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Herrens moder 

 

När vi läser om vad som hände med Maria och när vi är samlade runt krubban så kan vi 
konstatera: 
Gud är verkligen överraskningarnas Gud! 
 
Inledning 

Detta med överraskningar är väl något som hör med till jultiden. Vi överraskar varandra med 
olika gåvor, somligt är sådant som stått på önskelistan och som vi kanske förväntat, annat 
hade vi verkligen inte alls förväntat. 
En del av oss gläder sig åt det oväntade, andra har svårt att klara av det och vill kanske till och 
med känna på och kikar i paketet innan det är dags att öppna det. Man vill ha kontroll, man 
gillar egentligen inte att överraskas. 
Men ibland måste vi släppa kontrollen och låta oss överraskas. 
 
Maria 

Maria mötte överraskningarnas Gud. 
En dag hade hon fått änglabesök. 
Ängeln hälsar henne med orden ”Var hälsad du högt benådade. Herren är med dig”. 
Eller som det på mer vardaglig svenska översätts i The Message: ”God morgon! Guds skönhet 
gör dig skön, skön innan och utan! Gud vare med dig”. 
 
Vilken överraskning att få ett änglabesök! Vilken överraskning att få höra dessa ord om sig 
själv! 
Överraskningen är så stor för Maria att hon blir rädd och undrar över vad detta besök och 
denna hälsning betyder för henne. 
Så säger ängeln till Maria att ”Var inte rädd! Gud har en överraskning i beredskap för dig. Du 
kommer att bli med barn och få en son som ska heta Jesus.” 
 
Jag kan ana att rädslan inte blir mindre för Maria och att hon naturligtvis undrar hur detta ska 
kunna ske när hon aldrig har varit tillsammans med någon man. 
Ängeln förklarar för henne att det ska ske genom att helig Ande kommer över henne. 
 
Då händer det märkliga att när Maria får den förklaringen så låter hon sig nöjas. 
 
Då vill hon dela sin glädje med någon och beger sig till sin släkting Elisabet. 
 
Kan Maria lära oss något genom sitt handlande när hon blev överraskad och fick ett alldeles 
speciellt uppdrag? 
Marias uppdrag var något helt unikt, att bära Guds Son till världen. 
 
Våra uppdrag är inte lika speciella, men kanske tillräckligt svåra för oss ändå. 
Ofta handlar många av oss på motsatt sätt mot Maria och då är det lätt att säga: ”Inte kan väl 



jag”. 
  
Maria kan lära oss att stolt sträcka på ryggen och säga ”Ja, jag förstår. Jag står till Herrens 
tjänst. Låt allt det hända mig, precis som du sagt.” 
Det löfte som Maria genom ängeln fick från Gud, det löftet kan vi också få, Gud vill säga till 
oss också ”Du kan klara av det uppdrag som jag ger dig, därför att den heliga Ande ska 
komma över dig och den Högstes kraft ska sväva över dig. 
 
Marias överraskning kan lära oss att Gud har användning för oss, ger oss ett uppdrag och ger 
oss kraft att utföra det. 
 
Josef 

Om nu Maria blev överraskad kan jag tänka mig att överraskningen för Josef inte var mindre. 
Den kvinna som han skulle dela sitt liv med var med barn innan de ens hade varit tillsammans 
med varandra.  
Det hade han väl aldrig trott om Maria! 
 
Jag kan ana att en stor rädsla fyllde honom också. Han var beredd att lämna henne, av omsorg 
om henne.  
Men också Josef fick ett änglabesök, för Gud är överraskningarnas Gud. Så förklarade ängeln 
för Josef vad som hänt, att barnet blivit till genom helig Ande och att Josef inte skulle vara 
rädd för att ta Maria till hustru. 
 
Josef nöjer sig med det beskedet. 
 
Kan vi lära oss något av hur Gud överraskade Josef?  
Ja, bland annat att vi inte alltid behöver få allting förklarat för oss. Både Josef och Maria 
nöjde sig med vad de fick höra även om det var helt obegripligt för dem. 
Varken Maria eller Josef hade något behov av att få veta hur man kan bli med barn genom den 
helige Ande. 
Vi behöver inte alltid förstå allting, ibland räcker det med att stilla vila i Guds omsorg. 
 
Elisabet 

En tredje person som blir överraskad och som vi möter i dagens bibelberättelse är Elisabet. En 
gammal kvinna, besviken över att hon och hennes man Sakarias inte fått några barn och nu 
var det för sent, trodde de! 
 
