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Läs kyrkoårets texter, Jes 40:9–11, Rom 10:4–8, Luk 1:46–55, Ps 145:8–13, för söndag 20 december, 

2020, Årgång 1 – Herrens moder. 

Vårfrukyrkan i Skänninge är helgad åt Jesu mor Maria, Herrens moder. Jesu mor blev gravid utanför 

äktenskapet, blev gravid genom helig Ande, och genom Guds vilja (Matt 1:23).  

En mor och ett litet barn. 
Jag har hört ordspråket: Bakom varje stor man står en kvinna, hans mor. När jag tänker på Jesu mor, 

Maria, inser jag vilken viktig roll hon har. Maria en flicka i tolv - trettonårsåldern blir med barn utan 

att vara gift, utan att hon haft samlag med Josef som hon är förlovad med. Maria kunde ha blivit 

lämnad av Josef och fått en svår situation i samhället (Matt 1:19). Hon behövde lita på ängeln 

Gabrieles budskap och lita på att Gud hjälpte henne i sitt uppdrag att vara mor och att uppfostra 

Guds son Jesus.  

I Luk 1:46–55 läser vi Marias lovsång till Gud över sitt uppdrag. Vilket mod och tillit till Gud hon visar. 

Jesus är frälsaren, räddningen som Gud lovat. 
I Luk 2:1–21 berättas om Jesu födelse och om hur herdarna genom änglarna fick veta att en frälsare 

fötts. Herdarna gick sedan och hyllade Jesusbarnet och Maria lyssnade och lade allt det herdarna 

berättat på minnet (Luk 2:19). Senare när Josef och Maria bar fram Jesus i templet (Luk 2:22–40) 

berättade Symeon och Hanna om att Jesus är frälsningen för alla folk (Luk 2:31) och Maria och Josef 

förundrade sig över det som sades om Jesus (Luk 2:40). Josef förstod efter ängelns besök att han 

kunde gifta sig med Maria (Matt 1:19–25). 

En mor känner sitt barn 
Jag tänker på att en mor vet väldigt mycket om sitt barn. Hon har sett barnet växa upp, sett barnets 

första steg, hört barnets första ord, upptäcker barnets förmågor och uppmuntrat barnets utveckling. 

Maria fick vara med om allt detta med Jesus. 

Att Maria känner sin son (Jesus) väldigt väl anar jag av Joh 2:1–12 när Jesus gör vatten till vin. Nu är 

Jesus ca 30 år och Maria ca 43 år. Maria tar initiativet och säger till sin son (Jesus) att de inte har 

något vin och Jesus svarar henne, nej det är inte min tid än (Joh 2:3-4). Här läser jag mellan raderna 

hur väl Maria känner Jesus. Hon argumenterar inte med Jesus för att övertala honom i stället går hon 

till tjänarna på bröllopet och säger: Gör det Jesus säger åt er (Joh 2:5). Hon visste vilken förmåga 

Jesus har och att man måste lyda det Jesus säger. Nu var tjänarna kloka nog att lyssna både på 

Marias ord och göra det Jesus sade och vattnet blev till vin. 

Vi formas av den miljö vi växer upp i. 
Nu är det inte alla barn som får växa upp med sin mamma och pappa. Men du som tar hand om ett 

barn är viktig, kärlek föder kärlek. Ett barn lär sig genom att härma. Möter ett barn kärlek och 

förtroende så utvecklar barnet tilltro till sin omgivning. Men vi andra är också viktiga. Vi skapar det 

sammanhang (gemenskap) där barnet lär sig umgås tillsammans med andra människor. Hur vi ser på 

barnet och agerar mot barnet ger barnet en uppfattning om vem det är. 

Veckans ord, 31 

Herrens moder! 4:e advent. 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
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Vi formas av det budskap vi hör och av dem som vi litar på. 
Jag tänker på det glädjebudskap från Gud som Jesus ger till vår värld. Lever jag efter det och litar på 

det? Låter jag andra få formas av glädjebudskapet och livet i gemenskap med Jesus? 

Vi lever i en värld där lögn och sanning blandas tills vi ibland har svårt att avgöra vem som ljuger och 

vem vi kan lita på. Vilka tankar får man ha i den grupp du eller jag tillhör och vilka är tabu. Får vi tala 

om Jesus, tala om Gud och tala om Guds skapelse? Följer vi grupper och influensers (påverkare) bara 

för de har många följare och att de anser sig ha kunskap? Hur vet vi att de har verklig insikt och 

kunskap om det de vill påverka oss in i. Jag blir rädd när jag tänker på hur falska idéer formar hela 

länder som apartheid i Sydamerika, nazismen i Tyskland, Nordkoreas kommunism men också mindre 

sekter som Knutby som några exempel. Det är människor som agerar utifrån sin övertygelse och 

andra som följer eller tvingas följa. Vart är vi på väg? Vilken väg följer du och jag? 

Hur hittar vi rätt väg? 
Jesus säger: jag är vägen sanningen och livet (Joh 14:6). Jesus lär oss att mitt ja ska betyda ja och mitt 

nej ska betyda nej (Matt 6:37), att jag ska älska min nästa som mig själv och genom det visa min 

kärlek till Gud som sänt sin son Jesus till oss (Matt 22:37–40, 5:43–48). Texten från Jes 40:9–11 säger: 

ropa ut ditt glädjebud, er Gud kommer i all sin styrka, Herren vallar sin hjord, och bär lammen i sin 

famn. Det är en bild på att Gud leder oss och bär oss så att vi kommer rätt. Rom 10:4-8 berättar att 

Kristus finns nära oss och genom tilliten till honom finns han i våra hjärtan.  

 

 

 

 

 

Omvänd är bokstavligen att vända sig till Jesus och be, säga eller tänka, till Jesus, hjälp mig att leva 

efter din vilja. Väckelse är att församlingar och personer vänder sig till Jesus i bön och lovsång i dess 

mångfald och inser att det är i Jesus och genom Jesus som vi har livet och bär Guds goda frukt i våra 

liv (Joh 15: 1-17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Du får gärna höra av dig med 
kommentarer och tankar.  

 Sprid gärna veckans ord till andra. 

 Veckans ord finns på hemsidan.  
 

Nåd från Herren Jesus åt alla! (Upp 22:21) 

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 
https://equmeniakyrkan.se/skanninge 

Ps 86:11, ”Visa mig, Herre, din väg, 

så jag kan vandra i din sanning. Lär 

mig att helhjärtat vörda ditt namn.” 

Ps 145:8-13, Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. 

Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat. 

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. 

De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, 

så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. 

Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte. 
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