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Vet du vad som har hänt? – 
Sakarias och Maria 
Här följer en sammanfattning av predikan. 
 
Läs Lukas evangelium 1:5-38 
 
Under december månad predikar vi ifrån läkaren Lukas berättelse om det som skedde runt Jesu födelse. 
Han har grundligt satt sig in i allt från början och tagit reda på vad som har hänt. Idag har berättar texten 
hur en ängel vid namn Gabriel inom sex månader får två uppdrag från Gud. Först kommer han med ett 
budskap till en man som heter Sakarias, sedan till en ung flicka som heter Maria. Gabriel har en hög 
position. Han står vid Guds tron. Han fungerar som en budbärare. Vid ett tillfälle tidigare visar han sig i 
Bibeln, nämligen för Daniel. Han berättar då för Daniel om hans drömmar och tyder dem. Han berättar 
vad Gud har planerat och om vad som ska ske i framtiden. Det är samma sak här. Gud har planer för 
framtiden, men nu ska det ske i närtid, mycket snart. Jag väljer idag att lyfta fram tre saker i texten. 
 
”Var inte rädd, Sakarias, din bön har blivit hörd. (Luk 1:13)  
Sakarias och Elisabet var ett par som ”var rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens 
bud och föreskrifter”. Sakarias var präst och tjänstgjorde i templet. Elisabet härstammade från Arons 
släkt. De levde tillsammans men hade en stor sorg. De var barnlösa. Vi läser att det var en skam för Eli-
sabet och ett stort böneämne för de båda. Nu har Sakarias lottats att tända rökelseoffret. Detta gjordes 
bara en gång om året, och en präst kunde bara få utföra den uppgiften en gång i livet. Det var ett stort 
hedersuppdrag, som Moses bror Aron, alltså Elisabets släkting, en gång i tiden fick göra från början i 
tabernaklet i öknen. 
 
De övriga prästerna stod utanför och bad när prästen gick in i det allra heligaste. Den här gången hände 
något ovanligt. När Sakarias tänt rökelseoffret, visar sig plötsligt ängeln Gabriel för honom. Han blir för-
skräckt, men ängeln har något glädjande att berätta för honom. Han säger att Elisabet och han ska få en 
son.  
 
Sakarias bön har blivit hörd, men nu har bönesvaret dröjt så länge att det känns försent. Det har gått så 
lång tid att han inte längre tror att det möjligt. Både han och Elisabet är för gamla. Kanske är det så att 
de bett om detta för länge sedan, men gett upp den bönen nu när de blivit gamla? Eller kanske de fort-
farande bad bönen om än svagt men ändå med en liten strimma av hopp trots allt? Det vet vi inte. Men 
vi vet att Sakarias får bönesvar på något som han själv inte trodde var möjligt.  
 
Kan du känna igen dig här? Kan det vara så även för oss? Tycker du att Gud är sen med att svara på en 
bön som du bett länge om? Tycker du att tiden har gått så långt nu att du har börjat vänja dig vid tanken 
att det nog  aldrig kommer att inträffa, det som du bett och hoppats på?  
 
Ibland svarar Gud nej, och det blir inte som vi vill och önskar. Och ibland tar det väldigt lång tid innan 
bönesvaret kommer. Varför gör det det? Kanske är det som i texten: att Gud ska göra något stort och 
viktigt i våra liv. Då behöver vi ha full visshet om att det är Gud som ligger bakom, så att han och ingen 
annan får äran. Han gör det omöjliga möjligt.  
 
En sak ska vi veta. Alla böner som är sända upp till Herren har hörts och registrerats av honom. De glöms 
inte bort. Vid ett tillfälle (Lukas 18) berättar Jesus en liknelse som har som syfte att lära lärjungarna att 
alltid be och inte ge upp. Är du på väg att ge upp? Rent mänskligt så ser det omöjligt ut, men idag säger 
Herren till dig: Pröva det här. För mig är ingenting omöjligt. Håll fast vid din bön. Håll fast vid din tro. Jag 
är Herren din Gud som kan göra det omöjliga möjligt.  
 
Sakarias sade till ängeln: ”Hur skall jag få visshet om detta? Jag är ju gammal, och min hustru är till 
åren.” (v 18) och Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man (v 34) 
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Det ska alltså ske två födslar inom en kort tid, ett halvår. Först Johannes döparen och sedan Jesus Kris-
tus. Det är ingen slump. De hänger ihop. Först ska Johannes födas, som ska få många att vända tillbaka 
till Herren så att han får ett folk som är berett. Sedan kommer Han, den högstes son, som ska härska i 
ett evigt rike som aldrig ska ta slut. Det finns stora likheter i det som sker. Både Sakarias och Maria får 
möta ängeln Gabriel. Båda blir förskräckta och båda får samma budskap: de ska få en son. Sakarias får 
veta att hans fru ska bli med barn och Maria får veta att hon ska bli med barn. Deras reaktion är täm-
ligen likvärdig. Hur skall jag få visshet om detta? Hur skall detta ske? 
 
