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JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG - Guds mäktiga verk 

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 ängeln lämnade henne. 

Två reflektioner över orden:  

1. Jag är Herrens tjänarinna.  

2. Må det ske med mig som du har sagt.« 

Den första reflektionen får bli: Vems tjänare är du? Vadå tjänare? Jag 

är ju egenföretagare … eller … jag är ju pensionär! Ingen bestämmer 

över mig! Jag - och ingen annan - bestämmer i mitt liv! Förvisso är 

detta rätt. Vi har en fri vilja. Följdfrågan blir: Har mitt och ditt ”jag” 

lyckats i alla våra fria val? Bibeln berättar sanningen om oss själva, 

genom aposteln Paulus: 

Rom 7:18-19 Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i 

min köttsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra 

det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda 

som jag inte vill, det gör jag.  

Vilka tyngder släpar du på i ditt liv? Är det andra människors hand-

lingar och elaka uttalanden? Eller, är det egna misstag? 



Poängen är, att vi alla bär på tyngder i våra liv. Det kan vara så illa, att 

jag inte ens vill det goda: Vill inte förlåta en gammal oförrätt som 

ständigt gör sig påmind. Jag vill inte inse, att den människa jag borde 

förlåta, har exakt samma problem som jag själv: … Det goda som jag 

vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. 

Vi låter Paulus dela med sig av ytterligare en självinsikt i brevet till 

församlingen i Rom: 

Rom 7:24 Jag arma människa, vem skall befria mig från denna dö-

dens kropp? 

Vems tjänare är du? Är du din egen lyckas smed? Bestämmer du själv 

över ditt liv? Vems ärenden gick jag som gav mig dessa tärande tyng-

der i livet? Händelser jag ständigt försöker förtränga eller bortförklara. 

Svaret är faktiskt att du och jag bestämmer över våra liv!  

Därmed dags för reflektion 2: Må det ske med mig som du har sagt. 

Maria valde att vara Guds tjänarinna och föda Guds son. Du bestäm-

mer - genom egen fri vilja – vem som du vill skall vara herre i ditt liv! 

Du själv, eller Guds enfödde son Jesus? Som fått all makt av Gud.  

Det finns många olika religioner med olika krav: Krav som måste vara 

uppfyllda inför evigheten. Central fråga inför dessa religioner: Vad 

händer om man misslyckas? Reflektion: Vad är mest gudomligt: Att 

du som människa, alternativt att Guds son uppfyllt alla kraven åt dej? 

Rom 10:9 Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i 

ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli 

räddad. 

Det finns många teologer, teologier och därmed läror. Exempelvis 

krav på att bära turban, slöja eller huckle. Bibelns kristendom är fri 

från krav och tydlig om evigheten: Guds son har uppfyllt allt! 

Det räcker med ett enkelt: ”Jag är kristen.” Ord, som innebär att jag är 

Jesu lärjunge. För mej är valet enkelt: Jag vill – och jag ber varje dag - 

att Jesus skall vara herre och styra mitt liv.  

Mitt ”jag” – mitt ego - behöver den påminnelsen varje dag. 


