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Nåd vare med er och frid från Gud, vår Far, 
och Herren Jesus Kristus! 

Bön: Kom Jesus med ditt Ord och lys upp i 
vårt mörker så att vi kan se dig och ta emot 
dig i vårt hjärta. Amen. 

Dagens tema är Guds uppenbarelse i Kristus 
och predikotext: Luk 2:22–32. 

Den här helgen är den sista som direkt ankny-
ter till jultiden. Det har gått 40 dagar sedan 
Jesu födelsefest. Maria, Josef och Jesus befin-
ner sig ännu i Betlehem därifrån de inte har 
många kilometer till Jerusalem där de ska bära 
fram ett offer. Egentligen borde vi fira tretton-
dagen, som talar om de vise männen, först 
efter den här dagen, för strax efter det flyr fa-
miljen till Egypten, och därifrån återvänder de 
till Nasaret. Vår text har två delar: offret i 
templet och Simeons lovsång. 

Född av kvinna, ställd under lagen 

För fem veckor sedan, femte dag jul, hade vi 
som predikotext ett stycke från Galaterbrevet. 
En av de centrala verserna där kunde passa 
utmärkt som text också i dag, och jag ska låta 
den bli introduktion till predikan: Gal 4:4. 

Men när tiden var inne sände Gud sin Son, 
född av kvinna och ställd under lagen, för 
att friköpa dem som stod under lagen så att 
vi skulle få söners rätt. 

Det finns en särskild bestämmelse i Mose lag 
för den 40:e dagen efter att en kvinna hade 
fött ett gossebarn. Vi läser i 2 Mos 13:2: 

Helga allt förstfött åt mig. Allt hos Israels 
barn som öppnar moderlivet, både av 
människor och boskap, tillhör mig. 

Och lite längre fram, i v 11–12: 

När Herren låter dig komma in och ger dig 
kananeernas land, som han med ed har lo-
vat dig och dina fäder, då ska du överlämna 
till Herren allt som öppnar moderlivet. Allt 
förstfött av hankön bland din boskap ska 
tillhöra Herren. 

Orden ”öppnar moderlivet” gäller det först-
födda barnet. Det här står mitt i berättelsen 
om Israels barns uttåg ur Egypten, den första 
påskhögtiden. 

Den här natten slog Herrens ängel allt förstfött 
i varje hus i Egypten, både i husen och bland 
boskapen. Det skedde i alla hus, också i fara-
os hus, utom i Israels barns hus, för de hade 
fått order att slakta ett årsgammalt lamm av 
hankön och stryka av blodet på dörrposterna. 
När Guds ängel gick ut för att döda det först-
födda i varje hus gick han förbi de hus som 
hade blodet på dörrposterna. Det här är orsa-
ken till varför judarna firade påskhögtid varje 
år. Det är också orsaken till att Jesus åt påska-
lammet med sina lärjungar kvällen innan han 
skulle korsfästas. Det var Jesus som var det 
egentliga påskalammet. Det var hans blod 
som räddade oss, då han betalade vår syn-
daskuld i vårt ställe. 

Bestämmelserna om hur man skulle offra gav 
Gud genom Mose ett par månader efter uttå-
get, när man var lägrade vid Sinai berg. 3 Mos 
12:6, 8 föreskriver hur man skulle göra när en 
kvinna hade fött barn: 

När hennes reningsdagar är över efter att 
hon fött son eller dotter ska hon komma till 
uppenbarelsetältets ingång, till prästen, 
med ett årsgammalt lamm som brännoffer 
och en ung duva eller turturduva som syn-
doffer. … Men om hon inte har råd med ett 
får, ska hon ta två turturduvor eller två 
unga duvor. 

Det fanns egentligen två orsaker till att man 
skulle offra. En orsak var att man alltid betrak-
tade blodsutgjutelse som något orent. Därför 
ansåg man en kvinna rituellt oren när hon 
hade fött barn. Hon måste då renas genom 
offer. Det här var en bestämmelse som gällde 
judarna, på samma sätt som bestämmelserna 
om ren och oren mat, och alla andra offer. 
Men synsättet kom att leva kvar också i den 
kristna kyrkan, också i den lutherska kyrkan 
ända tills för lite mer än 100 år sedan. Den 
gamla kyrkolagen föreskrev att en kvinna som 
fött barn skulle ”kyrktas” för att betraktas som 
ren. Man hade här kvar en del av Mose lag, 
som lade bördor på människor som Jesus 
hade gjort oss fria från. För det var han som 
friköpte oss från lagens krav. Därför är det rik-
tigt att vi inte längre har någon sådan lag. 

