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Maria budskapsdag - 25. mars 2012
Prekentekst: Luk 1,46-55
Lesetekst I: Jer 33,14-17
Lesetekst II: Ef 1,3-6

Festdag for historiens største under
Maria budskapsdag feires til minne om historiens største under. At Gud selv lar seg
inkarnere, bli menneske, det må være den største av alle utenkeligheter - fra menneskets
synspunkt. Men ingenting er umulig for Gud!
Maria er enestående i historien. Hun hadde en unik tjeneste. Ingen andre i verden har hatt
eller vil noen gang få samme oppdraget!

Linjer som går bakover
Fra Maria budskapsdag går linjen bakover i historien: Det er frelseshistorien vi leser i hele
Det gamle testamente (GT). Noen kristne starter sin bibelhistorie med Jesu fødsel og overser
hele det jødiske folks historie, som fører fram til Jesu komme i tidens fylde, Gal 4,4. Da går
en glipp av mye historie og evangelium.
Jesu komme til verden har sammenheng med døperen Johannes´ fødsel. Også Johannes blir
født ifølge profetier og ved et under, og hans oppdrag som veirydder for Jesus knytter de to
nært sammen.
GT har mange messiasprofetier. Jer 33,14-17 er en av dem, andre er Jes 9,2 og 6; Jes 11,1-2;
Mika 5,1-4; Sakarja 9,9 og allerede 1 Mos 3,15. Gud arbeider etter langtidsplaner!

Lovsang fra tenåring
Maria har etter englebesøket i Nasaret reist til sin slektning Elisabet i Judea. I dagens tekst
har de to kvinnene nettopp møtt hverandre, og Elisabet har hilst Maria med ord inspirert av
Den Hellige Ånd. Teksten for dagen blir kalt Marias lovsang.
Vi kan undres over at det er mulig for en tenåringsjente å bryte ut i en slik lovsang. Hun var
nok vel kjent med Skriften og profetiene der, selv om hun ikke har fått den samme
undervisningen som guttene fikk. Hun bruker ord og motiver fra sin bibel, særlig fra
Salmenes bok.

Sang om Guds storhet
Maria priser først Herren for hans nåde mot henne selv. Og når Gud ærer henne, blir på en
måte hele jødefolket løftet opp. Hun forutsier videre at kommende slekter vil prise henne
salig. Så priser hun Herren for det han i sin store miskunn har gjort i historien, og for at han
har latt de svake få sin rett. Hun avslutter med at Gud fortsetter å virke og vil holde sitt løfte
til Abraham og hans ætt til evig tid.
Maria viser stor innsikt i betydningen av det oppdraget hun påtar seg.

Til prekenen
Marias fullstendige tillit og overgivelse til Herrens plan og vilje er forbilledlig for alle kvinner
- og menn! I sin lovsang gir hun Gud all ære for fortid, nåtid og fremtid.
”Guds Sønn tar bolig i Marias kropp, og slik blir hun et bilde på kirken som bærer den
oppstandne Kristus, på den kristne som lever med Jesus i sitt liv. Det er dette fortellingen
om Maria handler om når den leses med troens øye.” (Ole Chr. M. Kvarme i ”Barnet og byen.
En bok om Betlehem”).
Salmeforslag:
Alle kilder bryter frem i glede (NOS 118), Vi synger med Maria (NOS 119), Det hev ei rose
sprunge (NOS 38), Gå Sion, din konge i møte (Salmer 97, 1).
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