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I vår trosbekännelse bekänner vi: Vi tror ock på Jesus
Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad
av den helige Ande, född av jungfrun Maria.
Det är just detta som Jungfru Marie bebådelsedag
handlar om, hur Gud har antagit människogestalt.
Jag undrar hur Maria tänkte när ängeln Gabriel kom.
Det står att hon blev både förskräckt och förvirrad när
hon hörde ängeln säga: ”Var hälsad, du högt
benådade! Herren är med dig.” Men alldeles strax får
hon höra det budskap som ger henne uppdraget att bli
mor till Guds egen son.
”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.”
När Maria undrar hur detta skulle gå till så förklarar
ängeln att det skulle ske genom Helig Ande.
Även Josef som var trolovad med Maria får besök av
Herrens ängel, sedan han förstått att Maria var gravid
så kom tanken till honom att det bästa var nog om han
skulle skilja sig från henne. Matteus berättar:
Men när Josef hade beslutat sig för det uppenbarade
sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade:

”Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem
Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till
genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall
ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk
från deras synder.” Allt detta skedde för att det som
Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas:
Jungfrun skall bli havande och föda en son, och
man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder:
Gud med oss).
Så fick både Maria och Josef änglabesök och
budskapet var ett och detsamma barnet hade kommit
till genom helig ande. Även att barnet skulle få
namnet JESUS, ett namn som betyder, ”Han frälsar”.
Jesu uppgift skulle för alla tider vara att han skulle
frälsa sitt folk från deras synder.
Det var just det som Jesus gjorde när han vandrade här
på jorden. Så var det med den kvinna som kom till
Jesus när han var inbjuden till en härlig middag hos
Simon farisén, då får hon höra från Jesu mun att hon
var förlåten. Den lame mannen som hissades ned
genom en öppning i taket framför Jesus, fick först av
allt höra: Dina synder är dig förlåtna.
Visserligen var det många som muttrade när Jesus
förlät synder och menade att ingen annan än Gud kan
förlåta synder. Och det var ju sant, att ingen utom Gud
förlåter synder. Som Gud förlåter Jesus. Efter sin
uppståndelse så får lärjungarna uppdraget att i alla
tider att gå ut med förlåtelsens budskap.

Jesus skulle kallas den högstes Son, han skulle vara
den som skulle härska för evigt över Jakobs hus.
Jesus själv proklamerar att han äger all makt i
himmelen och på jorden.
Daniel skriver: Hans rike är ett evigt rike, hans välde
varar från släkte till släkte Dan 3:33
När Jesus står inför Pilatus så frågade Pilatus: ”Du är
alltså kung?” Jesus svarade: ”Du själv säger att jag
är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för
denna enda sak: att vittna för sanningen. Den som hör
till sanningen lyssnar till min röst.” Jh 18:37
När Jesus korsfästes så lät Pilatus sätta upp en
överskrift över Jesu kors: Jesus från Nasaret, judarnas
konung.
Så kom Maria att i sin kropp bära Konungarnas
konung, Guds Son, den utlovade Messias som också
hade tillnamnet Immanuel som beskriver vad Jesus
skulle göra för oss människor. ”Gud med oss”. Genom
Jesus får en hel mänsklighet ta emot rätten att vara
förenade med Gud.
Redan där i moderlivet var det uppenbart vem Jesus
var.
När Maria besöker Elisabeth, hon som också blivit
gravid, så reagerar hennes foster genom att sparka till
av glädje och Elisabeth fylls av helig ande utropar:
”Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat
det barn du bär inom dig”.

Ibland är vi i den lutherska traditionen lite väl
försiktiga i att erkänna att Maria gjorde väl när hon i
lydnad tog emot uppdraget att bli mor till Jesus.
Själv kom hon att allt djupare förstå den djupaste
innebörden i att Jesus kommit, även hon var med
bland dem som tillbad i tro Jesus som den uppståndne
och himlafarne HERREN.
Vi får också i dag erkänna vår tro till Fadern, Sonen
och den Helige Ande genom att bekänna vår tro

