänster ruta så att du kan stanna upp och ser mer av 

textens djup. Du kan gärna läsa hela Paulus bön i Kol 1:9–23. 

 

 

 

 

 

Läs och fundera: Vem är Jesus?  
Vem är Jesus? För mig har kunskapen om att Jesus är min räddare (frälsare) och hela världens 

räddare vuxit och blivit tydligare när jag läser om Messias, Kristus i Bibeln. Först som min vän, att be 

till, till att inse att min bäste vän Jesus är kung över himmel och jord (Matt 28:18).  

När Jesus föds blir han hyllad som en kung (Messias) av österländska stjärntydare (Matt 2:1–12). 

Jesus hyllas av änglar och herdar (Luk 2:8–21). Jesus hyllas av Simon och Hanna i templet (Luk 2:22–

38) och i Jesu dop bekräftas han av Gud (Matt 3:13–17).  Innan Jesus är född finns han omtalad i 

Gamla testamentet t. ex Jes 60:1–6 och Ps 72:10–15. 

Vad tänker du om Jesus?  
 Vad händer med din uppfattning om Jesus när du läser texterna för trettondag jul, 6/1 2021? 

 Ser du ännu mer av Jesu egenskaper när du läser texterna för första söndagen efter 

trettondagen, 10/1 2021? 

Vi ber! 
Jesus, hjälp oss att följa dig!  
Hjälp oss att visa människor på din kärlek, genom att möta människor med den kärlek vi får av dig.  
Amen. 

En beskrivning på Jesus. 
Jag uppfattar att Ps 89:20-29 handlar om Gud och Jesus. Jag har skrivit in [Gud] och [Jesus] för att 

göra det tydligt i verserna 25 till 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Du får gärna höra av dig med 
kommentarer och tankar.  

 Sprid gärna veckans ord till andra. 

 Veckans ord finns på hemsidan.  
 

Nåd från Herren Jesus åt alla! (Upp 22:21) 

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 
https://equmeniakyrkan.se/skanninge 

”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”(Kol 1:11–14). 

Hans (Guds) kraft ger er 
styrka. 

Fadern har gjort er värdiga 
(heliga). 

Genom Sonen friköpts och 
fått förlåtelse. 

Min [Guds] trofasthet och nåd skall följa honom [Jesus], i mitt namn vinner han seger. 

Jag [Gud] skall lägga havet under hans hand, floderna under hans välde. 

Han [Jesus] skall säga: Du är min fader, min Gud och min räddande klippa. 

Han [Jesus] skall vara min förstfödde, den högste bland jordens kungar. 

För evigt skall jag visa honom nåd, mitt förbund med honom skall stå fast. Ps 89:25–29  
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