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Maria, Jesu mor, hørte til de som ikke hadde god råd, og valgte å ta med seg et par dueunger når hun 

etter Moseloven skulle møte opp i tempelet 40 dager etter at Jesus ble født.  Men det var nok, både til 

brennoffer, takksigelses offer og syndoffer. Hun bekjente sine synder og mottok syndenes forlatelse. 

Dette at Maria kom til tempelet var en del av sermonialloven i GT. Som kristne er vi fritatt fra disse 

forskriftene. De er opphevet i og med Kristus: «Akkurat som reglene om mat og drikke og om alle 

slags renselser er dette bare ytre forskrifter. De skulle gjelde fram til tiden da den rette ordningen ble 

innført.» Hebr. 9,10. «Da den rette ordningen ble innført» var tiden da Kristus kom. Kristus var lovens 

ende. Når nå disse forskrifter er oppfylt, hvorfor ta disse forskrifter fram nå i den nye pakt?  

Jo, for forskriftene er fortsatt en del av Guds ord. Kristus kom ikke for å oppheve Mose lov, men for å 

oppfylle den. Vi skal lære oss av disse renhetsforskriftene at vi alle er urene på grunn av synden. Dette 

er en arv vi bærer med oss fra Adam og Eva.  Job forklarer arvesynden slik ved å si at det ikke kan 

komme en ren av en uren. Når vi står overfor den Hellige Gud så er vi alle urene enten det er små barn, 

voksne, kvinner, menn. Ingen er unntatt. «Alle har syndet» lærer skriften. Dermed er vi alle urene. 

Sermonialloven med sine renhetsforskrifter er der for å undervise oss om vår synd. De er der for å 

understreke Guds herlighet og menneskets fortapte stilling. Kong David sier: «Ja, med skyld ble jeg 

født, med synd ble jeg til i mors liv.»  Sal 51,7 

Vi hører om gamle Simon. Han kom til tempelet ledet av Ånden. Her møter han Jesus og 

foreldrene.  Hvorfor fører Den hellige Ånd oss til Guds hus, til tempelet? For å gi oss store opplevelser 

og under? Den Hellige Ånd fører oss til Guds hus først og fremst for holde oss i live, for å gi oss mat 

og drikke for vårt åndelige liv. Her dekkes det bord for oss med det levende Guds ord, livets brød fra 

Himmelen og Livets vann. Her får vi hans legeme og blod til syndenes forlatelse. Her får vi tukt og 

trøst. Her får vi tilsagn om at alle våre synder er tilgitt. Her får vi mot, håp om evig liv, kraft og styrke 

til hverdagen. Den Hellige Ånd kaller oss og drar oss. Tempelet er for oss i dag den levende Guds 

Kirke. Her ble vi første gang renset gjennom den hellige dåp. Å bli døpt er å få sine synder vasket bort. 

 Men vi blir også renset ved å høre Guds ord. Når vi hører evangeliet og tror, så renses vi fra all 

syndeskyld. Vår anklager vil hele tiden få meg til å tenke: Du kan umulig være en rett kristen som gjør 

det du gjør, som tenker de tanker du tenker. Ja, det er sant. Alt mitt har ingen verdi. Men Jesu liv og 

død, Jesu seier over døden og synden og djevelen får jeg som min seier. Jeg ikles i og med evangeliet 

Kristi rettferdighet. Da druknes og dødes det gamle menneske. Da må anklageren flykte. Da er det bare 

Jesus som gjelder: «Han er min glede, han er min sang. Han vil jeg prise livsdagen lang. Han skal jeg 

evig love hos Gud. Han er min brudgom, jeg er hans brud.» Ordet renser oss fra all synd. Jesus sier: 

«Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere.» Joh 15,3 Hører du? Forstår du? Du er på 

hellig mark. Ta av deg på føttene og stig fram med åpent hjerte og åpent sinn og åpne ører. «Ordet er 

deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Dette er troens ord, det som vi forkynner.» Rom 10,8  