Den andra orsaken till offret förklarade Mose 
så här (2 Mos 13:14–15): 
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När din son i framtiden frågar dig vad det 
betyder, ska du svara honom: Med stark 
han förde HERREN oss ut ur Egypten, ur 
träldomshuset. Eftersom farao envist vägra-
de släppa oss, dödade HERREN allt förstfött 
i Egyptens land, från det förstfödda bland 
människor till det förstfödda bland boskap. 
Därför offrar jag åt HERREN allt av hankön 
som öppnar moderlivet, och varje förstfödd 
son löser jag ut. 

När Jesus föddes hörde han till Gud som alla 
andra förstfödda. För att föräldrarna skulle ha 
rätt att få honom som sin egen son måste han 
lösas ut genom ett offer.  

I det här ser vi hur Jesus måste ställas under 
lagen för att vi skulle få bli fria Guds barn. 
Han blev född på vanligt sätt av en kvinna 
och han skulle leva som en vanlig människa. 
Eftersom han var jude skulle ha fullfölja alla 
bestämmelser i Mose lag, i vårt ställe. Det är 
därför som början av vår text lyder: 

22 När tiden var inne för deras rening enligt 
Mose lag, tog de med honom upp till Jeru-
salem för att bära fram honom inför Her-
ren, 23 som det står skrivet i Herrens lag: 
Varje förstfödd son som öppnar moderlivet 
ska räknas som helgad åt Herren. 24 De 
skulle också ge det offer som är bestämt i 
Herrens lag: ett par turturduvor eller två 
unga duvor. 

Frälsning för alla folk 

Sedan ska vi fortsätta med att höra om den 
gamle Simeon. 

25 I Jerusalem fanns en man som hette Si-
meon. Han var rättfärdig och gudfruktig 
och väntade på Israels tröst, och den helige 
Ande var över honom. 26 Av den helige 
Ande hade han fått en uppenbarelse att 
han inte skulle se döden förrän han sett 
Herrens Smorde. 27 Ledd av Anden kom 
han till templet, och när föräldrarna bar in 
barnet Jesus för att göra med honom som 
man brukade enligt lagen, 28 tog han ho-
nom i sina armar och prisade Gud och 
sade: 

29 "Herre, nu låter du din tjänare gå hem i 
frid, så som du har lovat, 30 för mina ögon 

har sett din frälsning 31 som du har berett 
inför alla folk: 32 ett ljus med uppenbarelse 
för hedningarna och härlighet för ditt folk 
Israel.” 

Den här tiden handlade Gud ibland på ett sär-
skilt sätt med människorna. Han uppenbarade 
sig så som han normalt inte gör. Han sände 
ängeln Gabriel till Sakarias och lite senare till 
Maria. Han lät Josef få veta vem Jesus var ge-
nom en särskild uppenbarelse i drömmen. 
Han lät en mängd änglar sjunga för herdarna 
utanför Betlehem. Han uppenbarade för de 
vise männen genom en stjärna hur de skulle 
hitta fram till Jesusbarnet. Sedan gav han dem 
också order i en dröm att inte fara tillbaka till 
Herodes. Josef fick höra av en ängel i en dröm 
att han skulle ta Maria och Jesus med och fly 
till Egypten. Och när det var dags att återvän-
de från Egypten berättade Guds ängel om det i 
en dröm. Nu var det den gamle Simeon som 
fick en uppenbarelse att han inte skulle dö 
innan han fick se Herrens Smorde, Messias, 
och han blev ledd av Anden att gå till templet 
just när Jesus fördes dit av Maria och Josef. 

Så här underbart ledde Gud händelserna då i 
den kritiska tiden när Jesus var ett litet späd-
barn. Vi tänker kanske att vi också skulle vilja 
få sådana uppenbarelser om vad vi ska göra. 
Det kan Gud förstås göra ännu i dag, men han 
brukar inte göra det. Han har gett oss ett annat 
sätt att tala till oss. Det är genom Bibeln, hans 
eget ord som han sett till att hans apostlar har 
skrivit för att vi skulle få veta allt som Jesus 
har gjort och hur Gud har handlat med sin 
kyrka, och också gett oss en viss kunskap om 
framtiden. Och till Bibeln hör också allt det 
som är skrivet i Gamla testamentet, som Gud 
lät sina profeter skriva innan Jesus kom, och 
det som de fromma judarna på Jesu tid hade 
lärt sig och som gjorde att de visste att Messi-
as skulle komma. 

Nu visste Simeon alltså precis vilket barn där i 
templet som var Herrens Smorde. Han tog 
barnet från Marias armar och prisade Gud för 
att han hade fått se den Messias som alla 
fromma judar väntade på. Och så fick han 
genom Anden veta vad han skulle göra: 

Jesus skulle bereda frälsning för alla folk och 
han skulle bli ett ljus för hedningarna och här-
lighet för Israel. 



