
De hellige tre konger! 

Dette året har startet akkurat slik som det sluttet, før julehøytiden i hvert fall. Vi skal være mest 

mulig hjemme, holde avstand og vaske oss godt på hendene. Jeg begynner å bli skikkelig lei, og jeg 

hadde gledet meg til et nytt år og muligheten for å starte opp igjen alle ting jeg synes er gøy; 

Heggetroll, Etter skoletid, Team Heggedal, trosopplæringstiltak og ikke minst samle dere i 

menigheten til Hellig tre kongers fest. Men sånn ble det ikke! Ikke ennå, i hvert fall! 

Hellig tre kongers festen jeg hadde sett frem til 10. januar har vi måttet avlyse, men det betyr ikke at 

vi ikke kan tenke litt på hva disse kongene, vismennene vil fortelle oss. 

Disse tre kongene som kom fra land langt unna. Det står i Bibelen at de kom fra Østerland helt til 

Jerusalem fordi de hadde sett en stor stjerne og fulgt den. Det var nærliggende for dem å dra til 

Jerusalem for der bodde Kong Herodes, og disse kongene hadde lest i Det gamle testamentet og 

profetiene at når en slik stor stjerne kom til syne på himmelen, så skulle det bli født en ny konge som 

skulle utrette store ting. Derimot fant de ingen ny konge i Jerusalem, så de fulgte stjernen videre og 

kom til Betlehem og en liten, unnselig stall hvor Maria og Josef stod nok noe forundret og tok dem 

imot. Forundret over at det allerede var ganske så folksomt der med gjetere og sauer som kunne 

fortelle om englekor og oppfordring om å gå til stallen, og så disse sikkert nokså underlige tre herrer 

som kom helt fra Østen med de flotteste gaver: Gull, røkelse og myrra. Ridende på kamel. 

Vi har akkurat lagt et annerledes år bak oss og en annerledes jul. Noe er likt som vanlig. Jeg regner 

med at det var gaver til deg under juletreet og at du var sammen med familien din og kanskje også 

noen venner. Det som også var likt i år som alle tidligere år, var adventskalender på NRK-tv. I år fikk vi 

bli kjent med Jo og Elly. Jo, en gutt som opplevde at ting ble annerledes enn han ønsket, som måtte 

flytte fra det kjente og kjære som han var vant til og som strevde med å finne seg til rette på en ny 

plass. Og Elly som gjorde opprør mot sine foreldre og gjorde noe som fikk store konsekvenser ikke 

bare for henne, men for hele folket hun var en del av. Derimot var dette en adventskalender om håp 

og viktigheten av det å finne lyspunkter og ledestjerner som kan føre oss hjem. Voksne kan si litt 

flåsete: At hjemme er der tannbørsten er! Hjem er så mye mer enn det, og hjem kan være så 

forskjellige! Etter at Jesus ble født i den lille stallen i Betlehem, så måtte han og Maria og Josef flykte 

til Egypt fordi det var noen som var ute etter dem. De måtte lage seg et nytt hjem i en ny by. Akkurat 

som Jo og Elly måtte lage seg nye hjem der hvor de var. 

Ting blir ikke alltid slik vi har tenkt og det kan være skummelt. Vi mennesker vil som oftest at alle skal 

være slik som det alltid har vært. Vi liker at ting er kjent og forutsigbart, men allikevel er vi utrolig 

tilpasningsdyktige. Vi har kommet oss igjennom året 2020 og vi vil også komme oss igjennom året 

2021 – sammen! Derimot kan vi si at det vil ikke bli like lett hele tiden, og vi vil rote oss bort 

underveis. Og slik som Jo har Elly som kan hjelpe ham om han går seg bort, så har vi Jesus som har 

lovet å gå sammen med oss og bære oss i armene sine når det er for vanskelig for oss å gå selv. Han 

er vår ledestjerne, vårt stjernestøv! Han er den både gjetere, sauer og de Hellige tre konger kom for å 

se der i stallen. Slik som stjernestøvet kan hjelpe oss å finne tilbake til dem vi er glad i, kan Jesus 

hjelpe oss å holde motet opp når livet blir for krevende! 

Jeg vil ønske alle et riktig godt nytt år, og la oss som gjeterne, de hellig tre konger og Jo og Elly finne 

frem og finne hjem i en annerledes tid! 


