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Kapitlen 40-55 från profeten Jesajas bok skrevs i Babylon kring år 540 f.Kr 

av en person som vi i princip inte vet någonting om. Profeten Jesajas bok 

skrevs i tre omgångar av tre olika personer över en lång tid. Det enda vi vet 

om eller har från exilens Jesaja är hans vackra och trösterika budskap som 

gav begreppet goda nyheter en ny innebörd. Vid tiden som han skrev 

betecknade det hebreiska ordet ”basar” eller grekiskans ”evangelizo” alla 

nyheterna som rymms under rubriken världsnyheter och lokalt skvaller. 

Fem gånger i hans relativt korta bidrag till boken använde exilens Jesaja 

detta ord om ett glädjebud eller goda nyheter. Det var hans sätt att tala om 

Guds aktiva närvaro till människor vars omständigheter nästan hade fått 

dem att tro att deras Gud var besegrad och borta.  

När exilens Jesaja skrev om budbärarens vackra steg (en mer bokstavlig 

tolkning än ”härligt att höra”) var det cirka femtio år före budbäraren 

Feidippides gjorde sin legendariska löpning som gav oss det som i vår tid 

heter ett maratonlopp. I en tid när vi översköljs av information från nära 

och fjärran håll med en enkel knapptryckning är det inte självklart att vi 

fullt ut kan förstå Jesajas glädje över budbärarens steg. I en tid när artificiell 

intelligens kan skriva komplexa texter låt oss då inte missa den enkla 

skönheten och den komplexa osannolikhet i budskapet som exilens Jesaja 

skrev.  

Det är ett budskap vars form och innehåll ChatGTP eller något annat AI-

system inte hade kunnat skriva. Orden från exilens Jesaja är ord fyllda med 

Guds kraft - maratonenergi! Ord som finner sin glädje i Guds handlande 

som samtidigt är uppenbart och fördolt, eller svårt att se utan tro.  

Bilden Jesajatexten ger är av vakter som stod på Jerusalems förfallna murar 

och spanade efter en löpare med ord om ett maktskifte i Babylon. Det 



persiska rikets framsteg mot Babylon innebar att förändring som skulle 

gagna Israel var på gång. Budbärarens sätt att springa sade något till 

vakterna om budets innehåll långt före att de hörde det faktiska budet.  

Kanske har ni också varit med om att läsa av en annan människas 

kroppsspråk och förstå vad som kommer innan ni har hört vad de har att 

säga. Människor som bär på goda nyheter bär sig åt på ett annat sätt. Det vi 

vet och det vi tror påverkar hela vårt jag. 

Det var Jesajas användning av ordet evangelion, eller goda nyheter, som 

inspirerade Sankt Markus att 500 år senare vara den första evangelist och 

använda samma ord för sin skrift om Jesu liv, död och uppståndelse. Fast vi 

ska inte hoppa fram till evangelietexten än. 

Profeten Jesajas bok är källan till ett flertal teman som blev viktiga för de 

första kristna när de funderade över mysteriet som är Jesus. Bokens 

signifikans för evangelierna, och särskilt Lukasevangeliet, kan inte 

överskattas. Teman som den unga havande kvinnan som bär en son som får 

namnet Immanu El, ”Gud med oss” härstammar från Jesaja.  Viktigt är också 

temat om den lidande tjänaren som skrevs om fyra gånger i samband med 

texterna om tröst och göda nyheter. Den sista texten om tjänaren kommer i 

verserna direkt efter dagens Jesajatext. 

Det finns ytterligare ett tema från exilens Jesaja som kastar ljus över 

evangelierna och dagens evangelietext.  Det är ett mindre känt men viktigt 

teologiskt tema vars namn kommer från Sankt Jeromes latinska 

översättning av Bibeln. Principen heter Deus absconditus eller Gud fördold 

och den hittar vi några kapitel innan dagens text (45:15). 

Mitt i all hans lovsång om Gud och Guds kommande räddning skrev exilens 

Jesaja ”Du är sannerligen en dold gud, Israels Gud, som ger räddning.” Lägg 

märke till att profetens ord inte var prat om Gud utan de var ett tilltal riktad 



mot Gud.  Varför stannade han mitt i lovsången för att säga detta? Efter 

decennier av tystnad från Gud kan det hända att profeten Jesaja är profeten 

som framför alla andra vill hjälpa oss att förstå att Guds vägar inte är lätta 

att förstå sig på.  Gud gömmer sin närvaro på ett sådant sätt att den bara är 

synlig för den som tror och inte ens de troende kan se Gud i alla lägen. Guds 

närvaro eller icke-närvaro är alltid en tolkningsfråga. Allt annat skulle 

förstöra möjligheten att tro.   