Även Sakarias hade fått änglabesök, också han blev fylld av rädsla när ängeln kom till honom. 
Han får höra samma ord som Maria ”Var inte rädd”. Så berättar ängeln att Elisabet och 
Sakarias ska få en son och han ska heta Johannes. Han ska bli den budbärare som ska bereda 
vägen för Jesus. 
 
Nu är alltså Maria på väg till Elisabet. 
 Elisabet hade dragit sig undan till en bergsby för att i lugn och ro vänta på att dagen var inne 
då hon skulle föda sin son. Nu är det ungefär tre månader kvar av väntan när Maria överraskar 
henne med sitt besök. 
 
När Elisabet hörde Marias hälsning fylldes hon av helig ande och jublade och sjöng. 
Det blev en dubbel överraskning för henne, dels att Maria kom till henne, dels resultatet av 
Marias hälsning, att bli fylld av helig Ande. 



 
Kan vi lära oss något av överraskningarnas Gud genom Elisabet? 
Ängeln sa till Maria när han berättade om att Elisabet väntade barn: ”Du förstår att ingenting 
är omöjligt för Gud”. 
Vi kan lära oss att det aldrig är försent att åta sig det uppdrag Gud vill ge, därför att för honom 
är ingenting omöjligt eller för sent. 
 
Alla i Betlehem 

Nu närmar vi oss Jesu födelse och det som krubban berättar om. 
Det verkar som om alla i Betlehem blev överraskade av att Gud valde just Betlehem som 
födelseplats. 
Varken tiden eller platsen hade man räknat ut, trots allt vad man trodde sig veta om den 
kommande Messias. 
Ingen plats var förberedd för dem. 
 
Vad kan vi då lära oss om överraskningarnas Gud av det som skedde i Betlehem.? 
Ja, kanske just detta att Gud är överraskningarnas Gud, hur mycket vi än försöker planera och 
räkna ut så klarar vi inte det alla gånger. Därför att det handlar om att timing, ”när tiden är 
inne”. 
Gud handlar också med oss i sin tid, när tiden är inne, inte när vi tycker att det kan vara 
passande.  
Därför gäller det för oss att ha en beredskap, kanske har vi, som Maria fått en förberedelsetid, 
en väntetid, men inget händer förrän Guds tid är inne. 
 
Gud kan alltså överraska oss även när alla tecken tyder på att något ska ske. Precis som en 
havande kvinna mycket väl vet att en dag ska hon föda ett barn, så blir hon ändå överraskad 
när det sker. 
 
Herdarna 

Några andra personer som finns med i Julkrubban är herdarna. 
 
Vi kan känna igen mönstret som vi redan sett också i det som händer med dem: 
De befinner sig mitt i sina vardagliga sysslor, de överraskas av änglar, de blev rädda, änglarna 
har något att berätta för dem.  
De släpper vad de har för händerna, tar antagligen fåren med sig och skyndar sig in i 
Betlehem för att se vad som har skett. När de med egna ögon sett så berättar de för alla som 
de träffade om vad änglarna sagt om det nyfödda barnet. 
Här överraskar Gud genom att, återigen, använda dem som man minst anade skulle kunna 
vara ett vittne. 
Vi kan förstå att hur vår vardag än ser ut så är vi användbara för Gud.  
 
De vise männen 

De sista personerna som vi möter vid krubban är de vise männen. De som genom sina 
kunskaper om stjärnor hade förstått att nu hade något fantastiskt hänt i Juda land. Så ger de 
sig iväg för att söka efter barnet, och även om det tar fel väg och söker på fel ställe, i 
kungapalatset hos Herodes, så kommer de på rätt väg igen. 
 
Överraskningarnas Gud gav stjärntydarna förmågor att tolka vad de sett och vilja att vara med 
och hylla det nyfödda barnet. 
 



Av detta kan vi lära oss att det som är våra kunskaper och förmågor är användbara när det 
gäller att finna Jesus, komma till honom med våra gåvor och berätta för andra vad som skett. 
Gud använder det vi är och har. 
 
Avslutning 

Vi kan möta Gud i det förväntade, men Guds närvaro blir oftast ännu tydligare i det totalt 
oväntade. 
Gud är överraskningarnas Gud, det får vi lära oss att tåla och vi får våga släppa kontrollen för 
att vänta in rätt stund. 
Ingenting kan begränsa Guds kraft. 
 


