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KYNDELSMÄSSODAGEN - Uppenbarelsens ljus 

I söndagens text profeterar – förutsäger - Symeon följande: 

Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk, ett 

ljus med uppenbarelse åt hedningarna 

Hedningar? Det är väl sådana som bor i Afrika eller på Nya Guinea? 

Nix. Sverige har faktiskt flest hedningar. Vi tar del av Värmlands folk-

blad - en artikel från 19/6 2019 – där vi kan vi läsa följande:  

” … Det globala samhällsvetenskapliga forskningsprojektet World Va-

lues Survey har sedan 1981 kartlagt människors värderingar. Resultaten 

pekar på att Sverige är världens mest sekulariserade land”. Slut citat. 

Från organisationen Uppdrag psykisk hälsa kan vi läsa: ”Resultaten på 

riksnivå visar att antalet besök inom barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP) och vuxenpsykiatrin (VUP) har ökat med sammanlagt 922 805 

mellan år 2016 och 2019.” Slut citat. 

Socialstyrelsens siffor från år 2015 uppger att 1,6 miljoner individer i 

Sverige – 17 procent – åt psykofarmaka. Ökning: 922 000 sedan 2016! 

Sekulariserad? Utan tro? Alltså en vanlig svensk hedning. Bilden av en 

ensam individ – utan evighetshopp. Med oro för konsekvensen av sina 

tillkortakommanden. Det här är individualismens påtagliga baksida.  

Kristendomens bibel förkunnar att Guds egen son delat vår ångest och 

oro. Lät sig spikas upp på ett kors, som försoning för dej och mej. Han 

försonade alla de misstag som oåterkalleligen finns i våra liv och som 

oroar oss. Dagens psykiatriker förväntas inte meddela följande hopp: 

Rom 3:23-25 Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, 

och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom 

han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli 

ett försoningsoffer för dem som tror.  

Du läste rätt. Det finns ett villkor och jag repeterar villkoret:  

Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror.  



Ja, men hur skall jag då göra för att tro? Svaret är enkelt och kortfattat. 

Gud har gett oss ett enda sätt: Lita på att Jesus är Guds son. Som på 

Guds uppdrag genomfört försoningen. Gett oss en evighetsframtid, där 

våra ryggsäckar är tömda på alla misstag och deras konsekvens. Punkt. 

Nu är det dags för Kyndelsmässodagens text: 

Luk 2:22-40 När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog 

de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren –står 

nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön skall helgas åt 

Herren – och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som 

det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn 

Symeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. 

Helig ande var över honom, och den heliga anden hade uppenbarat för 

honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Mes-

sias. Ledd av Anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in 

med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, 

tog han honom i famnen och prisade Gud och sade: 

»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.  

«Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och 

Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: »Detta barn 

skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken 

som väcker strid – ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd 

– för att mångas innersta tankar skall komma i dagen .«Där fanns också 

en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter, av Ashers stam. 

Hon var till åren kommen; som ung hade hon varit gift i sju år, sedan 

hade hon levt som änka och var nu åttiofyra år gammal. Hon vek aldrig 

från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i 

den stunden kom hon fram, och hon tackade och prisade Gud och talade 

om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse.När de hade 

fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad 

Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och 

Guds välbehag var med honom. 


