
Jungfru Marie bebådelsedag  
Tema:Guds mäktiga verk 
Text: Luk 1:26-38  
 

Ängelns budskap till Maria 
26 I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud 27 till en jungfru i staden Nasaret i 
Galileen. Hon var trolovad[a] med en man som hette Josef och som var av Davids släkt, och 
jungfruns namn var Maria. 28 Ängeln kom in till henne och sade: "Gläd dig[b], du som fått nåd! 
Herren är med dig." 29 Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning 
kunde betyda.30  Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria! Du har funnit nåd hos 
Gud. 31  Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. 32  Han ska bli 
stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. 33  Han 
ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut."34 Då sade Maria till 
ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man." 35 Ängeln svarade henne: "Den helige 
Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds 
kallas heligt och Guds Son. 36 Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin 
ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden, 37  för ingenting är omöjligt för 
Gud[c]."38 Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt." Och 
ängeln lämnade henne. 
... 

1. Livet såsom Gåva 

 Varje gång jag läser denna text slår det mig att Gud verkligen värnar om att Jesusbarnet som ska 

födas är bevarat och skyddat. Gud är den som står för beskyddet. Marias första reaktion är ju 

typiskt mänsklig. Hon blir chockad och överraskad. Delvis därför att hon var ung och inte hade 

livserfarenhet, och delvis för att hon inte kände sig värdig(Vilket är en sund reaktion). Man kan 

tänka att Gud ville påpeka att "Vi arbetar utifrån där vi är." Ibland när Gud vill göra något får vi 

bara bli stilla och ta emot av vad han vill ge en. Maria var verkligen ingen speciell, hon var en helt 

vanlig ung kvinna. Men hon fick ett mycket stort uppdrag som formade hela hennes liv.  Som 

människor förtjänar vi alla en chans att visa vilka vi är och vad vi vill göra med våra liv.  

Givetvis är det underförstått att det är Guds väg man ska välja. Det är den välsignade vägen.  

Denna text talar om ett mirakel. Gud skapar liv inom en människa. För en framtid och ett hopp.  

 

2. Jesus har alltid funnits 

 Självklart är det i detta fallet ett unikt barn. Dessutom bli Jesus aldrig skapad, han har alltid 

funnits. Han blir född(inte skapad) som var en liten debatt i den tidiga kyrkan. En grupp kom och 

påstod att Jesus var skapad, men hur kan det vara att han är Gud och samtidigt en skapad 

person? Nej, Jesus är av evighet. Dock gjorde han sitt inträde under namnet Jesus i Betlehem. 

Hur det gick till är ett mysterium, det är ofattbart. Jag har talat flera gånger det senaste året om 

att Jesus uppenbarade sig i GT. Dock inte med namnet Jesus, det kunde var ex Herrens ängel, 

Gud, Herren eller liknande. Ett tydligt ex är från 1 Mos kap 18. Då Abraham får besök av Gud 

själv.   

3. Maria är Herrens tjänarinna 

Något som man ser då man läser NT är att Maria är ödmjuk gentemot sin kallelse. Hon är 

Herrens tjänarinna, alltså Jesu tjänarinna. Hon tog och begrundade allt i sitt hjärta, det som hon 

hade hört från ängeln. Dock var hennes relation till sin son inte helt okomplicerad. Vid ett tillfälle 

kommer hon och Jesu andra syskon och stör honom medan han predikar. "46 Medan Jesus ännu 

talade till folket, stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. 47 Någon 
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sade då till honom: "Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig." 48 Han 

svarade: "Vem är min mor och vilka är mina bröder?" 49 Och han räckte ut handen mot sina 

lärjungar och sade: "Här är min mor och mina bröder. 50 Var och en som gör min himmelske 

Faders vilja är min bror och min syster och min mor." Matteus 12:46-50.  Givetvis gjorde Maria 

misstag som alla människor gör, vi lär ju oss genom de misstag vi gör. Men inom sig visste hon 

att Jesus inte var vem som helst, hon visste att han var Gud i mänsklig gestalt. Marias kallelse var 

på så sätt att peka på Jesus. Att han var alltings mening och mål. En annan tanke med denna text 

är att Guds vilja övergår vårt förstånd. Vi vet inte när Gud kallar en människa. I detta fall hade 

Guds val redan skett i Marias liv. Han hade utvalt henne, hon hade inte utvalt honom.  


