
 MARIAS BUDSKAPDAG 

Gleden Gud skaper i våre liv sprer seg til andre mennesker. 

Lukas 1, 46-55 Jeremia 33,14-17 

Innledning 

Bursdagsfeiring er et av de spesielle øyeblikkene jeg har opplevd i Norge. Foreldre uttrykker 

sin glede og sine følelser av å være foreldre til fantastiske barn. "Jeg er en stolt mamma", "Jeg 

vil aldri glemme hva jeg følte da jeg holdt deg i mine hender for første gang", er noen av 

sitatene fra mødre. Bursdager er en mulighet for foreldre til å se tilbake på oppgaven som Gud 

ga dem for å bringe til verden barn som vokser opp til å bli flotte mennesker. I bursdagsfeiring 

er det ikke bare familier som feirer, men venner og andre blir er invitert. 

Velsignet er du blant kvinner og velsignet er frukten i ditt morsliv.  

Etter at Maria hadde mottatt de gode nyhetene fra engelen, reiste hun til Juda for å hilse på 

Elisabet. Da Elisabet hørte Marias hilsener, sparket barnet i magen hennes. Hun var fylt med 

Den hellige ånd og ropte, «Velsignet er du blant kvinner og velsignet er frukten i ditt morsliv» 

Gud hadde utvalgt og velsignet Maria til å være en mellommann som skulle bringe frelse til 

alle generasjoner. Gleden ved frelse startet med Maria. Frelsesbudskapet ville da spre seg til 

alle generasjoner. Marias stilling var viktig i frelseshistorien. Hun mottok frelsens velsignelser 

med glede og ga den ut til verden. Det er en velsignelse å være foreldre og frembringe barn 

som blir velsignelser til verden. Det er ikke alle som får muligheten til å ha biologiske barn. I 

slike tilfeller skal de være til velsignelse ved å støtte barn som trenger hjelp eller råd til å vokse 

opp og være velsignelser i verden.  

Maria opphøyet Herren ved hjelp av Den hellige ånd. Maria talte budskapet fra Gud og 

fortalte om Guds majestetiske gjerninger. Maria utøste sitt hjerte i ros til Gud på grunn av 

Guds miskunn til henne. Hun var ydmyk og roste Gud for å ha valgt henne til tjenesten hans. 

Hun innså at hennes status og stilling i sin generasjon vil bli lagt merke til. At Gud hadde valgt 

henne til å bære verdens frelser betydde at hun ville være i en anerkjent posisjon som mor. 

Gud hadde utvalgt Maria, og hennes valg ville være en velsignelse for mange mennesker og 

mange generasjoner. Vi er usikre på om Maria forsto helt sin stilling, men ved Hjelp av Den 

hellige ånd talte Maria budskapet fra Gud. Hun tok imot kallet å være Guds tjener og fikk hjelp 

av Den hellige ånd. 

Det å bli en kristen er å akseptere Guds utvelgelse og kall til å bli Guds barn. I 

Johannesevangeliet understreket Jesus for disiplene at han utvalgte dem og satte dem til å gå 

ut og bære frukt, en frukt som varer (Johannes 15:16). Da disiplene ble utvalgt av Jesus, hadde 

de fleste av dem lav status. De svarte på hans kall og aksepterte å tjene Gud ved å være 

disipler. Ved hjelp av Den hellige ånd bidro disiplene til en stor grad å spre troen til oss. Mange 

kristne identifiserer seg som å bli utvalgt av Gud. Selv om ikke alle hadde lav status da de ble 

kristne, verdsetter vi at vi aksepterte det verdige kallet. Vår posisjon som troende er verdig 

ikke bare for oss, men for hele verden. Guds glede og hans frelse i oss bør spre seg til våre 

generasjoner og alle de som ønsker å høre om de gode nyhetene. Som Maria har vi hjelp fra 



Den hellige ånd for å tale Guds budskap og å spre til andre mennesker glede som Gud skaper 

i oss. 

Frelsen er en stor ting Gud har gjort for alle generasjoner. «Og se, fra nå av skal alle slekter 

prise meg salig». I sin lovsang nevnte og gjenkjente Maria de fantastiske gjerninger som Gud 

hadde gjort. Hun utrykte hvordan Gud er mektig og fortalte om Hans hellighet og 

barmhjertighet. Herren hadde oppfylt løftene han ga til Israel sitt folk, gjennom sin tjener 

Abraham. Jeremia snakker om at Jesus komme som en oppfyllelse av Guds løfter. Han er den 

nye David, en rettferdighetens spire.  (Jeremia 33,15). 

I vårt liv opplever vi hvor stor Gud er i hans gjerninger. Vi opplever også hans frelsende hånd 

i andre menneskers liv. Gud løfter opp det lave. Han tilgir mennesker og gir en ny sjanse i livet. 

Våre opplevelser kan være en kilde til Guds budskap til menneskene rundt oss. Gud ønsker å 

bruke oss til å fortelle om sine store gjerninger slik Maria gjort. Selv om det er utfordrende å 

snakke om vår tro til andre, se opp for de muligheter Gud presenterer i vårt daglige liv for å 

fortelle om hans store gjerninger til alle rundt oss.  

Denne uken ble jeg virkelig inspirert av en nabo som bor i en leilighet i samme bygning som 

jeg bor. Vi har hilst på hverandre, men vi har aldri snakket lenge. Siden det er Corona tid og 

man har litt mye tid stoppet jeg for en prat da vi møttes. Jeg fikk vite at hun er kristen. I 

samtalen vår fortalte hun meg noe inspirerende. For noen år siden hadde hun en 

arbeidskamerat som ikke hadde barn. Arbeidskameraten trodde ikke på Gud, men denne 

kristne vennen ba henne prøve Gud. Hun fortalte sin kollega hvordan Gud er mektig og 

barmhjertig og utfordret henne til å be til Gud. Arbeidskameraten fikk barn, og hun tilsto at 

hun hadde bedt til Gud. En nylig opplevelse er da barnet ble sykt, og arbeidskameraten fortalte 

om sitt syke barn. Barnet hadde fått behandling, men var fortsatt syk. Den kristne vennen 

spurte om arbeidskameraten hadde forsøkt å be. Svaret var nei, men kollega gikk sikkert hjem 

og ba. Barnet ble helbredet som hun senere fortalte om.  

Det var oppmuntrende for meg å bli minnet på hvor viktig det er når vi går langt for å dele 

vår tro og erfaringer med familie, venner, arbeidskamerater, etc. Denne kristne damen visste 

hvor stor Gud var, og hun ba sin arbeidskamerat prøve denne mektige Gud. 

Sammendrag 

• Vi er velsignet for å være en velsignelse til andre. 

• Den hellige ånd hjelper oss å forstå Guds kall og hans gjerninger i våre liv. 

• Frelsen er en stor ting for alle generasjoner og vi bidrar å spre den ut til andre. 


