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Kyndesmässodagens predikan av Jenny Arnerlöf 2021 

 

Tro väcker alla våra sinnen. Tro gör det möjligt att se, höra och känna Guds 

dolda närvaro, trots att det kan vara svårt att höra ens våra egna tankar 

eller känna våra andliga behov.  

 

Vi ska nu lyssna till en berättelse om hur tro gjorde det möjligt för Symeon 

och Hanna att se något de hade väntat på hela livet. Genom tron kunde de se 

att Gud besökte sitt tempel in cognito, som ett spädbarn till föräldrar som 

var så fattiga att de inte kunde köpa ett lamm och offra det som sed var. De 

hade bara råd att offra två turturduvor.  

 

Lukasevangeliet 2:22-40 att läsas 

 

Konstnären Rembrandts kända skildring av detta möte i templet är nästan 

magiskt. Detta verk var Rembrandts sista målning, i vilken han skapat en 

ömsint scen: Åldringen Symeon håller barnet i sin famn, omgivna av 

mörker. Ett ljus strålar från Jesusbarnet, och det lyser upp ansiktet på 

Symeon. Med förundran ser han på barnet. Han ser inte enbart med de yttre 

ögonen utan med sina inre ögon som öppnats av tron.  

 

Nedlagt i varje människa finns det ett inre ljus. Ofta förknippar vi det med 

förståndet, vilket är helt rätt. Men det är inte enbart det rationella 

förnuftets ljus, utan här finns även en andlig komponent, ett djupskikt inom 

oss. Det är ett ljus som flammar upp när vi möter det goda.  

 

Symeons möte med barnet gick obemärkt förbi för de allra flesta. Templet 

var en samlingsplats med puls. Symboliskt sett var det Israels hjärtpunkt. 

Dit gick man för att söka Gud, men också för att uträtta andra ärenden. Josef 
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och Maria gick dit för att göra det sedvanliga reningsoffret och bära fram 

sin ny- och förstfödde son inför Gud.  

 

Vanligtvis var det modern som skulle göra reningsoffret, men Lukas skrev i 

pluralis, vilket antyder att även Josef betraktades som oren eftersom han 

fick ta barnmorskans roll vid förlossningen. Lukas betonar deras fattigdom 

när han hänvisar till den judiska lagens undantag med två unga duvor. Det 

paradoxala i detta var ju att deras nyfödde son en dag skulle ge sitt liv 

symboliskt som ett offerlamm.  

 

Utöver reningsoffret skulle Maria och Josef också visa upp sin förstfödda 

son inför Herren Gud. Det skedde genom att fadern lämnade barnet till en 

präst i templet. Till deras överraskning hade Herren redan sett dem och 

deras son från långt håll, och Herren ordnade ett möte som uppmuntrade 

dem och gav föräldrarna mod. Lägg märke till att Lukas sätt att skriva om 

händelsen är full av tro.  Man kan tolka sådana sammanträffanden som en 

slump, men Lukas insisterar att Gud genom sitt Ande är också inblandad. 

 

De goda nyheterna i detta är att även när vi inte märker det så ser Gud på 

oss med en omsorg som är så stor och ömsint att det är svårt att förstå den i 

sin helhet. Men dagens evangelium inbjuder oss till något ännu större. 

Berättelsen om Symeon och Hanna inbjuder oss att ordna våra vardagliga 

liv så att vi är beredda att känna igen Guds närvaro.  

 

Denna inbjudan är inte klart uttalad i berättelsen, men den uppstår i 

samspelet mellan några centrala begrepp som återkommer i berättelsen: 

Lagen, Anden och Seendet.  

 

Av de nio gångerna som Lukas skriver om Moses eller Herrens lag i sitt 

evangelium, förekommer det fem gånger i den berättelse vi nyss läste. 
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Tillsammans med de korta verserna om Jesus omskärelse som föregår 

dagens textavsnitt har Lukas ansträngt sig för att visa att Jesus föddes av 

föräldrar som levde efter Lagen.  

 

Idag tänker många på den judiska lagen som något bisarrt och förlegat. (När 

läste ni senast Tredje Moseboken?) Som icke-judar behöver vi inte leva 

under lagen på det sätt som Maria och Josef gör enligt dagens bibeltext. Men 

om det enda vi kan se är vår frihet från religiösa regler och regelbundna 

handlingar som uttrycker tro har vi blivit fattiga.  

 

Begreppet lagen handlar om hur Israels folk skall leva sina liv vända mot 

den helige och ende sanne guden, i en värld där människor och skapelsen 

lever gudsfrånvänt. Lagen består av symboliskt laddade handlingar som 

skall helga människor och skapelsen så att de lever inför Guds ansikte och 

av Guds omsorg. 

 

Det finns alltså en intressant logik och visdom att utforska kring Israels lag 

(dock har vi inte tid att göra det idag). Maria, Josef, Symeon och Hanna 

följde Lagen därför att de längtade efter att leva i relation med Gud och se 

Guds närvaro i vardagen. Deras vilja att leva efter lagen var tro i praktiken – 

ett slags utkikstorn som skapade förutsättningarna för att se.  

 

Min första fråga till oss idag är den här: Vad för slags regler/vanor eller 

utkikstorn har vi byggt för att känna igen Guds närvaro och förbli vända 

mot Kristus? Låt mig förtydliga: Sådana regler eller byggen har ingen 

frälsande kraft, men de är nödvändiga om vi vill fördjupa vår förmåga att se 

Gud i vardagen. Heliga vanor är instrument som gör nåden kännbar.  