Det som kan verka märkligt är att Sakarias blir stum för att han tvivlar, medan Maria inte får någon kon-
sekvens alls. Varför är det så? Vid en första läsning kanske det ser ut som att Gud straffar Sakarias för att 
han inte tror. Men frågan är om det verkligen är så? Ju mer jag har läst den här texten desto mer över-
tygad blir jag om att han egentligen bara får svar på sin egen önskan. Han vill bli viss om att det kommer 
att ske. Han vill bli övertygad. Det blir han verkligen. Först när Johannes är född och är åtta dagar gam-
mal och ska omskäras, frigörs Sakarias tunga så han kan tala. Han fick vara med om en omtumlande upp-
levelse som skingrade alla tvivel på att Gud gjort ett under.  
 
Det finns däremot ingen som helst anledning att låta Maria bli stum. Hon kan ändå inte göra någonting. 
Hon kommer att bli med barn, och kommer med självklarhet att förstå att det är Gud som verkat i 
henne.  
 
Kan det vara såhär även för dig och mig? När Gud vill göra något under i våra liv så behöver tron kanske 
stärkas? Då kanske vi får lida i någon form för att stärka vår tro, så att vi kan bli säkra på att det är Gud 
som verkar. Det ska inte råda något tvivel hos oss vem som ligger bakom. När Gud gör något så stort i en 
människas liv så måste det peka på Guds storhet. Han och ingen annan ska få äran.  
 
Ibland kanske det inte behövs någonting för att tron i våra liv ska stärkas som i Marias fall.  Vi kanske får 
ett profetiskt tilltal, och det kommer att visa sig om det slår in. Vi kanske får en dröm eller en syn om 
något. Någon annan person kanske drömmer eller ser något. Vad kan vi göra åt det? Ingenting. Vi kan 
inte påverka någonting. Vi kan bara vänta och se om det slår in. När det gör det, så stärks tron och vi vet 
att det är Gud som verkat och han får äran. 
 
Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” (v38)  
Hur gammal var flickan Maria? Det vet vi inte, men man vet att trolovning (alltså en överenskommelse 
om att ett par skulle gifta sig) skedde när kvinnan var i tidig ålder, runt 12-14 år. Hon var med säkerhet 
mycket ung. 
Jag läste en väldigt kritisk artikel om detta, där man menade att Gud tvingade sig på en ung flicka att bli 
utsatt för hans planer. Det är riktigt att Gud använder Maria för sina planer, men ängeln säger inte vad 
som har skett utan vad som ska ske. ”Du skall bli havande”. Vad skulle ha hänt om Maria ropat högt och 
sagt: "Nej, jag vill inte, jag vägrar, du får inte." Det kunde hon ha gjort, men det gör hon inte. Tvärtom så 
säger hon ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt”. Hon ger sin sanktion. Hon 
godkänner Guds planer. Hon är villig att bära och föda Guds son Jesus Kristus till jorden.  
Jag skulle vilja påstå att Gud aldrig tvingar oss människor till någonting. Vi har fått en fri vilja. Vi kan säga 
eller nej. Gud tvingar inte dig att tro på honom eller att följa honom. Det är ett fritt val. 
 
Maria får ett ”erbjudande från den högste” som hon säger Ja till. Kanske har du också fått ett erbju-
dande, uppdrag eller kallelse från Gud? Kanske har du sagt ja eller nej. Jag möter en del som säger: ”Jag 
svek min kallelse. Jag upplevde att Gud sa till mig att göra det och det, men jag gjorde det aldrig." Det är 
inte bra och hälsosamt att leva med ett svek. Men vet du, jag tror inte du har svikit Gud. Snarare är det 
så att du sagt nej till att låta Gud få göra vissa saker i och genom ditt liv. Lev inte i fördömelse över 
detta! Gud är inte besviken på dig. Han älskar dig fortfarande, och vet vad det är att stå i kampen i livet. 
Allt är Guds nåd. Gud kan komma igen och kalla dig och då kanske du kan säga att du är redo. 
 
Jag tror att det ligger en verklig sanning i det Jesus säger, att ”den som mister sitt liv för min skull, han 
skall finna det”. När vi vill bejaka hans vilja i våra liv ser vi plötsligt något annat som vi tidigare inte upp-
täckt. 


