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Nåde og fred være med deg fra Gud vår Far og vår Herre og Frelser Jesus Kristus.
Maria Budskapsdag – to ord som formidler historien, men på en veldig kort og forenklet måte. Det var
en kunngjøring som ble gitt til Maria. Hun var budskapets mottaker.
Selvfølgelig kjenner vi Maria. Hun nevnes i Trosbekjennelsene. Hun er sentral i julen. Hun opptrer
ved Jesu første under, hvor vann ble forvandlet til vin. Ikke minst var hun også der ved Jesu
korsfestelse. (Jn 2:1; 19:25) Men hvem var egentlig Maria? Vi vet at da hun fikk det guddommelige
budskapet var hun en ung kvinne, kanskje i begynnelsen av tenårene, eller kanskje litt eldre. Det er
vanskelig å være helt sikker. Dessuten var hun jomfru. Selv om hun var forlovet og dermed formelt
sett gift (jf. Mt. 1:20), hadde bryllupsfeiringen og fullbyrdelsen av ekteskapet ennå ikke funnet sted.
Hun var jomfru – noe teksten vår også understreker (Lk. 1:27). Ja, hun var uskyldig da hun, etter å ha
funnet ut at hun ventet barn, ganske enkelt sa: "Hvordan skal dette gå til da jeg ikke vet av mann?"
(Lk. 1:34)
Det er imidlertid mere vi kan si om Maria. Vår tekst viser at hun er en trofast disippel, ja, en modell
for enhver kristen. På slutten av vår tekst hører vi Marias ord, der hun viser stor tro og tillit til Herren.
Ja, selv etter å ha blitt konfrontert med Guds vilje og ord med konsekvenser for hennes liv, etter å ha
funnet ut at hennes omstendigheter ville forandre seg dramatisk og at hun ville stå overfor utallige og
ukjente farer, sier Maria i en enkel og selvsikker tro: "Se jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter
ditt ord! " (Lk. 1:38) For Maria var det Guds ord som skulle råde. Det skulle ha det første og det siste
ordet! Man kan spørre seg om det finnes noe bedre eksempel på kristen tro og tillit enn dette?
Kanskje vi kan si en ting til om Maria. Visste du at hun sannsynligvis er kilden til Lukas’ gjengivelse
av begivenheten? Lukas rapporterer i begynnelsen av sitt evangelium at selv om andre har påtatt seg å
nedtegne historien om de ting som har blitt fullført blant oss, er det nå hans ønske – som en som hadde
gått nøye gjennom alt sammen fra begynnelsen – å skrive en ordentlig beretning for at leseren,
Teofilus (et navn som betyr Den som elsker Gud), ville lære å kjenne hvor pålitelige de lærdommene
er som han er blitt undervist i. (Lk. 1:1-4) Det er sannsynlig at Lukas har konferert med Maria når han
nå har gått nøye gjennom alt sammen ved Den Hellige Ånds veiledning og inspirasjon (2 Pt. 1:21).
Dermed slipper Teofilus og kristne i dag, å vakle rundt og være usikre i sin tro. Vi har fått ordet, for at
vi skulle være sikre. Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært
det av, og helt fra barndommen av kjenner du De hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved
troen på Kristus Jesus. Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til
rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til
all god gjerning. (2 Tm. 3:14-17)
At Lukas har snakket med Maria forklarer hvordan han visste om de mest intime øyeblikkene i
svangerskapet, fødselen og barndommen til Jesus. Dette kan bare ha kommet fra en mors beretning!
Julefortellingen avsluttes med at Maria tok vare på alle disse ordene og grunnet på dem i sitt hjerte.
(Lk 2:19) Og, husker du da Jesus ble glemt litt senere i Jerusalem, da sa moren til ham: "Barn, hvorfor
gjorde du dette mot oss? Se, din far og jeg har engstet oss og lett etter deg." (Lk 2:48) Når det gjelder
budskapsdagen selv, kan kansje dette også forklare hvorfor Lukas visste om kunngjøringen som fant
sted denne dagen!
Så langt har vi møtt Maria som hørte og stolte på Guds Ord. Vi har oppdaget at ordene vi leste i
begynnelsen av Lukas, selv om de er Guds ord nedskrevet for oss, kanskje også er ordene gitt til Lukas
av Maria selv. Men nå kommer vi til ordene som ble gitt til Maria. Maria Budskapsdag har tross alt
mest å gjøre med disse ordene.
Du husker selvfølgelig at det var Gabriel, engelen – hvis navn betyr "Gud er min styrke", som nå
dukker opp, den samme engelen som også hadde gitt budskapet til Sakarja, far til døperen Johannes.