Settlementcentrum, kyndelsmässodagen 3.2.2019 �  ( � )3 3

Under Gamla testamentets tid var det judafol-
ket som var föremål för Guds särskilda om-
sorg. De befriades från slaveriet i Egypten un-
der påskhögtiden, som vi hörde tidigare. De 
fick lagar av Mose hur de skulle hålla sig av-
skilda från alla andra folk.  

Men det gick dåligt. Israels barn avföll om och 
om igen och Gud måste straffa dem. Till slut 
var det egentligen bara en stam kvar: Juda 
stam. Det är därför vi talar om judarna som 
folk. Och också de blev förda i fångenskap till 
ett främmande land. Men de fick komma till-
baka, för Gud hade lovat att sända Messias till 
dem just i Juda stam. 

Och Gud hade också bestämt och berättat för 
dem genom profeterna att Messias inte bara 
skulle komma för dem, utan för att bereda 
frälsning för hela världen från dess synder. Så 
här sa han genom profeten Jesaja (49:6): 

Det är för lite att du bara är min tjänare 
som upprättar Jakobs stammar och för till-
baka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig 
till ett ljus för hednafolken, för att du ska bli 
min frälsning ända till jordens yttersta 
gräns. 

Det här vet Simeon och det är det han tackar 
Gud för när han har Jesusbarnet i sin famn. 
Han är ljuset som Gud har sänt för att upplysa 
hedningarna. Jesus sa ju också: Jag är världens 
ljus.  

Simeon hade alltså fått en profetisk kunskap 
att detta lilla barn skulle bli hela världens 
Frälsare. Han hade väntat på Israels tröst, och 
nu fick han se honom, ja, inte bara se utan 
också att hålla honom i sin famn. Han fick ge 
ett vittnesbörd om att det lilla barnet skulle 
vara ett ljus med uppenbarelse för hedningar-
na och härlighet för Guds folk Israel.  

Detta Guds eget folk, som har patriarkerna 
Abraham, Isak och Jakob till förfäder, hade här 
sin härlighet. Här var det ljus som Jesaja förut-
sade i julens profetia: det ljus som skulle lysa 
upp hedningarnas Galileen. Men hur tog de 
emot honom? Johannes uttalar en fruktansvärd 
sanning (Joh 1:11): 

Han kom till det som var hans eget, och 
hans egna tog inte emot honom. 

Så här gick det också med aposteln Paulus. 
När han predikade för judarna och de vände 
sig emot honom gick han till hedningarna. 
Och så uppfylldes Simeons profetia, när 
evangeliet gick vidare till hedningarna och 
tände ljuset hos dem. 

Så har också trons folk bland hedningarna, dit 
vi också hör, blivit inympade i Israels olivträd 
och blivit en del av Guds egendomsfolk, till-
sammans med de judar som tog emot honom, 
en rest av det yttre folket Israel. Paulus skriver 
om det i Rom 11:11: 

Men genom deras fall har frälsningen 
kommit till hedningarna. 

 Och för alla folk, judar och hedningar gäller 
nu det som Johannes fortsätter med i Joh 1:12: 

Men åt alla som tog emot honom gav han 
rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på 
hans namn. 

Här finns det stora ljuset också för oss: vi har 
fått rätten att bli Guds barn! Det lilla barnet 
skulle växa upp som en sann människa, en 
som inte gjorde någon synd, en som aldrig föll 
i frestelserna, men som blev ett tecken som 
väckte motstånd, som Simeon också vittnade 
om. Han skulle väcka ett sådant motstånd att 
han blev utlämnad till fiender bland sitt eget 
folk och sedan torterad och korsfäst under 
romaren Pontius Pilatus. Just i det skulle han 
bli vår Frälsare. Han skulle byta med oss. Han 
levde det liv som du och jag borde ha levt 
men inte kunde. Han dog den död som du 
och jag borde ha dött, som straff för att vi har 
syndat och saknar härligheten från Gud. Och 
därför har vi nu tillgång till den härligheten. Vi 
får kallas Guds barn och vi har löftet att vi ska 
få leva om vi än dör kroppsligt, för den som 
lever och tror på honom ska aldrig någonsin 
dö. 

Här finns samma varning för oss som för ju-
darna: förkasta honom inte! Ta emot honom! 

I dag är nådens dag när vi får ta emot Jesus 
och åter leva i julens härliga ljus. Vi får stäm-
ma in med änglarna i lovsången: 

Ära ske Gud uti hans tron, 
som oss har skänkt sin ende Son! 
Med änglarna från himlens höjd  
vi stämmer upp Guds lov med fröjd.


