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I Faderns, Sonen och den helige Andens namn, en Gud , Amen . 

 

Jag gratulerar er alla för denna härliga högtid, Jesu födelse och det nya året 2014 . Jag önskar er 

alla de välsignelser som kommer med födelsen av den som var född i krubban, välsignelsen av 

godhet, glädje, frid och kärlek till alla i Egypten, och i alla våra kyrkor i hela världen, alla som 

firar in det nya året med födelsen av vår Herre Jesus Kristus. 

 

Inkarnationen av Gud är en händelse som kombinerade jorden med himlen . Gud , genom hans 

kärlek till mänskligheten, inkarnerades och kom till mänskligheten . När vi lär av versen som ofta 

kallas "det lilla evangeliet ", ( Joh 3:16 ) : "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde 

Son, för att den som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv ." 

 

Detta möte av himmel och jord var ett möte från Gud, som gav oss sin kärlek, genom att komma 

ner från ovan för mänskligheten . Detta var också ett möte från mannen som visade sin iver att gå 

upp till Gud. Mötet skedde i tidens fullbordan, vilket anges i Bibeln, och i livmodern av vår mor 

den heliga jungfrun Maria där han var inkarnerad av hans kärlek . 

 

I människans skapelse, visade Gud sin kärlek till alla. I hans inkarnation, bekräftade han denna 

kärleken. I hans korsfästelse och uppståndelse, avslutade Herren denna stora kärlek till människan. 

I själva verket, i berättelsen om Jesu födelse har vi gott om betraktelser. Vi läser om den himmelska 

stjärnan, och vi läser om den jordiska krubban. 

 

Vi läser om folk som kom från fjärran länder, och vi läser om människor som var nära platsen för 

händelsen. Vi läser om ungdomar såsom herdarna och vår moder Jungfru Maria. Vi läser också 

om äldre människor som St Josef snickaren, St Simon den äldre och S: t Anna profetissan . Vi 

läser om alla typer av människor. 

 

Men världen vid vår Herre Jesus Kristus tid, var indelad in i två huvudgrupper, judar och icke-

judar. Och det fanns en separation mellan himmel och jord. Himlen är full av änglar och himmelska 

varelser, och jorden är full av människor som var indelade i judar och icke-judar. Vid födelsen av 

vår Herre Jesus Kristus, så kom alla dessa tre grupperna samman . 

 

Först kom herdarna som var vakna. Dessa herdar var mycket enkla människor, och var från den 

enklaste delen av det judiska samhället . Deras arbete och ansträngningar var i öknen med flocken 

som de brukade valla, och ur dessa får valdes de som skulle offras. 
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Herdarna reste alltid och hade inte har någonstans att bo. Även deras vittne var ogiltigt i domstolar. 

Men Herren hade valt dem för deras ärlighet och enkelhet. Gud ville hedra dem, så han visade dem 

hans födelse genom ängeln som uppenbarade sig för dem att säga: "Jag kommer till er med en stor 

glädje, som kommer att vara för alla människor" 

 

Herdarna som vaknade var judar. Som om Gud hade valt ut herdarna att representera judarna. 

Resten av världen ansågs att vara hedningar. Resten av världen var hedniska och representanter 

för denna del  

 

var de vise männen som kom från Fjärran Östern och tog sig besväret av den långa resan. De 

resvägar var naturligtvis annorlunda än i dag. De var forskare i astronomi , och kunde förutsäga 

händelser som kan hända. 

 

De reste under långt, för att söka efter den nyfödde judarnas konung, och att dyrka honom. Vi 

känner alla till historien, men de viktigaste punkterna var att de nådde sitt mål och de ansågs vara 

folk av hög klass i sitt samhälle. De kom till Jerusalem, till platsen för krubban där Jesusbarnet 

Kristus var, och erbjöd sina gåvor. 

 

Genom sina gåvor, uttryckte de sin iver att bevittna födelsen av judarnas konung. Därför kom den 

jordiska världen till krubban till Herren Jesus i två grupper, förutom den tredje gruppen som var 

från den himmelska världen som representeras av de många sjungande änglarna. 

 

Änglarna sjöng den kända sången: "Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, och mönniskor till 

ett gott behag ." Alla presenterades i krubban och runt Herren Jesus Kristus. Den jordiska världen 

presenterades av de två grupperna, av judarna och de vise männen, och den himmelska världen 

representeras av änglarna. 

 

Det vi är mest intresserade av och vad jag skulle vilja sätta framför dina ögon är det faktum att de 

vise männen som kom från fjärran länder presenterade gåvor till Honom: guld, rökelse och myrra. 

De flesta av oss vet att guld är en symbol för att vara en kung , rökelse är en symbol för hans 

prästadöme, och myrra är en symbol för hans lidande och korsfästelse. 

 

Dessa gåvor symbolicerade de egenskaperna hos vår Herre Jesus Kristus. Frågan är varför de just 

valde dessa gåvor för? Vi vet alla att gåvan ges i enlighet med smak av givaren och beroende på 

skick och läge på mottagaren. Så varför väljer de dessa gåvor för? Jag skulle vilja säga att de gåvor 

som erbjuds av de vise männen symboliserar människans liv . 

 

Människans liv under hela sin helhet kännetecknas av guld, rökelse och myrra. Jag menar en av 

oss genom livet har dagar av guld, dagar av rökelse och dagar av myrra. Dagarna av guld är de 

dagar av framgång, god hälsa, seger, rikedom, och dagar av komfort, samt alla dagar av glädje, 

antingen på jobbet, företaget, olika framgångar, eller studier. Varje anses gåvan av guld. 

 

Dagar av rökelse är de dagar av arbete, utbildning , ansträngning , insatser och tjänster och andra 

dagar som tar stor plats i människans liv. Dagar av myrra är de dagar av sorg, eftersom människans 

liv bör ha tid för myrra enligt denna filosofi av de gåvor, som lagts fram av de dagar av sorg, 

vedermödor , behov, lidande, sjukdom och alla de dagar då man värk från negativa känslor och 

ångest . 

 



 

 

 

Alla som representeras av gåvan av myrra. Men alla dessa gåvor representerar blandningen av 

människans liv. Var och en av våra liv faller i guld, rökelse och myrra. Det är därför om det finns 

dagar av myrra, kommer det att finnas dagar av rökelse och guld. I människans liv , som Bibeln 

säger, samverkar allt till det bästa för dem som älskar Gud. Alla dagar med alla sina slag samverkar 

till det bästa för dem som älskar Gud. 

 

Födelsen av vår Herre Jesus Kristus ger oss hopp, mod och nytt liv i en ny vision för vårt dagliga 

liv. Jag gratulerar er alla , alla präster, församlingar och familjer. Jag vill särskilt gratulera våra 

ungdomar och barn. Jag gratulerar varje kyrk, tjänare och diakoner. Jag ber att Herren ska ge dig 

nåd och för att fylla ditt liv med glädje varje dag så att vi uppskattar alltid hans namn. 

Ära vare Gud i evigheters evighet. Amen 

 

 

 

 


