
Predikan 4:e söndagen i advent 2009 i S:t Örjans kyrka. ”Herrens moder” årg. 2 

Sef. 3:14-17, Fil.4:4-7, Luk. 1:30 – 35 

 

Julskinka, sill, rödbetssallad, julmust, köttbullar, prinskorv, Jansson, sylta, lax, ägghalvor, 

mimosa, julklappar, Kalle Anka, julgran, julstäd och julbak. Julefrid.  

Fyra dagar till julafton.  

Hur känns det? 

Julen är full av ideal. Hur det ska vara. Och det kan lätt bli för mycket. Så mycket att vi tappar 

bort både oss själva och vad julen egentligen handlar om. 

Men det är inte bara julen som är full av höga ideal. De omger oss var vi än går.  

Det finns många ideal som kan tynga oss, få oss att känna oss otillräckliga och misslyckade. 

Ideal om hur vi ska se ut, vara och göra. 

 

Men det finns också de goda idealen. De som inte vill tynga ner oss utan upprätta oss. De som 

vill hjälpa oss att leva ett mer sant och äkta liv. Och ett av dessa ideal bär Maria. 

Idag på 4:e söndagen i advent är det Herrens moder, Maria, som vi ska få fokusera. Maria 

som får budskapet om att hon ska bli mamma till världens frälsare. 

Maria är en förebild på ett helt annat sätt än allt det där andra. 

Maria visar oss två viktiga delar i livet. 

 

För det första: 

1. Maria visar på att Gud blir en av oss och förenar sig med oss. 

Berättelsen om Maria är berättelsen om hur Gud blir människa i barnet Jesus. Ängelns 

budskap är jordnära och himmelskt på en och samma gång. 

”Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli 

stor och kallas den Högstes son... och hans välde skall aldrig ta slut.” 

 

I Maria blir Gud människa, i en människas kropp tar Gud plats. Marias Jesus bodde inte i 

hennes huvud, utan i hennes livmoder. I hennes kropp. 

Man kan undra hur hon kände fyra dagar innan hon skulle föda? Säkert var hon på väg till 

Betlehem för att skattskriva sig. Hon hade kanske foglossning och svullna ben… Barnet inne i 

henne hade blivit allt mer påtagligt… 

För henne var Jesus ingen teoretisk konstruktion. Utan en påtaglig verklighet. Om än inte en 

sådär allt igenom angenäm upplevelse när man ska resa många mil till fots… 



Maria visar oss att kristendomen inte sitter i huvudet i första hand utan i kroppen.  

I verkligheten. Inte det vi skriver doktorsavhandlingar om eller diskuterar kring utan det vi 

lever. I det fysiska livet. 

Maria visar oss det. Hon visar oss sanningen i att Gud blev människa. Att det budskap som 

ängeln kom med visar sig jordiskt och konkret.  

 

Det är för vår skull ängeln Gabriel kommer till Maria med bud om att en fridsfurste ska födas. 

Om vi kan ta till oss det behöver vi inte vara rädda i onödan, om vi kan lyssna till ängelns 

hälsning. 

”Var inte rädd. Du har funnit nåd hos Gud.” 

Ängeln berättar om Guds sätt att göra Guds kärlek levande och påtaglig för oss som vår 

största tillgång och gåva. Att Gud kommer till oss fritt och för intet. Av nåd. 

Ängelns ord riktas ju till Maria, som fick nåden att bli mamma till Jesus. Men orden gäller 

också oss. 

Barnet får namnet Jesus. Och förklaringen till detta är: ”ty han skall frälsa sitt folk från deras 

synder.” (Matt.1:21). Jesus betyder just ”Herren räddar/frälser”. Jesus kommer med Guds 

räddning till oss, fritt och för intet. Guds nåd gäller oss alla, i Jesus Kristus. 

Var inte rädd, du har funnit nåd hos Gud! 

Det var den första punkten: Maria visar på att Gud blir en av oss och förenar sig med oss. 

 

För det andra: 

2. Maria visar oss på vår väg tillsammans med Gud. 

Marias liv är en förebild för det liv som kan bli vårt.  

Maria bär Jesus till världen. Hon lyssnar och tar emot Guds uppdrag. Hon låter Gud ta plats i 

sin kropp. Maria var särskilt utvald till detta. Men vi är vi också kallade att göra det. Att låta 

Gud ta plats i vårt liv. 

Det kan vara lätt att betrakta Maria som något annat än en vanlig människa. Någon som hade 

lättare än andra att göra det hon gjorde. Men Maria hade inga extraordinära förutsättningar. 

Hon gjorde det vi alla är kallade att göra. Men inte själva, utan tillsammans med Gud. 

Marias hemlighet är att hon lät Gud handla med henne. Att hon var fullständigt beroende av 

honom. 

 



Vi är lika utvalda som Maria. Men till andra saker. Bara en människa kan föda Guds son till 

världen. Men bara en människa kan också vara du. Och Gud har utvalt dig till att bära Jesus 

till världen på ditt särskilda sätt, med de gåvor du har. 

 

Ibland kan vi, precis som Maria, känna tvekan inför det uppdrag som Gud har gett oss. 

Kanske känns det för stort eller läskigt. Kanske undrar vi som Maria: ”Hur skall detta ske?”. 

Vi förstår inte hur Gud ska kunna använda oss. Hur vi ska kunna bära Jesus till världen. 

 

Men Guds svar är: ”Helig ande skall komma över dig”. Det är inget stort och märkligt. Den 

helige Ande vill ta sin boning i oss, precis som Jesus bodde och växte i Maria. Att den helige 

Ande bor i oss, det betyder att vi allt mer formas till Guds likhet. Att vi faktiskt förmår gå in i 

det uppdrag som Gud har utvalt oss till. Men vi kan inte göra det själva, vi måste ha den 

Helige Ande med oss. 

 

Maria bär Guds löfte i sig. Och det gör vi också.  

Det är inte alltid så lätt att kunna lita på och leva i. Därför har Gud också gett oss nattvarden 

som handgripligen hjälper oss att ta emot Guds löfte. 

I nattvarden sägs orden: Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet. DET är Guds 

löfte. Och när vi tar emot nattvarden, tar vi emot det löftet. Löftet som sammanfattas i lilla 

Bibeln: ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom 

inte skall gå under utan ha evigt liv.” (Joh. 3:16) 

När vi lever med Gud får det löftet växa mer och mer i oss och bli en del av oss. Så kan Vi 

bära Jesus till världen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