I dagens evangelietext ser vi hur Gud dolde sin närvaro i ett gömställe som 

var otänkbart i antikens värld – i en fattig ung judiska kvinna som hette 

Maria.  Efter ängeln Gabriels besök gav Maria sig iväg för att besöka den 

enda andra levande människan på jorden som möjligen kunde förstå 

hennes situation – Elisabet som hade nämnts av ängeln.  Nu var Maria på en 

egen budbärarfärd, en 3-4 dagars färd till fots.  I deras möte var det 

Elisabets tro som gav henne ögon att se det som gick obemärkt förbi för de 

flesta.  Hon tolkade Johannes spark i hennes mage i ljuset av det hon trodde.  

Att Gud är aktiv och närvarande i världen. Just då genom ett heligt 

mysterium som höll på att hända i Maria. 

”Välsignat är du mer än andra kvinnor” brast hon ut.  Och vi tänker ”är det 

bara Marias biologiska funktion som gör henne välsignad?” Är detta bara en 

sentimental berättelse om välsignelserna av moderskapet? En berättelse 

som begränsar kvinnor till deras biologiska funktioner?   

Tidigare i år hade Londons Brittiska museum en utställning om feminin 

kraft. Konstverk av gudinnor från kulturer jorden över genom seklerna 

ställdes ut i syfte att få oss att reflektera över hur vi uppfattar kvinnlighet 

och könsidentitet idag. Mycket kan läras av sådana utställningar, och en hel 

del har skrivits om hur patriarkala samhällen använde berättelser om 

gudinnor för att bevara samhällsordningar som förtryckte kvinnor. Bland 



alla de mytiska kvinnorna som fick plats i utställningen fanns bara en 

faktisk kvinna: Maria, som skildrades från både ett kristet och muslimskt 

perspektiv. Som en kommentator påpekade, var Maria den enda feminina 

kraften på utställningen som åstadkom något utan en mans inblandning och 

utan att använda sig av våld. Berättelser om gudinnor kan lära oss mycket 

om människor, men bara Marias berättelse kan lära oss något om att tro på 

en Gud som är aktiv och närvarande i det fördolda.  

Uppdraget att vara moder åt Gud var unikt, men moderskaps uppdraget var 

inte Marias viktigaste uppdrag.  Lukasevangeliet gör en poäng av att visa för 

oss att våra biologiska roller inte är det som avgör vår salighet.   

Elisabets första reaktion var att förundras över mysteriet som fanns i 

Marias mage men hon kom också till en djupare insikt om vad som höll på 

att hända. Genom Elisabets ord, ”Salig hon som trodde” var hon i perfekt 

harmoni med barnet i Marias mage som cirka trettiotre år senare sade 

”Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.”  Jesus sade det till en 

kvinna som ropade ut till honom, ”Saligt det moderliv som har burit dig, och 

saliga de bröst som du har diat.”  Hans svar var ett sätt att säga att det inte 

var biologi eller släktskap som gjorde hans mamma salig – det var hennes 

förmåga att tro. Det är ett uppdrag och en salighet som är öppet för var och 

en av oss.  

Marias viktigaste uppdrag var att lära sig att bli en lärjunge till sin son.  Det 

var nog inget lätt uppdrag.  Ibland försökte hon styra och bestämma över 

honom och det fanns flera stunder där hon inte förstod honom – hans 

visdom var så annorlunda mot hennes egen. Till slut gick ett svärd genom 

hennes hjärta när hennes son hängde på korset, Gud fördold i den lidande 

tjänaren som Jesaja skrev om. I allt detta stod Maria kvar i tro. Hennes liv 

var ett maraton av tro. Ett lopp fyllt med både svårigheter och under, 



smärta och förundransväckande kärlek. I den bemärkelsen är Marias 

uppdrag också vårt uppdrag – en lång färd mot Gud. 

Det är inte våra yttre omständigheter som avgör vår status som välsignade 

– det är vår förmåga att tro, att fortsätta att rikta oss mot Gud även när våra 

omständigheter får oss att snarare tro på Guds frånvaro. Ibland kommer vår 

tro att vara det enda synliga tecknet för en annan person på att Gud är 

närvarande. 

Jul är festen där vi firar Guds stora ”ja” till oss och vår värld som Paulus 

skrev till de kristna i Korinth. När Gud verkar tyst kan det vara för att han 

ger oss utrymme att leva ut vårt ”ja” i tro. Ingenting kan förändra Guds ”ja” i 

Kristus.  Han är Julens oföränderlige och oåterkalleliga gåva. Om du har 

tagit de goda nyheterna om honom till dig, är ditt liv också något som Gud 

gömmer sig i och fyller med sin närvaro. Fatta mod att vara en budbärare 

om Guds närvaro till en annan som behöver det. När vi snart firar jul med 

vänner och släktingar kom då ihåg hur stilla och oförmärkt Gud räckte sin 

frälsnings gåva till världen och gör vad du kan för att räcka den vidare till 

en annan människa, Guds namn till ära.  Amen. 


