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Maria Budskapsdag, 27. mars 2011  

Luk 1,26-38 
Jes 7,10-14  
Rom 8,1-4 
 

Til dagen: 

Maria Budskapsdag - ni måneder før Jesu fødsel – er en gledesdag til minne om 
inkarnasjonen. At Gud blir menneske og lar seg føde inn i vår verden, er vel den ytterste av 
alle utenkeligheter, og historiens største under.  
 
Verken selve begivenheten eller tidspunktet er tilfeldig. ”I tidens fylde..”, Gal.4,4. 

Det gamle testamente (GT) har mange messiasprofetier. En av de mest kjente og svært 
tydelige er dagens lesetekst fra Jes 7. Denne profetien var 700 år gammel da den gikk i 
oppfyllelse. Av andre kan nevnes Jes 9, 2 og 6, Jes 11,1-2, Mika 5,1-4, Sakarja 9,9 og allerede 
1. Mos 3,15. Dette minner oss om at Gud arbeider etter langtidsplaner! 
 
Bibelhistorien starter ikke med Jesus. Frelseshistorien er en sammenhengende 
åpenbaringshistorie fra 1. Mosebok til Johannes Åpenbaring. Gud valgte seg ut et folk som 
han fører historien gjennom, jødene. Jesus kom som jøde og ”for jøde først”, Rom 1,16. Vi 
hedningekristne er ”koblet på” senere og trenger å være oss dette bevisst.  

 

Til teksten: 

Maria fikk englebesøk med utfordring til å være den som bærer Messias til verden. Hun var 
ei ung jente fra Nasaret, tenåring regner vi med. Tidsangivelsen i starten knytter 
begivenheten til døperen Johannes´ komme. Han, veirydderen for Messias, ble også født ved 
et under, og også hans komme er profetert i GT, Mal. 3,1 og 4,5-6.  
 
Jøder som venter på Messias, speider etter denne Elia som Gud lovte å sende i forveien. Det 
kommer bl.a. til uttrykk under feiringen av påskemåltidet, der jødiske familier har en stol 
ledig ved bordet for Elia. For ”tenk om han kommer i kveld! Da er jo Messias her snart!” 
Jesus bekrefter i Matt 11,13-14 at profetien gjelder døperen Johannes. 
 
I forbindelse med Bibelselskapets nye oversettelse av Det gamle testamente, har det vært 
mye fokus på om Maria i Jes 7,14 skal kalles ”jomfru” eller ”ung kvinne”. Uansett er det 
tydelig at dette barnet er uten jordisk biologisk far, se også Matt 1,16. Hele budskapet om 
frelsen hviler på det faktum. Maria svarer da også engelen at hun ikke har vært sammen med 
noen mann. 



 

Det var Gud som kom på denne måten. ”For ingenting er umulig for Gud”, v.37. 

 

Til prekenen: 

Josef er virkelig et ideal av en mann. Han vil innrette seg til beste for Maria, midt i det 
patriarkalske samfunnet han lever i. ”Rettskaffen” er attesten han får i Matt.1,19.   

Likevel er det Maria som får mest oppmerksomhet denne dagen. Det er hun som først får 
besøk av engelen, og det er hun som påtar seg dette oppdraget, som er enestående i 
historien. Hennes fullstendige tillit og overgivelse til Herrens plan og vilje er forbilledlig for 
alle kvinner - og menn! Maria må virkelig ha vært ei gudfryktig ungjente, også hun 
rettskaffen. 
 
Maria er ikke guddommelig. Vi tilber henne ikke. Men vi kan veldig gjerne tale om henne 
også utenom Maria Budskapsdag, akkurat som vi taler om profetene, disiplene og andre 
bibelske personer og forbilder.  
 
Underet og engelens sterke vitnesbyrd om Jesusbarnet som Guds sønn må få god plass i 
prekenen. Tross alt er han hovedpersonen i dette som skjer i dagens tekst! 
 
 
Salmeforslag: 
Vi synger med Maria (NOS nr.119), Folkefrelsar til oss kom (NOS nr.1), Det hev ei rose 
sprunge (NOS nr.38), Gå Sion, din konge i møte (Salmer 97 nr.1). 
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