Jesus Kristus er her og nå og sier: «Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere.»  Tro 

det. Det er ditt.  Dette sier Jesus til disiplene sine. Og det gjelder også deg hver gang du hører Herrens 

ord lest eller forkynt. Guds ord er ikke bare en tekst vi leser en og to ganger for så å lære oss det 

utenatt. En preken har vi hørt om og om igjen. Det er ikke slik at om presten gjentar seg selv søndag 

etter søndag så er det bortkastet.  Selv om jeg kunne hele Bibelen utenat, så trenger jeg å lese og 

grunne på tekster så ofte vi kan. Hvorfor? Guds ord er ikke døde bokstaver og ord. Det er kraftige ord, 

full av Ånd og liv og kraft. Når du leser for deg selv eller hører Johannes 3, 16 så renses du fra dine 

synder.  For husk: «Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til 

dere, er ånd og liv.» Joh 6,63  Det er lett å tenke at det er ikke så farlig om vi går til gudstjeneste hver 

søndag. Det er så mange ting en skal ta hensyn til. Du kjenner sikkert alle innvendingene. Det samme 

gjelder å sette av tid til Guds ord. Men husk, dette er ord som har Ånd og liv og som renser oss fra 

synden. Det trenger jeg så ofte jeg kan. Det holder det kristne livet vedlike. Vi vasker oss hver dag i 

vann og med såpe, vi pusser tennene, vi spiser den samme mat og drikker melk og kaffe. Guds Ord og 

sakrament trenger vi for vårt Åndelige liv. Den gamle Adam må druknes, mismot og mørke skal 

fortrenges og nådens sol må få skinne og vise oss at vi for Gud er rene og hellige i Kristus Jesus. Så 

blir vi renset fra våre synder gjennom ordet, gjennom dåpen, gjennom avløsningen og nattverden. Vi 

trenger i sannhet å komme oss til tempelet som Maria. «Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er 

i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.» 1 

Joh 1,7 
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Jesus ble båret til tempelet. Som vi har hørt skulle alt førstefødte bæres fram for Herren. Dette 

var samme regel for alle. Den store forskjellen er at det er Jesus, Guds sønn, Gud selv som bæres fram. 

Gud kommer til sitt eget hus. Men Jesus er syndfri, hvorfor kommer han da til tempelet på denne 

måten? Han har begynt sitt frelsesverk. Han underkastes loven. Han er prøvd i alt i liket med oss. Han 

oppfyller loven for oss. Derfor er vi fri fra loven. Den kan ikke dømme oss. Loven dømmer bare den 

som er skyldig. Jesus har oppfylt alle kravene og tatt straffen for oss. Når nå Gud selv kommer, 40 

dager etter at han er født i en stall i Betlehem, til sitt eget tempel var vel hele Jerusalem der for å juble 

og hylle ham? Nei, det viste seg i sannhet at han kom til sine egne og hans egne tok ikke imot han.  

Imidlertid var det to unntak. To gamle mennesker ventet på han, Simon og Anna. De proklamerte Jesu 

komme. Andre brydde seg ikke. Hvor lite alt har forandret seg. Se i dag, hvor lite folk bryr seg. De har 

mer enn nok med seg selv.  

Men Simon er trygg i sin sak og ikke i tvil om hvem Jesus var. Det står at han var rettskaffen 

og gudfryktig. han ventet på Israels trøst. «Den hellige ånd var over ham, og Ånden hadde latt ham få 

vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede. Nå kom han til tempelet, ledet av 

Ånden.»  Med Jesus i sine armer er han trygg i sin tro: «Han lovpriste Gud og sa: "Herre, nå lar du 

din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i 

stand like for ansiktet på alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære». 

