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  Guds mäktiga verk 
 
Mika 5:2-4 
Rom 4:18-21 
Luk 1:26-38, 39-45 
 
Inledning 
Vi lever just nu mitt i Fastetiden, men under den tiden så är det en söndag som bryter Fastan. 
Bryter våra tankar om att tillsammans med Jesus vara på väg mot Jerusalem, korset och 
döden. 
Det är Jungfru Marie Bebådelsedag. Det är en glädjefull dag. 
Vi är vana att tänka att eftersom Jesus föddes i jultiden så måste Maria fått veta att hon var 
gravid 9 månad tidigare, alltså nu, eller egentligen i morgon den 25 mars. 
Men i själva verket är det tvärtom. Ganska tidigt tänkte man sig att jorden var skapad när dag 
och natt var lika långa alltså på vårdagsjämningen. Därför borde också Jesus bli till i Maria 
vid den tiden. Och nio månader därefter föddes Jesus, vilket så småningom firades med det vi 
kallar jul. 
  

Vad var det som hände? 
Vi möter Maria som vi kan tänka oss går där hemma i köket. Maria som man tror knappt är 
tonåring ens en gång. Dagen börjar säkert som en vanlig vardag i hemmet i Nasaret men 
plötsligt får hon besök. En ängel kommer till henne. 
 
Anledningen till änglabesöket är att Gud har ett ärende till Maria. 
Men eftersom Gud är varsam med oss människor är han ömsint när han tar kontakt med 
Maria, han tar det lite försiktigt när han söker upp henne. Gud är lågmäld och tränger sig inte 
på. 
Han använder sig av ängeln för att hennes förskräckelse inte ska bli för stor. Dessutom börjar 
ängeln besöket med att säga ”Var inte rädd”. 
Gud känner oss människor och vet om hur vi kan reagera i olika sammanhang. 
 
Vi kan ju fundera över: Vem skulle inte bli förskräckt över ett änglabesök. Men om Maria står 
det inte ett ord om att hon blev rädd av det som hände, men det stod att hon blev förskräckt 
över hans ord och undrade över vad hälsningen skulle betyda. 
 
Så berättar ängeln om vilket uppdrag Gud vill ge åt Maria, att hon ska bli mamma till Jesus. 
Hon blir naturligtvis lite frågande men får klart för sig att det ändå är möjligt, därför att hon 
ska få kraft från Gud och hjälp av den helige Ande. 
Maria ställer sig till förfogande! 
 
Vilken berättelse om en människa som faktiskt vågade ställa sig till Guds förfogande! Vilken 
berättelse om Gud, himmelens och jordens skapare som väljer att bli beroende av oss, som 
behöver oss människor för att förverkliga sin kärlek på jorden! 
 
Det var en vanlig dag, det var en vanlig människa, men dagen innebar att det vanliga blev 
ovanlig, en ung flicka fick en ovanlig uppgift och världen, inte enbart hennes liv och värld, 
blir aldrig mer densamma. 
 



Vad betyder det här för oss? 
Gud har blivit människa! Vad betyder det för oss? 
Jag skulle säga att det betyder allt för oss, eftersom det gett oss en unik möjlighet att leva i en 
trygg Gudsrelation. 
 
Vi har fått en förebild i Maria! 
Hennes sätt att möta ängeln är ett tecken på uppmärksamhet utöver det vanliga. Hon levde 
med en förväntan som gjorde att hon kunde se och förstå vad som skedde. 
 
Maria var lydig mot Gud, men socialt sätt var hon en revolutionär, som i fullständig 
hängivenhet för Gud går mot alla konventioner. Hon var ogift och valde att bli mamma, 
socialt sett var hon oerhört stark som valde att ta emot ett barn som inte var tillkommet inom 
äktenskapet. 
 
Det är den här kombinationen av lydnad mot Gud och villighet att bryta mot samhällets regler 
när det är nödvändigt, som gjorde Maria så unik. 
Hon står långt från den undergivna kvinnan, som hon ibland blivit mönster för. 
Maria är snarare den upproriska tonåringen som i fullständig hängivenhet mot Gud struntar i 
allt vad människor tycker och tänker. 
 
Marias ödmjukhet, som vi ibland lyfter upp som ett ideal, var en ödmjukhet inför Gud och 
inte inför människor. 
 
