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Luk 1:26/27 I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från 
Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade 
trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes 
namn var Maria. 28 Ängeln kom in till henne och sade: ”Var 
hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.” 29 Hon blev 
förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle 
betyda. 30 Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du 
har funnit nåd hos Gud. 31 Du skall bli havande och föda en son, 
och du skall ge honom namnet Jesus. 32 Han skall bli stor och 
kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader 
Davids tron, 33 och han skall härska över Jakobs hus för evigt, 
och hans välde skall aldrig ta slut.” 34 Maria sade till ängeln: 
”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” 35 Men 
ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och 
den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas 
heligt och Guds son. 36 Elisabet, din släkting, väntar också en 
son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i 
sjätte månaden. 37 Ty ingenting är omöjligt för Gud.” 38 Maria 
sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du 
har sagt.” Och ängeln lämnade henne.
Förra söndagen – 3:e i fastan – hade samlande rubriken ”kampen 
mot ondskan”. Hur Jesus beordrar en demon – alltså en fallen 
ängel, d.v.s. en ängel som gjort uppror mot Gud – att lämna 
pojken. Den ondska pojken fick uppleva, liknar sjukdomen 
epilepsi. Det vi sannolikt tänker, var att Jesus botade pojken från 
epilepsi. Men texten berättar att Jesus drev ut en ond ängel, som 
bundit pojken i symptom - som liknade epilepsi.
I dagens text får Maria besök av en ängel utsänd av Gud. En Guds 
ängel. En ”icke-fallen” ängel, som har namnet Gabriel. Samma 
ängel besökte också prästen Sakarias, och där presenterar sig 
ängeln med både namn och ”tjänsteställning”:
Luk 1:19 ... ”Jag är Gabriel som står vid Guds tron, och jag är 
utsänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. 



Många är de, som förirrat sig in i tankegångar om jungfrufödsel är
möjlig eller ej. Det centrala för vårt evighetshopp är: Att Jesus 
bevisat sig vara Guds son genom att uppstå från de döda.
1 Kor 15:17 Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro 
meningslös, ... och ni är ännu kvar i era synder. … 18 Då är också
de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. 19 Gäller vårt hopp
till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland 
människor. 20 Men nu   har   Kristus uppstått från de döda, … …  
som den förste av de avlidna.
Marias svar på kallelsen att bli mor åt Guds son, är ett 
livsavgörande beslut hon tar: 38 Maria sade: ”Jag är Herrens 
tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.”
Hennes ord får bli grunden för vår personliga reflektion: Vems 
tjänare är jag? I vår svenska arbetslagstiftning har arbetsgivaren 
rätt att avskeda mig och dig om vi arbetar extra hos en konkurrent.
Långt före vår arbetslagstiftning sa Jesus så här om ”dubbla 
anställningar”:
Luk 16:13 Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer 
han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid 
den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud
och mammon.”14 Allt detta hörde fariseerna, som älskar pengar, 
och de gjorde narr av honom.
Guds sons huvuduppgift var att ta på sig evighetskonsekvensen av 
mina och dina misstag. Oavsett vilka misstag vi gjort. Så här lyder
det goda budskapet:
Ef 2:5 … att fast vi var döda genom våra överträdelser har han 
gjort oss levande tillsammans med Kristus – av nåd är ni frälsta –
6och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen 
genom Kristus Jesus. 7 Därmed ville han (Gud) för kommande 
tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss 
genom Kristus Jesus. 8 Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av 
er själva, Guds gåva är det. 9 Det beror inte på gärningar, ingen 
skall kunna berömma sig. 10 Vi är hans verk, skapade genom 
Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början
har bestämt oss till.


