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KYNDELSMÄSSODAGEN, Söndag 7 feb (årg 1) – Uppenbarelsens ljus. 1 Sam 1:21–28, 1 Joh 1:5–7, Luk 

2:22–40 och Ps 138. 

Uppenbarelsens ljus - Att se något, förstå något man inte förstått eller sett tidigare. 
Arkimedes (född 287 f. kr) utropar Heureka, jag har funnit det. Han försöker förstå vad som gör att 
vissa föremål flyter och andra sjunker. Nu har han förstått det och kan formulera en förklaring varför 
vissa saker flyter och andra sjunker. Arkimedes princip säger att ”ett föremål nedsänkt i vätska 
påverkas av en uppåtriktad kraft, som är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskan”. 

Är det först när vi sett något som det finns eller har det funnits hela tiden? 
Tänk vad glasögon, förstoringsglas, mikroskop, kikare och teleskop har hjälpt oss att få 

”Uppenbarelsens ljus”. Vi har fått möjligheter att se och förstå saker som vi inte visste fanns. På 

1600-talet kunde man genom mikroskop  se bakterier, jäst, blodceller, och massvis med djur i små 

vattendroppar. Galileo Galilei använde teleskop att titta ut i rymden och kunde se och bekräfta 

Kopernikus teori från början av 1500-talet att jorden snurrar runt solen (heliocentriska världsbilden).  

 

 

 

 

 

Jag såg TV programmet ”Vetenskapens värld: Hubble - med ögat mot rymden, svtplay.se” om 

Hubble-teleskopet. Teleskopet ligger utanför jordatmosfären och kan genom sin (position) placering 

se långt ut i rymden och visa bilder, och ge kunskap om mycket vi inte kände till tidigare, bekräfta 

teorier och ändra förståelsen av andra teorier samt ge nya frågor och insikter.  

Sker utveckling av en slump eller ligger någon bakom den? 
Jag såg ett annat program på tv om bilens evolution/utveckling under 1900-talet. Där talar ingen om 

att bilen kan utveckla sig själv utan att det är konstruktörer och ingenjörer som har utvecklat bilen. 

När det gäller naturens evolution/utveckling försöker man bortförklara, konstruktören och 

ingenjören, Gud som format och formar sin skapelse. 

Finns Gud? Fanns Gud innan allt annat skapades?  
Finns det en verklighet större och mer komplicerad än du och jag förstått? Räcker inte våra glasögon, 

mikroskop, teleskop, mätinstrument för att få en fullständig helhetsbild av hur allt hänger ihop? 

Behöver Gud uppenbara (visa) för oss vem han är? Ja, hur skulle du och jag annars kunna lära känna 

Gud och till och med få leva i gemenskap med Gud själv. 

Gud uppenbarade sig genom Jesus och lärjungarna vittnar om honom. 
Johannesevangeliet skriver ”I begynnelsen fanns Ordet [Jesus], och Ordet fanns hos Gud, och Ordet 

var Gud.” (Joh 1:1). I Johannes första brev skriver han: ”Det som var till från begynnelsen, det vi har 

hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt 

ärende: livets ord [Jesus]” (1 Joh 1:1).  

Och nu gör jag ett hopp några verser framåt till kyrkoårets text 1 Joh 1:5-7, ”Och detta är det 

budskap som vi har hört av honom [Jesus] och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker 
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finns i honom [Gud]. Om vi säger att vi har gemenskap med honom [Gud) men vandrar i mörkret, 

ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han [Gud] är i ljuset, då 

har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans [Guds] son, renar oss från all synd.”  

Jesus uppenbarar (visar) vem Gud är! 
Nu går jag tillbaka till 1 Joh 1:2-4, ”Ja, livet blev synligt [uppenbarat], vi har sett det och vittnar om 

det, och vi förkunnar för er det eviga livet [Jesus Kristus], som var hos Fadern [Gud) och blev synligt 

för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall vara med i vår gemenskap, 

som är en gemenskap med Fadern [Gud] och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje 

skall bli fullkomlig.” 

Guds [Helig] ande uppenbarade vem barnet är för Symeon och Hanna. 
Hur kunde Symeon och Hanna se att en drygt månadsgammal baby-pojke var den efterlängtade 

Messias? Läs Luk 2:22-40 och fundera. Hur lär du och jag känna Gud? Jag tror att det handlar om att 

leva med Gud. Att inse att Gud alltid vill vara nära och att vi kan samtala med Gud. Samtalet kallas 

bön.  

Jag minns en upplevelse jag gjorde som tolvåring. Jag hade bestämt mig att jag vill följa Jesus. Jag 

hade bett till Jesus och i bönen sagt: jag vill följa dig. När jag nästa gång hörde en predikan förstod jag 

mycket mer av det predikanten sa. Min nya erfarenhet av Gud gjorde att jag kände igen och förstod 

mer av det som predikades. Det är likadant med bibeltexter, ibland kan jag få insikter när jag läser en 

bibeltext som jag inte sett tidigare när jag läst texten.  Här nuddar jag vid ”uppenbarelsens ljus”. Vi 

behöver hjälp av Gud att se utifrån Guds perspektiv.  Men här har vi också hjälp av varandra av våra 

olika erfarenheter av Gud och Guds handlande i våra olika liv. 

Hanna ville få ett barn, fick det och återlämnade det till Gud.  
Texten, 1 Sam 1:21-28: handlar om Hanna och hennes son. Läs hela 1 Sam 1:1-28, för att förstå 

sammanhanget. Det handlar om profeten Samuels födelse. Samuel som senare bland annat smorde 

David till Kung (1 Sam 16:1-13). 

Hur tänker du om uppenbarelsen ljus, att höra Guds vilja och göra efter den? Vilka erfarenheter har 

du av att Gud leder dig i ditt liv? Har du hört om någon annans erfarenhet av hur Gud leder dem?    

En lovsång och bön från kung David. 
Ps 138. Av David. 

Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta, inför gudarna sjunga ditt lov. 

Jag faller ner, vänd mot ditt heliga tempel, och prisar ditt namn, du som är god och trofast. 

Du har gjort långt mer än du lovat. 

Du svarade mig när jag ropade, du fyllde mig med kraft. 

Alla jordens kungar skall tacka dig, Herre, ty de har hört dina ord. 

De skall sjunga om Herrens vägar, ty stor är Herrens härlighet. 

Hög är Herren, men han ser de låga, upphöjd och fjärran känner han allt. 

När jag drabbas av nöd bevarar du mitt liv. 

Mot mina fienders vrede sträcker du ut din hand, din starka hand räddar mig. 

Herren skall fullborda vad han gör för mig. 

Herre, din godhet varar för evigt. Upphör inte med ditt verk! 

 

 
 Du får gärna höra av dig med 

kommentarer och tankar.  
 Sprid gärna veckans ord till andra. 
 Veckans ord finns på hemsidan, 

http://equmeniakyrkan.se/skanninge 
 

 

Herren är pålitlig och god, därför visar 

han syndarna vägen. Ps 25:8 
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