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Varför firar vi denna extra helgdag mitt i fastan, när vi eljest betraktar Kristi pinas historia? Mitt i 

fastetidens allvarstyngda stämning kommer här en dag med glädje och jubel, med sex altarljus, med 

vit skrud och första seriens melodier. Detta hör till kyrkoårets puls och förklaringen är det vi läser i 

trosbekännelsen varje söndag: ” vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria”. Det 

handlar med andra ord om vår Frälsares övernaturliga börd, hur Han som är Gud av evighet, 

”förstfödd före allt skapat”, antar kött och blod och blir människa, Gudamänniskan! Frälsaren ska 

födas hit till jorden – om nio månader är det Jul. Så är även denna söndags huvudperson Herren Jesus 

Kristus, inte Maria som man kunde tänka utifrån dagens namn. Låt oss också påminna oss om att 

jungfrufödelsens innebörd och betydelse är det som sker idag, här i Nasaret, det som vi läste i 

evangeliet om bebådelsen. Det som nio månader senare sker i Betlehem är bara den naturliga följden 

av att Maria idag genom ett under, genom Guds direkta ingripande i skapelseordningen, utan någon 

man, blivit gravid och ska när tiden är inne föda – här klarar inte vår mänskliga tankeförmåga att fatta 

och följa med: hon ska föda Gud hit till jorden!! 

 

Dagens predikotext är Lukas 1:46-56, det vi kallar Marias lovsång, som vi i kyrkans tideböner, 

tidegärden, brukar använda vid aftonsången. När Maria ”sjunger” denna underbara lovsång är hon på 

besök hos sin fränka Elisabet, som också är gravid och bär på den blivande Johannes Döparen och vid 

Marias hälsning blir uppfylld av den Helige Ande och kallar Maria ”Herrens moder” och välsignar 

henne och prisar henne salig. Och Marias svar på detta är alltså hennes lovsång, som vi nu ska stanna 

en stund inför.  Men vi ska inte läsa Marias lovsång endast som Marias ord och tankar som hon i 

jublande glädje ger uttryck åt. Visst, det är hennes tankar, som hon utgjuter inför Elisabet, men det har 

behagat Gud, den Helige Ande att bevara detta till oss, för att vi ska lyssna och lära och prisa och tacka 

Gud för hans väldiga gärningar. 

 

Låt oss efterfölja Maria i tro och lovsång, i trons lovsång 

 

Trons lovsång är en återklang av Guds egna ord 

Det är en återklang som kommer av frälsningens glädje och ger åt tron glädje och förtröstan. Min själ 

prisar Herren och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare. ”Min själ” och ”min ande” är bibliska, 

gammaltestamentliga uttryck som används i stället för att kort och torrt bara säga ”jag”.  Hela 

lovsången är biblisk-poetisk med form och innehåll hämtat från Skriften. Och så är det genomgående i 

Skriften, lovprisningar och böner, tackböner såväl som böner ur djup nöd hämtar ord och vändningar 

utifrån vad Gud har gjort och vad han har sagt och lovat.   

   Han har sett till sin ringa tjänarinna, och se härefter ska alla släkten prisa mig salig. Den 

ordagranna översättningen ”sin tjänarinnas ringhet” leder lätt tanken till att detta vore någon form av 

förtjänstfull egenskap, hennes ringhet, ödmjukhet och fromhet som Gud då hade sett till. Nej, hon var 

barn av Adam och Eva även hon och var genomfördärvad av syndafallet hon liksom alla vi andra. Som 

den ringa tjänarinna hon är har Herren ändå inte gått förbi henne utan han har sett till henne, han har 

tagit sig an henne – för den enastående men också mycket svåra uppgift han har gett henne. Ty den 

Mäktige har gjort stora ting med mig, och heligt är  hans namn. Han har verkligen gjort stora ting med 

Maria, så stora att det förutsätter den Allsmäktige Guden. Det som är omöjligt, det som inte kan ske, 

en graviditet utan någon mans medverkan, det låter Gud ske med henne. Otron har rätt när den säger 

att detta är omöjligt, men otron missar två ting, dels att det är just vad Bibeln själv menar, den hävdar 

att detta är ett unikum, dels missar otron att vi här har med ”den Mäktige” att göra, och som 

ärkeängeln Gabriel betygade: ”Ty för Gud är ingenting omöjligt.” 

 

   Jag sa att vi inte ska läsa denna text som om det bara handlar om Maria och det stora som skett med 

henne och som hon lovsjunger. Mina vänner, den Mäktige har gjort stora ting även med oss, med dig 

och med mig. Han har tagit oss ut ur världen och gjort oss till sin egendom, till sin barn, han har fört 

oss från mörkret till sitt underbara ljus, han har uppväckt oss från andlig död till andligt liv. Han har 

bevarat oss i tron trots all villfarelse runt omkring oss. Han ger oss vårt dagliga bröd och skyddar, 

uppehåller och bevarar oss. Guds stora ting visar sig också i hans förunderliga omsorg om sina tjänare.  

