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JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG - Guds mäktiga verk 

Ni som följer dessa bibliska allmänbildningar, skall veta att de går ut på 

att du och jag skall nå rätt evighet. Därför har jag med bibelns konkreta 

löften och anvisningar. Bibelställen som instruerar och ger löften. Det 

jag gör, är att förmedla, visa och upprepa dessa ställen för dej. 

En del löftesord kan möjligen vara svåra att se vid första ögonkastet, 

jag ger ett exempel: 

1 Joh 2:23-25 Den som förnekar Sonen har heller inte Fadern. Den som 

erkänner Sonen har också Fadern. Bevara det ni har hört från början. 

Om det ni har hört från början finns i er förblir också ni för alltid be-

varade i Sonen och i Fadern. Och detta är vad han själv lovade oss: 

det eviga livet. 

Lärjungen Johannes skrev två brev till de första församlingarna. Med 

avsikten att läsas upp för församlingsborna. Så här uppfattar jag hans 

instruktion och löfte, hämtat från ovanstående tre verser: 

1. Bevara vad du hört och läst från bibelns nya testamente. Kontrol-

lera andra skrifters utsagor om kristen tro mot bibelns innehåll. 

2. Om du och jag erkänner Jesus som Guds son och bevarar hans 

löften, då blir du och jag bevarade. Min personliga reflektion är: 

3.  Du och jag behöver få löftena upprepade, gång på gång, för att 

hålla kvar dem i minnet. Bl. a. därför, anordnas det gudstjänster. 

4. Vi har hans (Jesu) löfte att han – genom sin försoningsgärning – 

gett oss ett evigt liv. Gett oss en verklig och oändlig framtid. 

Det finns teologer – tyvärr även präster – som har svårt för söndagens 

text: Att Mari blev gravid genom helig ande. Precis så, som texten be-

rättar. Men - om Maria inte blev gravid genom helig ande – blir konse-

kvensen den, att Jesus i så fall inte kan vara Guds enfödde uppståndne 

son! Då har ingen gudomlig försoning skett och vår tro meningslös. Bi-

beln är oerhört tydlig med denna konsekvens: 

1 Kor 15:17-22 Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro menings-

lös, och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i 



tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, 

då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus 

uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. Ty eftersom döden 

kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda ge-

nom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så skall (!!!) också 

alla få nytt liv genom Kristus. 

Breven skrevs till de nyblivna församlingarna under uppenbar livsfara. 

Av de 12 lärjungarna dog endast lärjungen Johannes en naturlig död. 

Men, dömd och förvisad – för sin tro på Guds enfödde son - till ön Pat-

mos i Medelhavet. Följande hämtat från internet-sidan Alltombibeln.se: 

”År 95 dömdes sålunda ledaren för den kristna församlingen i staden 

Efesus, Johannes (Jesu "mest älskade lärjunge"), att landsförvisas till 

Patmos "för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull" (Upp 1:9), dvs som 

straff för att han förkunnat evangelium.” Slut citat. 

Nu är det dags för bibelns förkunnelse om Marias änglabesök: 

Luk 1:26-38 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. 

Ängeln kom in till henne och sade: »Var hälsad, du högt benådade! 

Herren är med dig.« Hon blev förskräckt över hans ord och undrade 

vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: »Var inte 

rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda 

en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och 

kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids 

tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde 

skall aldrig ta slut.« Maria sade till ängeln: »Hur skall detta ske? Jag 

har ju aldrig haft någon man.« 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. Elisabet, din släkting, väntar 

också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu 

i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.« Maria sade: »Jag 

är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.« Och äng-

eln lämnade henne 


