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Våra Biblar börjar med orden: I begynnelsen skapade
Gud himmel och jord.
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ
Detta första ord  בראשיתkan översättar ettdera med
”i begynnelsen” eller ”genom den förstfödde” eller
”genom förstlingen”
Skapelsens Gud som genom sitt ord skapade allt gick in
i sin skapelse och blev människa, vi brukar kalla det att
Gud inkarnerades. Paulus som var skriftlärd visste vilka
möjligheter man hade att översätta בראשית, därför ger
han i kolosserbrevet en teologisk beskrivning av vem
Jesus är: ”Han är den osynlige Gudens avbild, den
förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i
himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och
herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom
honom och till honom. Han finns före allting, och
allting hålls samman i honom.” Kol 1:16 ff
Jesus, Guds Son, som var av evighet antog
människogestalt, avlad av den helige Ande, född av en
jordisk moder, jungfrun Maria i den lilla staden
Betlehem.
När han var fyrtio dagar gammal gick Josef och Maria
upp till Jerusalems tempel för att bära fram ett tackoffer
till Gud, för att de fått en son, allt i enlighet med Mose
lag. Här ges en antydan om att Josef och Maria var
fattiga. Mose lag hade stadgat att man i normalfallet

skulle frambära ett lamm som tackoffer, men om man
var fattig, så gick det lika bra med två turturduvor.
Offret som gavs vid jungfru Maria kyrkogång var två
turturduvor.
Han växte upp som vilket barn som helst. Men han fick
också höra glåporden redan som barn, att han var en
oäkting, ord som sen kom att upprepas under hela hans
livstid. Han visste vad det innebar att vara mobbad.
Denne Jesus, som var de fattigas broder visade sin
härlighet, när han förbarmade sig över de i samhället
utstötta, när han gjorde de många undren, när han botade
sjuka av alla de slag.
Han, Jesus, som gick ned till Jordans vatten och lät sig
döpas av Johannes döparen, fick uppleva hur den helige
Ande sänkte sig ned över honom i gestalten av en duva.
Alla som stod där på stranden kunde höra Gud Faderns
röst som proklamerade: ”Detta är min älskade son, han
är min utvalde”.
På förklaringens berg visade Jesus sin härlighet för
Petrus, Jakob och Johannes när hans ansikte lyste som
solen och hans kläder blev vita som ljuset. Då
upprepades Guds röst som proklamerade: "Detta är min
älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom."
När Petrus senare skriver sitt första brev, så förstår vi att
denna upplevelse gjorde ett oförglömligt intryck när
Jesus fick motta Guds härlighet.
Dagens text understryker också Jesu preexistens, dvs att
Jesus fanns till av evighet. Johannes döparen, den siste
profeten som kunde peka med sitt finger på Jesus och

säga: Se Guds lamm som borttager världens synder. Han
vittnar också om honom och ropar: "Det var om honom
jag sade: Han som kommer efter mig går före mig, ty
han fanns före mig."

Kanske vi inte dräpt någon. Men säkert har vi med våra
ord gjort våra medmänniskor illa. Så att de blivit ledsna.

Mose, han som ledde Israels barn ut ur slaveriet i
Egypten. Han fick ta emot Guds heliga lag på berget
Sinai. Lagen förknippar vi främst med de tio budorden,
fast egentligen omfattar lagen betydligt mera. Hur som
helst så finns i lagen en samling av föreskrifter från
Guds sida med regler för att skydda våra liv. Du skall
inte........ och så räknas det upp det ena efter det andra.
Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du
ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ha
begärelser till något som tillhör din medmänniska osv.

Säkert har våra sinnen haft hemliga begärelser till både
det ena efter det andra som tillhör grannar och vänner,
kanske vi rent av i begärelser sneglat åt någon annans
fru eller man. Något som vi aldrig öppet skulle våga
erkänna vare sig för oss själva eller för andra.

Skulle folk följa dessa bud och föreskrifter, så skulle vi
ha det riktigt behagligt i vår värld. Poliserna skulle få
det lättsamt, ingen skulle behöva vara rädd för att bli
nedslagen eller våldtagen, inga rån skulle utföras. Vi
skulle inte ens behöva ha lås på våra hus.
Men nu, är det inte så i denna vår värld, som är fylld av
så mycket ondska av alla de slag. Mose lag behöver
ännu förkunnas som ett rättesnöre för alla, som vill leva
som kristna.
När Guds Ande får verka i oss människor och påminna
om Guds heliga vilja med oss, så visar lagen alltid på att
vi inte lever som Gud vill. Som föräldrar är vi inte som
vi borde vara gentemot våra barn och inte har vi varit,
som vi borde vara gentemot våra föräldrar, säkert har de
fått fälla tårar över hur vi levt våra liv.

Säkert har vi någon gång skvallrat eller pratat illa om
andra.

Lagen, Guds stränga lag, gavs genom Mose. Men nu har
det kommit en som är förmer än Moses, Jesus Guds Son.
Nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus.
Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd.
Det finns nåd och förlåtelse för en människa som brutit
emot Guds vilja. Det har vi att tacka Jesus för, han som
vid sitt dop bekände alla våra synder och brister och tog
dem på sig.
Jesu nåd, är oändlig, den flödar fram, med ny nåd för
varje dag. Jesu nåd emot oss människor säger oss att
våra synder, hur små eller stora de än är, är evigt
förlåtna av Jesus. Det är evangeliet, det glada budskapet,
som varje människa behöver få ta emot. Dessa ord gör
oss fria och glada i djupet av vår själ.
När Jesus bars in i Jerusalems tempel, så fanns där en
man, Symeon, som väntat på Guds Messias. När han ser
Jesusbarnet, så låter Gud honom förstå, att det är han
som är Guds Messias. Han sluter honom intill sitt hjärta
och utropar: "Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i
frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skådat

frälsningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med
uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk
Israel."
Han trodde. Vi får också uttrycka vår tro i vår
trosbekännelse.