Kombinationen av att ha funnit en plats i livet och något att leva för, med vilja och mod att 
genomföra det, även i motvind, är Marias särmärke. 
Kombinationen av beredvillighet inför Gud och fasthet inför människor är Marias signum. 
 
Men detta går inte att förstå om vi inte tänker in hennes lyssnande sinne, hon var lyhört både 
mot sig själv och emot Gud. 
 
Det är där i mötet mellan en människa som är självmedveten och stark och Gud som är 
tillvarons skapare och hennes egen skapare som Marias och människans livsuppgift får form 
och mening. 
 
 
Kan detta hända igen? 
Vad betyder den här berättelsen för oss? Är det bara en berättelse om något som hände en 
gång? 
 
Jag hoppas att du redan när jag berättat om Maria har kunnat få tips om hur du ska kunna 
förhålla dig, att du fått en förväntan på vad som kan ske i ditt liv. 
 
För det här är en berättelse om det som har hänt. 
Men det är också en mönsterbild för vad som kan hända igen och som kan hända med oss i 
våra liv. 
 
Vi kan få besök av Gud. 
Men den som vill höra Guds budskap måste vara uppmärksam utöver det vanliga, annars 
försvinner den stilla vägledningen i tidens och världens larm. 
För som jag sa när det gällde Maria, Gud tar det lite försiktigt när han söker upp oss. Han 



kommer oftast inte med buller och bång.   
 
Men visst skulle vi väl uppmärksamma ett änglabesök? 
Jag är faktiskt inte så säker på det. Ibland kommer Gud förklädd och på ett sätt som vi inte 
förväntar. 
Det handlar om att kunna uppmärksamma det oväntade, det som vi kanske inte riktigt känner 
igen och samtidigt tolka vad det handlar om. 
 
När vi inte hör och ser Gud, betyder det inte att han är tyst och långt borta, men det kan 
betyda att det finns mycket som hindrar honom att komma i kontakt med oss. Och Gud 
våldför sig inte på oss, han väntar på att vi ska upptäcka att han redan finns ”Här nära, närmre 
än jag anar, finns du som känt mig innan jag fanns till” så sjöng kören och sången fortsätter: 
”Innan jag sökt dig, innan jag har bett, har du i din kärlek sett mig och tänkt det som är rätt. 
Du är väl förtrogen med de tankar jag bär. Du går alltid med mig”. 
 
Så är det, Gud är så nära om vi bara kan vara tillräckligt tysta och stilla för att upptäcka det. 
 
Precis som Maria insåg att detta Guds handlande fordrar ett svar, så är det också för oss. När 
vi upptäcker att Gud är här, nära, så kan vi be med sångens andra vers: ”Alla ord och tankar, 
allting som jag gör, vill jag att du delar, vill jag att du hör. Du behöver inte ritualer och 
formulär. Du vill alltid lyssna, du är här, närmre än jag anar”. 
 
Maria lyssnade, tog emot och gick den väg som Gud visade henne. Men därtill fick hon också 
löftet att få hjälp av den helige Ande. 
Den möjligheten har vi också redan, det är inte något som eventuellt skulle kunna bli en 
möjlighet. 
När du döptes fick du tecknet på att du fått del av den helige Ande. 
Men vad betyder det? 
Det betyder att vi inte behöver söka Guds kraft någonstans långt borta, Gud är redan 
närvarande i våra liv, genom sin helige Ande. 
Sen är vårt val hur vi vill förhålla oss till det. 
Vi är insatta i en gemenskap. 
 
I den gemenskapen kan vi bli tagna i anspråk. 
 
Utifrån den här dagens centrum så handlar det om att vi får ta emot Jesus i våra liv. Vi får bära 
honom. Vi får föda honom, vi får alltså vara med och låta honom ta gestalt i de sammanhang 
som vi finns i. 
 
Avslutning 
Gud har ett ärende till dig i dag. 
Han vill låta Jesus ta plats i ditt liv – och han säger till dig ”Var inte rädd”.   
 
Kanske vänder mötet med Gud upp och ner på hela din tillvaro, men det är inte farligt, du får 
kraft och hjälp. 
 
Det handlar bara om att ställa sig till förfogande i trotsig tillit och ödmjukhet. 
 
Ängelns ord till Marie gäller för var och en som vill bära Kristus till sin omgivning: 
”Ingenting kan vara omöjligt för Gud.”   



 
 


