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Uke 1 

6. januar: Kristi åpenbaringsdag 
Vismennene fra øst 

 
Åpenbaringsdagen (Epifania Domini) er den eldste kristne høytid ved siden av påske: Guds 
Sønn ble synlig i denne verden. Både Jesu fødsel og vismennene og Jesu dåp ble minnet; 
dessuten hans første tegn (vinunderet i Kana), og hans forklarelse. Den vestlige kirken har 
senere brukt denne dagen 2 uker etter julaften som minnedag for vismennene. 
De vise menn var stjernetydere som kom med gaver til den nyfødte Jesus. Sal 72,10 og Jes 
60,6 ble senere tolket som spådom om vismennene og at de må ha vært konger. 
Vismennene ”leste” på keltisk vis naturen som en av Skaperens åpenbaringsbøker. Et 
fenomen på stjernehimmelen fikk dem til å lete etter en nyfødt konge i Jerusalem hvor de 
møtte den jødiske Bibelen (Mika 5,1) og ble ledet til Betlehem. Der så de stjernetegnet igjen 
og fant fram til Jesus. De tilba ham og gav ham gaver som kan tolkes profetisk: Gullet peker 
på Jesus som en evig kong. Røkelse minner om Jesus som prest, han ber for oss og ofret seg 
selv. Myrra ble tilbudt Jesus på korset, dessuten ble konger og de døde salvet med myrrasalve. 
Etter folkevandringstiden tok munkene i Irland vare på den klassiske litteraturen. I deres 
hebraiske, greske og latinske bibelutgaver ble magikere kalt for aspar, melkio og patisara. 
Dette kan ha ført til navnene Kaspar, Melkior, og Balthasar. Vismennene regnes som 
representanter for hedningene. På det gamle keltiske korset i det irske Monasterboice er det 
fire vismenn som kommer til Jesus. Disse symboliserer nok de fire verdenshjørner.1 
Kalenderreformen i Danmark-Norge i 1700 (overgangen fra den julianske til den gregorianske 
kalenderen) gjorde at dette året ble 12 dager kortere: Den 24. desember etter den gamle 
julianske kalenderen ble til 5. januar som nå ble kalt for ”Gamle julaften”. I våre dager er den 
julianske kalenderen blitt 13 dager senere i forhold til den gregorianske kalender. I ortodokse 
kirker faller derfor julaften den 24. desember sammen med vår 6. januar.2 
Åpenbaringsdagen kalles på folkemunne også for trettendedag-jul og for Helligtrekongersdag. 
Den avslutter den 12 dager lange julefesten. I katolskpregede land er det fortsatt vanlig med 
syngende barn som kommer på besøk og skriver C-M-B på dørkarmen (på folkemunne tydet 
som navnene på vismennene, men egentlig en forkortelse for ”Christus mansionem 
benediciat”: Kristus velsigne huset). 
 
Bønn: Frelser i stallen, varslet av profeter og planeter, født av en jødisk jente og tilbedt av 
hedenske magikere, du gledet deg over grekere som søkte deg, og over troen hos en syrisk 
kvinne og en romersk soldat. Ditt kors ble båret av en mann fra Nordafrika. Takk for at også 
vi får være med blant dine søsken og medarbeidere. 
 
Bibeltekster:   Sal 72  1 Tim 3,14-16  Matt 2,1-12 

Slik tala desse vise tre, gav barnet det dei hadde med. 
Så drog dei over ørkenhav med større skattar enn dei gav. 

( Sigurd Muri, i: Salmer 97 nr. 11,4) 
Andre merkedager: 
4. januar: Kaj Munk (født 13.1.1898) var dansk prest og forfatter som gjennom skrift og tale 
tok et oppgjør med NS-ideologien. Natt til 5. januar 1944 ble han drept av en tysk SS-gruppe. 
7. januar: Cedd (se 26. oktober) 
7. januar: Knut Lavard (Knud den yngre) var nevø til Knud den hellige (se10. juli). Han  
arbeidet for utbredelse av kristen tro i Norden og ble i 1131 myrdet av sin fetter. 
                                                 
1 Til navnene og korset, se: Multhaupt, Möge die Strasse dir entgegeneilen s.79 
2 Om kalenderskiftet, se også 4. og 15. oktober og 13. desember 