 

 

 

 



 

När Gud sänder ut sina tjänare att gå den väg han pekar ut, då öppnar han de dörrar som står stängda 

och hindrande. För Maria väntade nu en jobbig tid; bröllopet stundade, och hon är gravid. Hon 

kommer nu att möta omvärldens totala fördömande, hur ska hon kunna förklara, hur ska hon klar opp 

förhållandet med Josef? Det kan hon inte , det klarar hon inte själv, dörren är stängd. Men se, den 

Mäktige gör stora ting med henne, han öppnar den stängda dörren: i en dröm uppenbarar han för Josef 

hur det ligger till och uppmanar honom att ta sin hustru till sig. Äktenskapet kan fullbordas och hon 

kan i sinom tid föda sin son, Guds och Marias son. 

 

   Heligt är hans namn. Namnet innefattar i bibliskt språk hela personen. Den Herren och Gud som 

Maria prisar och upphöjer är Israels Helige, han som är upphöjd över alla himlar, han inför vilken vi 

bara kan falla ner i tillbedjan. Vi vet inte om Maria tänkte på detta, och naturligtvis kunde hon inte 

fatta och förstå det ofattbara, att den Mäktige, den Helige som hon lovprisar och som har utfört de 

väldiga gärningar som hon beskriver – att Han ligger som ett litet foster i hennes moderliv. 

   Den Mäktige, vars namn är heligt, han träder oss människor till mötes med en förunderlig egenskap. 

Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom. Den helige och 

rättfärdige Guden möter oss – i Marias Son – som den nådige och barmhärtige Guden. Och hans 

barmhärtighet tar inte slut: den varar från släkte till släkte, till tidens slut. ”Ett ögonblick varar hans 

vrede men hela livet hans nåd” (Psalt. 30). Vem får då del av eller hur får man del av hans 

barmhärtighet? Över dem som fruktar honom! Över dem som inte har någon egen förtjänst, utan tror 

och förtröstar på nåden allena!    

   När vi hör om de väldiga gärningar han har utfört med sin arm, kan vi med förtröstan konstatera att 

han än idag utför samma och liknande ”väldiga gärningar.” Med högmodiga tankar i sina hjärtan 

menas väl här framför allt människans upproriska anda gentemot Gud, att gå Gudi förbi och förlita sig 

på ”sin egen arm,” ett praktexempel är Babels torn. Till dem som har stolta och högmodiga tankar om 

sig själva hör ofta denna världens härskare, av alla typer och i alla tider. Hur långt kan de gå, hur långt 

kan de sträcka ut sin makt? Till den tid och den gräns som Han som sitter i himmelen och håller 

världens öden i sin hand har fastställt, när de försöker överskrida den då störtar han dem från deras 

troner. Att han stundom upphöjer ringa män påminner oss om att allt beror på Guds suveräna val, inte 

på någon kvalitet hos människan.        

     

   Hungriga har han mättat med sitt goda och och rika har han skickat tomhänta bort. Här kan vi tänka 

på hunger och rikedom i såväl andligt som jordiskt avseende. Idag stannar vi inför andlig hunger och 

rikedom. ”Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade.” Jesus var en 

gång gäst hos en farise som hette Simon. Som farise var han rik på rättfärdighet, oförvitlig efter lagen, 

han behövde inte Jesus. Nu inträffade ju en pinsamhet där, en kvinna av minst sagt tvivelaktigt rykte 

kommer dit. Vilken skillnad mellan dessa två, mellan Simon och henne! Men den skillnad som Jesus 

ser är av ett annorlunda slag: Simon var, som vi sa, rik, det var inte hon. Hon hungrade och törstade 

efter rättfärdighet, och hon blev mättad ”Din tro har frälst dig. Gå i frid.” Simon däremot var lika 

tomhänt efter Jesu besök som innan. 

 

   Han har kommit ihåg sin barmhärtighet mot Abraham och hans barn till evig tid, efter sitt löfte till 

våra fäder. Abrahams barn vilka är de? ”Därför ska ni veta att de som håller sig till tron, de är 

Abrahams barn” (Gal. 3). De som tror på löftet till Abraham, på Honom, som utlovades. Löftet som 

löd: ”I din avkomling ska alla släkten på jorden bli välsignade.” De som tror på och har sin enda 

rättfärdighet i ”Abrahams avkomling”, i honom som Maria ska föda, han som ska få namnet Jesus, för 

han ska frälsa sitt folk från deras synder. Han är än idag samme Frälsare, även från våra synder. I 

honom, i tron på honom, får även du och jag var välsignande och räknas som Abrahams barn. 

                                                                            

 