 

Ett regelbundet gudstjänstfirande är en bra vana, men utöver det behöver 

vi små andliga övningar som hjälper oss att se Guds närvaro idag. 
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Berättelsen om Symeon och Hanna innehåller fler intressanta detaljer som 

ger ledtrådar om övningar, så vi fortsätter att utforska dem. 

 

Fyrtio dagar hade gått sedan de märkliga händelserna i Betlehem. Josef och 

Marias återbesök i Jerusalem väckte troligen minnen och känslor, men där 

fanns inte några som kände till dem eller deras förunderliga livsöde.  

 

Resan till Jerusalem kan inte ha varit lätt med ett spädbarn. Kanske kände 

de sig väldigt små, fattiga och osäkra i det stora templet. Och de kände sig 

säkert väldigt ensamma i det stora uppdraget som de hade anförtrotts. I 

detta ögonblick av trötthet och osäkerhet kom Symeon fram till dem.  

 

Han väntade själv på ett tecken av tröst, och i mötet med Josef och Maria 

blev han ett tecken till dem – samtidigt som han fick se det han längtade 

efter. Sådana dynamik har Guds fingeravtryck på sig.  

 

Enligt Lukas var Symeon ledd av Anden. Många tänker att det betyder att 

mötet med Jesusbarnet var fullständigt spontant och utan förberedelse. 

Men detaljerna i denna berättelse visar att Symeon hade läst mycket i sin 

tids Bibel – de heliga skrifterna. Hans förtrogenhet med dem hade förberett 

honom att tolka vad han såg i templet den här dagen.  

 

Symeons sätt att se och förstå var särskilt format av profeten Jesajas 

skrifter, och synnerligen kapitel 40–55. Kapitel 40 börjar med orden 

”Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud”, och det var ”Israels tröst” som 

Symeon väntade på. I princip allt i berättelsen om Symeons möte med 

Jesusbarnet är format av Jesajaboken, kapitlen 40–55. Dessa kapitel skrevs 

under den babyloniska fångenskapen som var en svår tid för folket. 

Profetorden förmedlar hopp om räddning som få andra texter i den 

hebreiska Bibeln gör.  
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Men det är inte ett enkelt hopp och räddning. Räddningen som profeten 

talade om var en räddning som hör samman med ”Herrens tjänares 

lidande”. Symeon kunde säga det han sade om Jesu barnet därför att han 

hade läst eller hört Jesajas hoppfulla ord många gånger. Därigenom förstod 

han komplexiteten i den tröst som Gud har förberett för Israel och för hela 

världen. När han och Hanna såg Jesusbarnet kom deras livslånga tro, tjänst 

och hopp om framtiden att öppna deras ögon för Guds handlande, och det 

gav dem frid. 

 

Det leder till min andra fråga för oss idag: Vad är det som formar vårt sätt 

att se och förstå? Politik? Marknadens logik? Ideologi? Konspirationsteorier 

har vunnit ganska stor mark på sista tiden; beklagligt nog även bland 

kristna. Dagens berättelser påminner oss om att Gud har gett oss en stor 

möjlighet att forma våra liv på ett sådant sätt att de återspeglar Guds 

komplexa godhet. Symeon och Anna visar oss att Bibelläsning och 

Gudslängtan formar en urskiljningsförmåga som förmedlar glädje och frid i 

en trött och ängslig värld. Vi är en del av ett viktigt förmedlingsuppdrag! 

 

Den lilla skara som samlades kring Jesus där i templet är förebild för kristna 

gemenskap när den är som bäst; goda möten uppstår, över åldersgränser, 

och äkta ord av tröst och uppmuntran delas och det ingjuter levnadsmod 

och frid hos alla.  

  

Symeon delade sina insikter direkt med Maria och Josef, utan att slå in dem 

i bomull. Hans ord förebådade både det ljus och den skugga som finns i 

ljusets närvaro. Tomas Halik, en katolsk präst från Tjeckiska republiken har 

beskrivit det så här: ”Liksom ljus skapar skugga, godhet – särskilt radikal 

godhet – kan väcka radikal ondska såsom det vi såg i korset”.  Korset var 
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inte ett olyckligt missförstånd – Jesus ljus och godhet var och är 

provocerande. 

 

Glädjen i Symeons lovsång döljer inte över smärtan över vår brustna och 

sköra värld. Hans lovsång ger oss inga sentimentala illusioner om ljusets 

kamp i en värld med mörker.  Men hans glädje och frid kan vara vår glädje 

och frid för att Jesus själv har sagt, ”var inte oroliga, jag har besegrat 

världen.” 

 

Vårt uppdrag som ”ljusets tjänare” kommer att innebära båda glädje och 

svårighet. För att stå fast och förbli nära Kristus behöver vi söka Guds 

närhet och tröst i Bibeln, bön och gemenskap med varandra.  

 

Dagens evangelium säger att vi kan som Symeon och Hanna träna upp vår 

förmåga att följa Andens ledning och känna igen Guds närvaro genom att bli 

förtrogen med Guds ord och söka djupare gemenskap med varandra. När vi 

gör det blir vi också ett tecken för andra på Guds närvaro.  

 

För att vara små tecken på Guds omsorgsfulla närvaro idag är det 

nödvändigt att som Symeon och Hanna våga dela goda ord till människor 

som vi inte känner. Inte på ett påträngande sätt, inte med en dold agenda, 

utan på ett sätt som visar att vi förstår att alla kämpar med livets 

svårigheter, och alla behöver goda ord som tecken på att vi inte är 

ensamma i tillvaron. Många längtar efter detta ljus utan att veta att det har 

ett namn: Jesus Kristus. Vi har fått ett heligt uppdrag att släppa fram Kristus 

ljus i tillvaron. Vi kan göra det i tro att den helige Anden är nära och leder 

alla som längtar fram till Kristus. Amen.  


