
Predikan på Jungfru Marie Bebådelsedag 2020 03 22 

På Jungfru Marie Bebådelsedag finns det anledning att fundera över Sonen i den treenige Guden, alltså Jesus som är 
Kristus (NT) eller Messias (GT). Många tankar och teorier finns om när Jesus blev Guds Son, från evigheten, vid dopet i 
Jordan etc. Dagens episteltext ger ett, för mig, trovärdigt svar på detta. Läs Kolosserbrevet 1:15-20. 
En fråga där teologer är oeniga är om Jesus över huvud taget finns i Gamla testamentet. Man menar att Gamla 
testamentets författare inte kände till Jesus och alltså inte kunde skriva om honom. Med den synen blir GT ointressant 
för en kristen. Det man då inte tänker på är att vår Gud kanske hade ett finger med i spelet när det gäller alla profetior 
och andra texter. Låt oss se vad Jesus själv säger om detta. Vi går till Lukas 24:27. Efter uppståndelsen slår Jesus följe 
med två lärjungar på väg till Emmaus. De går och diskuterar vad som hänt, hur det som var så bra nu är helt förstört. De 
verkade sitta fast i Jesu död och kunde inte ta in att han hade uppstått, som han tidigare hade sagt att han skulle. Då 
står det i vers 27: Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla 
Skrifterna. Jesus visar alltså själv att han finns, på olika sätt, i hela Gamla testamentet. 
Vår episteltext säger i vers 17: Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom. Det rimmar bra med Bibelns 
första vers om man ser till vad ordet begynnelse kan betyda. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det hebreiska 
ordet för begynnelse kan också förstås som förstling, förstfödd. Även om detta inte är vedertagen tolkning så finns 
tankarna hos en del judiska bibeltolkare, att det i 1Mos1:1 står: I den förstfödde skapade Gud himmel och jord. Som 
episteltexten säger, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt .. 
Mycket mer argumentation skulle kunna ges för detta, men det får räcka för nu. Jag håller på att studera dessa ting och 
mer kommer nog så småningom. Se också den nicenska trosbekännelsen längst bak i psalmboken. 
Vad betyder då detta för oss? Jo, bl.a. att också det Gamla testamentet är ett viktigt Guds Ord för oss, då det vittnar om 
Messias som skulle komma. Vi hämtar mycket uppbyggelse från GT, inte bara psaltarpsalmsfromhet utan mycket 
levande och verksamt fakta om Jesus. Därför kan vi, som Anders Sjöberg sa, sluta kalla GT för det GAMLA testamentet 
då det fortfarande är ett levande dokument. Vi kan istället kalla det för det Gemensamma testamentet, det vi har 
gemensamt med judarna. 
Bebådelsen står i centrum den här dagen, alltså Guds människoblivande. Som alltid när sådant ska ske så kommer 
ängeln Gabriel, ärkeängeln. Det verkar som om Gud vill använda honom till särskilt viktiga budskap. Se Luk 1:19 och 
1:26. När ängeln kommer till Maria inleds ett skeende som varit i Guds tanke och plan sedan årtusenden. Gud ger 
uttryck genom hela GT för att han ska bli människa och lida och dö för vår skull. Tänk t.ex. på Jesaja 53 om Herrens 
lidande tjänare. Där är korset och dess konsekvenser tydligt. Vi förstår det med facit i hand men Gud hade det i sin tanke 
från början. 

Gud gör inget förhastat som han sedan får ångra. Det är genomtänkt och planerat sedan urminnes tider. Det gäller 
Sonen och det gäller Anden. Men det gäller också dig som läser eller hör detta. Ett exempel på den tanken kan vi hämta 
hos profeten Jeremia. Gud säger i Jeremia 1:4,5: Herrens ord kom till mig. Han sade: "Innan jag formade dig i moderlivet 
utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken." Jeremia var 
alltså påtänkt och utvald innan han formades i moderlivet. Så är det med varje människa. Därmed inte sagt att alla 
sedan lever i Guds vilja. Men hans plan finns. Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor 
ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 1Tim 2:3-4 

Du kan alltså vara väldigt trygg med att Gud vill att du ska vara/bli frälst och att han har en plan för ditt liv. Faktum är att 
det grundläggande för din frälsning hände redan för 2000 år sedan. Som påskpsalmen säger: ”Jesus dog, då dog vi alla, 
halleluja … Jesus uppstod. Också vi, halleluja.” Sv.Ps. 153:4. 

På det viset kan man säga att din frälsning, ditt liv, din kallelse har på ett sätt funnits i Guds tanke och plan från 
begynnelsen. Syndafallet kom emellan men Gud ordnade med det. Vi läser om det ända från 1Mos 3 och fram till Gamla 
testamentets slut. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han 
ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen." 1Mos 3:15 Den versen handlar om att djävulen ska krossas 
genom Jesu död på korset. 

Så, käre vän, var glad och trygg i din tro. Från Guds sida är allt klart. Han försonade hela världen med sig (2Kor 5:19). Det 
som kommer an på dig och mig är att bejaka det i våra liv. 

Till sist: är jungfrufödelsen möjlig? Är den viktig? För människor är det omöjligt men för Gud är allt möjligt. Viktigt? Jag 
är oändligt tacksam att Gud genomförde sin plan. Alternativet hade inte varit roligt. 

Men visst svindlar perspektiven.  Amen! 

Ett ord om situationen i vårt land.  För många är det nu en svår situation, en del med sjukdom, många med isolering 
och kanske rädsla för hur det ska bli med hälsa, ekonomi, samhälle etc. Ett telefonsamtal igår gjorde mig glad och 
uppmuntrad. Personen jag talade med hade läst Bibeln och hittat så många löften och ord om Guds beskydd, och 
personen gladde sig för det och hade bestämt sig för att vara trygg med det. Vi har en Gud som älskar oss och beskyddar 
oss. Vi har ingen gräddfil i det här livet men vi har en öppen väg till Gud som vi får gå på. Vi behöver inte be om beskydd 
men vi kan tacka för Guds beskydd. Det är bättre. Däremot kan vi be för vårt land. Låt oss göra det. 

 


