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Guds mäktiga verk. 
Jungfru Marie bebådelsedag – Hur blev det våffeldagen? 

Förr kallades denna dag – som var en helgdag – för Vårfrudagen efter titeln Vår Fru för jungfru Maria 

(Vårfrukyrkan i Skänninge). I Sverige har vårfrudagen i folkmun omformats till våffeldagen, vilket gett 

upphov till seden att äta våfflor denna dag. Våffeldagen är alltså fortfarande den 25 mars, trots att 

det svenskkyrkliga kyrkoårets helgdag flyttats till närliggande söndag. (Saxat från Wikipedia)  

 

 

 

 

 

Vill du och jag tjäna Gud idag? 
Maria var beredd att tjäna Gud, är du och jag beredda att tjäna Gud och Guds rike? Maria sa till 

ängeln Gabriel: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt” (Luk 1:48). Läs hela 

sammanhanget i Luk 1:26-38.  Ängeln Gabriel blev sänd av Gud till en ung flicka Maria som var tolv, 

tretton år. Hennes ålder kan vi räkna ut eftersom hon var trolovad (förlovad) och trolovningen 

skedde i den åldern. 

Gud spränger gränser! 
Maria blir gravid genom Guds heliga Ande. Hon blev inte gravid genom samlag. Maria fick bära och 

föda Jesus, Guds son, han är helt Gud och helt människa och världens räddare. ”Ty Gud sände inte sin 

son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom” (Joh 3:17). 

Gud vill ha gemenskap med dig, mig och alla människor.  
Varför finns det så mycket ondska? Om Gud finns varför dödas då så många i krig? Varför måste så 

många barn lida av svält, sjukdom? Något rakt, heltäckande svar på dessa frågor kan inte jag ge på 

några rader, men det handlar om att vi inte ska stanna kvar i vreden, ondskan. 

Gud vill att vi ser våra egna fel och ber om förlåtelse. Du och jag ska be den vi gjort fel mot om 

förlåtelse så fort som möjligt. Jesus säger: ”Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer 

ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och 

försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva” (Matt 5:23-24). 

Jag behöver nåd och hjälp.  
Jag känner att jag behöver Guds hjälp att be om förlåtelse genom bön till Jesus, genom att någon god 

vän hjälper mig att våga gå och be om förlåtelse. Men det är i insikt om våra egna fel och brister som 

ett nytt rike bryter fram. Ett nådens och förlåtelsens rike som bygger på Guds kärlek. Gud vill bygga 

sitt rike av oss människor som tar emot förlåtelse och ger förlåtelse. Det står ”Herren älskar de 

gudfruktiga, dem som hoppas på hans nåd” (Ps 147:11)! 
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Guds rike, Jesu välde ska aldrig ta slut, det är för evigt. 
Ängeln Gabriel sa till Maria att hennes son Jesus, ska kallas den Högstes son (Gud son) och hans rike 

ska aldrig ta slut. Jag citerar Luk 1:32-33; ”Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud 

skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde 

skall aldrig ta slut.” 

Vad är synd? 
Jag ska försöka förklara vad synd är. Synd är att avsiktligt eller oavsiktligt inte leva efter Guds vilja, att 

trotsa Guds vilja och att leva som om Gud inte finns. Jag uppfattar att motsatsen till synd är, nåd, 

förlåtelse och ett fredsrike, det fredsrike Jesus skapar genom att vi lever med och genom honom som 

är Guds son.  

Synd hindrar oss från evigt liv med Gud. 
Jag tycker ibland att Paulus kan vara svår att förstå men jag uppfattar budskapet att genom Jesu nåd 

kan vi bli rättfärdiga, (rengjorda tvättade och värdiga) att komma in i en evig gemenskap med Gud 

själv. 

Paulus skriver: ”Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga 

lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte 

kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen 

son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i 

människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande 

och inte efter vår köttsliga natur” (Rom 8:1-4). 

Bed och lovsjung med Ps 147 
 

 

  

 

 

 

 

 

Gud vill vara tillsammans med oss (Immanu El – Gud med oss). 
Jesaja förde fram detta budskap från Gud ca 700 år innan Jesus föddes: ”Då skall Herren själv ge er 

ett tecken: Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet 

Immanu El, ’Gud med oss’” (Jes 7:14). 

Be till din Far (Gud) och din bror (Jesus). 
Ta till dig ängeln Gabriels ord: ”Ty ingenting är omöjligt för Gud” (Luk 1:37). 

 

 

 Du får gärna höra av dig med 
kommentarer och tankar.  

 Sprid gärna veckans ord till andra. 
 Veckans ord finns på hemsidan, 

http://equmeniakyrkan.se/skanninge 
 

 

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

Tacka Herren med sång, lovsjung vår Gud till lyra, 

han som täcker himlen med moln,  

som skänker regn åt jorden och låter gräset gro på bergen,  

han som ger föda åt djuren, åt korpens skrikande ungar. 

Han gläder sig inte åt stridshästars kraft och soldaternas snabba steg. 

Nej, Herren älskar de gudfruktiga, dem som hoppas på hans nåd. 

Lova Herren, Jerusalem, Sion, prisa din Gud. 

Han gör bommarna för dina portar starka och välsignar ditt folk där inne. 

Han ger fred och välgång åt ditt land och mättar dig med finaste vete. 

Han sänder sitt bud till jorden, snabbt löper hans ord. Ps 147:7-15 

Tacka Herren, lovsjung 

Som skänker regn och 

föda 

Herren älskar de 

gudfruktiga, de som 

hoppas på Guds nåd. 

Gud ger fred och 

välgång 
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