Simon har full forvisning om at han er en kristen og skal til himmelen. Døden er nær forestående. Han 

skal dø salig. Her er en stor forskjell mellom den som tror og ikke tror. Døden er ikke en slutt, et 

punktum, men en fortsettelse til det evige livet. «Den urettferdige felles av sin egen ondskap, selv i 

døden finner den rettferdige tilflukt.»  Ordsp 14,32 

Simons lovsang er for meg en av de sterkeste tekster.  Kyndelsmessedagen i 1985 i Knapstad leste vi 

på gudstjenesten «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne 

har sett din frelse,» På sjukehuset 10 km unna, lå far, Gudmund, og trakk sitt siste sukk og gikk hjem 

til himmelen. Kyndelsmessedagen i 1991 satt mor på gudstjenesten og hørte "Herre, nå lar du din 

tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse,» Bare noen dager 

senere fikk hun flytte hjem, salig, mens jeg holdt rundt henne. For en trøst, for et håp vi alle har i Jesus 

Kristus! I dag på kyndelsmessedagen hører du: «et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel 

til ære». Det er for deg. Har du vært engstelig noen gang inn for døden? Har du vært usikker og 

tvilende på om du virkelig var et Guds barn som ville nå fram til himmelen?  "Kan jeg vel nå det 

skjønne land som snubler gang på gang." synger en salmist.  Når vi ser på oss selv, har vi virkelig 

grunn til å stille oss dette spørsmålet. I oss selv finner vi nederlag på nederlag. Det å lete etter bevis på 

at du er et Guds barn i deg selv, ender alltid opp med fortvilelse. Jeg er ikke den kristen som jeg burde 

forvente og som Gud vil at jeg skal være. Slutt med det. Det er den onde som vil ha deg til å lete etter 

bevis i deg selv om du er Guds barn. Her er det Simon viser oss veg i dagens tekst: «Herre, nå lar du 

din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse,» Han nevner ikke 

sitt eget lange kristenliv, sine opplevelser og erfaringer med et eneste ord.  Han holder bare Jesubarnet i 

armene sine og sier det han sier. Her ligger forklaringen til at gamle Simon er så frimodig. Nå har Jesus 

kommet til verden fordi at alle mennesker skulle få eie den samme frimodighet som Simon hadde inn 

for døden.  Gud viser ved Jesus Kristus at han er en nådig Gud som tilgir oss våre synder. Han har i og 

med Jesu død og oppstandelse satt strek over hele verdens syndeskyld. Veien til Gud er åpnet gjennom 

Jesus. Alt er ferdig. Tro det. Det er ditt helt gratis, av nåde. Gud ønsker deg slik som du er med dine 

nederlag, dine synder, din angst og fortvilelse, din redsel. Han sier til deg i dag: velkommen til 

himmelen. Det var nettopp fordi du er den du er at Jesus kom for å frelse deg. Men vi står jo ikke med 

Kristus i armene. Det var lett for Simon. Hva med oss? Vi har ordet. Da har vi Kristus her hos oss. Han 

har gitt oss den hellige Ånd. Den Hellige Ånd har fått sine nådemidler, instrument, å virke igjennom.  

Alt er gjort for at du og jeg ikke skal tape frimodigheten, håpet og saligheten av syne. I Guds Ord bor 

den Hellige Ånd. Dette Ordet er mektig til å frelse oss og bevare oss. Hør det. Les det. Bruk det.  Ser 

du nå hvorfor han har gitt oss en forsamling og kirke? Hvorfor han har innsatt prekenembetet for å 

forvalte ord og sakrament?  Jesus har ordnet det slik for at vi alltid skal få forsikringer om at nåden 

alene og syndenes forlatelse gjelder meg og deg. Det skal gi oss samme trygghet som Simon. Gjennom 

disse midler virker Jesus som lege som forbinder våre sår, som en hyrde som vokter og passer på oss, 

gir mat og drikke og verner mot fare, som et lys som skinner i mørke.  Han er Verdens lys. Synden, 

loven, døden, djevelen, helvete skal ikke lenger få skremme oss.  Vi skal få tro og lite på at alle fiender 

er overvunnet av Kristus. Hans seier er vår seier. Husk Simon, hans trygghet består i bare ved å se 

Israels trøst. Holde han i hendene. Jesus er det eneste middel mot frykt, angst og redsel. Gud være takk 

som har gitt oss Ordet, tempelet, sin kirke, der ord og sakrament forvaltes til våre synders forlatelse. 

AMEN.             