Det er noe spesielt med at en engel leverer et budskap. At engelen kommer med et budskap virker
skremmende for budskapets mottaker. Vi hører jo nesten alltid at engelen må begynne sitt budskap
med å berolige mottakerens frykt. Det er selvsagt sant, men det som virkelig er spesielt er at englene
står i Guds nærhet og eksisterer bare for å tjene og prise Gud. Da Jesus snakket om de små barna, sa

han: Se til at dere ikke forakter én av disse små! For jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid
min himmelske Fars åsyn. (Mt. 18:10) På samme måte, da Gabriel viste seg for Sakarja, erklærte han:
Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn. Jeg er sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbudet.
(Lk 1:19) Ja, et budskap fra en engel er et helt spesielt budskap. Det er i seg selv Guds ord, direkte fra
ham. Intet mindre!
Og for et dyrebart ord det var til Maria! Ved å gå inn i en situasjon som synes langt fra "behagelig",
blir Maria fortalt av Guds budbringer at hun er Gud til behag. Hun har fått nåde, står det, og igjen sier
engelen, du har funnet nåde hos Gud. Ifølge engelens ord, kan vi videre si at blant alle kvinner var hun
velsignet. Dessuten, i en tid da hun helt sikkert ville ha fryktet for sitt omdømme og kanskje til og med
sitt liv – ikke minste på grunn av tradisjonelle lover angående utroskap, (jf. 3Mos 20:10 og 5Mos
22:22) som hun nok ville ha blitt mistenkt for – blir hun fortalt at Herren er med henne! For en trøst
det måtte ha vært!
Men det var enda større trøst i budskapet som engelen ville kunngjøre! Gabriel fortsetter med å fortelle
Maria hvem barnet var som hun skulle føde. Først og fremst ville hun få en sønn. Han ville være sant
menneske, men samtidig være av kvinnens ætt (jf. 1Mos 3:15), født av jomfruen (jf. Jes 7:14). På
denne måten ville de bemerkelsesverdige profetiene om den kommende Frelseren – de som strakte seg
tilbake til Edens hage, bli oppfylt! Denne Sønnen ville ha et spesielt navn, Jesus. Navnet betyr: Herren
er frelse! Ja, Gud erklærte gjennom engelen at denne Sønnen virkelig var den lovede Frelseren. Men
han var ikke bare en mann. Sønnen som Maria ville unnfange er overmåte stor, ja, Den Høyestes
Sønn. Det vil si, Sønnen er også Sønn av Gud Faderen. Så ville denne Sønnen også oppfylle løftene
som ble gitt David – Han vil ha et evig styre. (jf. 2Sam 7:11-16) Således erklærer Gud gjennom
engelen nøyaktig hvem dette barnet var! Vi kan kalle dette "et klart ord for en uklar situasjon".
Som kristne må vi selvsagt leve etter slike ord. Når verden går en annen vei enn vi vet er riktig, er intet
mindre enn klare ord fra Gud nødvendig for å gi retning til vår tro og veiledning til våre handlinger.
Ellers ville vi helt sikkert miste retningssansen vår. Men som med Maria, gir Gud oss imidlertid sitt
ord – De Hellige Skriftene – slik at vår vei og vår tro skal opprettholdes i denne mørke verden. Ditt
ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Ps. 119:105), erklærer salmisten!
Man vil likevel kanskje hevde at Maria hadde to fordeler vi ikke har. For det første besøkte en engel
henne. For det andre ga også engelen henne et tegn: hennes eldre og ufruktbare tante ble gravid i en
alder og under omstendigheter som burde ha vært utenkelige! Men er det ikke sant at vi har hatt et
enda større himmelsk besøk siden den som ble unnfanget i Marias liv har overlatt til oss alt vi trenger
å vite gjennom apostlenes vitnesbyrd – som for eksempel det vi har nedtegnet hos evangelisten Lukas?
Enda mer, er det ikke sant at vi har fått et enda større tegn? Så mye som verden enn prøver, har den
aldri klart å motbevise påstanden – sannheten – om Kristi oppstandelse!
Dermed markerer vi i dag en høytid som er en av de eldste kristne høytidene, Marias budskapsdag,
som dateres tilbake kanskje til slutten av 100-tallet. Videre takker vi Gud for hans Ord som gis slik at
vi kan se og forstå det som ellers ville forbli skjult for oss. Vi takker Gud at slik som Maria ble
oppmuntret i lys av dette guddommelige budskapet og styrket i troen med tanke på de vanskelige tider
som skulle komme, så fortsetter også Guds vidunderlige åpenbaring å veilede oss i dag!
Vi avslutter derfor med en historisk kollektbønn for denne dagen: O Herre, likesom vi har kjent
inkarnasjonen av din Sønn Jesus Kristus ved engelens budskap til jomfru Maria, så ved budskapet om
hans kors og lidelse bring oss til herligheten i hans oppstandelse, gjennom den samme Jesus Kristus,
vår Herre, som lever og regjerer sammen med deg og den Hellige Ånd, én Gud, nå og i evigheten.
Amen.

