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FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT - Herrens moder 

Ibland förstår jag inte. Det gjorde jag inte heller som anställd 

kyrkomusiker i Svenska kyrkan. Jag förstår inte varför man 

rycker ut en text ur sitt sammanhang. Söndagens evangelietext 

utgör ett sådant – för mej obegripligt – begränsat texturval.  

Begränsningen medför att vi missar Guds förutsättning: Att … 

Maria godkänner att bli mor åt Guds enfödde son! Vi kan anta 

att Gud aldrig skulle tvingat Maria. Förutsättningen utgörs av 

det faktum att Gud är fullkomlig. En fullkomlig Gud har för-

visso all makt, men han är definitivt ingen despot. Tydligast ser 

vi det i att du och jag har en fri vilja. Även Maria hade en fri 

vilja. Hon hade möjligheten att säga nej till att föda Guds son! 

Vi börjar nu med den inledande delen, den del som valts bort i 

dagens evangelium. Här framgår det varför Jesus fick Josef som 

fosterfar, och därmed inkluderades som medlem av kung Da-

vids släkt: 

Luk 1:26-29 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 hen-

nes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: »Var 

hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.« Hon blev för-

skräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle 

betyda. 

Nu lyssnar vi till textdelen - som är - söndagens evangelium: 

Luk 1:30-35 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. 

Dags för del 3, den viktigaste delen: Maria möjliggör genom 

sitt ”Ja” Jesu födelse! Med sitt ”JA” möjliggör Maria Jesu för-

soningsgärning, som öppnar himlens port för dej och mej:  

Luk 1: 36-38 (Ängeln fortsätter) Elisabet, din släkting, väntar 

också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofrukt-

sam 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 ängeln lämnade henne. 

Nyckelordet är Marias ”ja”, vi repeterar hennes svar: « Maria 

sade: »Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du 

har sagt.«  

Söndagens reflektion blir: Vill jag leva, vill jag gå in i de gär-

ningar som Gud – universums skapare! – har förberett för mej? 

Eller är det min egen vilja som gäller? Vi lyssnar till Guds kär-

lekserbjudande. Glöm inte: Vi avstår eller tar emot Guds gåva! 

Ef 2: 7-10 Därmed ville han (Gud) för kommande tider visa den 

överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus 

Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, 

Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall 

kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus 

Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har 

bestämt oss till. Det sista ger vårt liv mening: Leva i Guds vilja. 


