
Herrens moder – om 
inkarnationen
Fjärde Advent, 20 dec, 2015



Lukas 1:26–38

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en 
jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en 
man som hette Josef och som var av Davids släkt, och 
jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och 
sade: "Gläd dig , du som fått nåd! Herren är med dig." Men 
hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna 
hälsning kunde betyda.



Lukas 1:26–38

Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria! Du har 
funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, 
och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och 
kallas den Högstes Son, och Herren Gud ska ge honom 
hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus 
för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut." 

Då sade Maria till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju inte 
haft någon man." Ängeln svarade henne:



Lukas 1:26–38

"Den helige Ande ska komma över dig, och den Högstes 
kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas 
heligt och Guds Son. Och din släkting Elisabet är också 
havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades 
ofruktsam är nu i sjätte månaden, för ingenting är omöjligt 
för Gud ." 

Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig 
som du har sagt." Och ängeln lämnade henne.



Frälsningshistoriens 
morgon

Lukasevangeliets början: 
någonting stort är på 
gång! 

En häpnadsväckande 
berättelse: Skaparen tar 
plats i skapelsen.



”Du skall bli havande och 
föda en son …”

”Han ska bli stor och kallas den 
Högstes Son, och Herren Gud ska 
ge honom hans fader Davids tron. 
Han ska vara kung över Jakobs hus 
för evigt, och hans rike ska aldrig ta 
slut.” 

”Den helige Ande skall komma 
över dig, och den Högstes kraft 
skall vila över dig. Därför skall 
också barnet kallas heligt och 
Guds son.”



”Du skall bli havande och 
föda en son …”

”Och Ordet blev kött, och bodde 
bland oss.” (Joh.1) 

”Vi känner ju hans far och mor. 
Hur kan han då säga att han har 
kommit ner från himlen?”  
(Joh. 6: 42) 

NT:s författare är tydliga med att 
Jesus är Herren, d.v.s. att det 
heliga Gudsnamnet kan användas 
om honom.



”Du skall bli havande och 
föda en son …”

Han är den osynlige Gudens avbild, 
förstfödd före allt skapat, för i honom 
skapades allt i himlen och på jorden: 
synligt och osynligt, tronfurstar och 
herradömen, härskare och makter – 
allt är skapat genom honom och till 
honom. Han är till före allt, och allt 
hålls samman genom honom. Och 
han är huvudet för sin kropp, 
församlingen. Han är begynnelsen, 
den förstfödde från de döda, för att 
han i allt skulle vara den främste. 



”Du skall bli havande och 
föda en son …”

Gud beslöt att låta hela fullheten bo i 
honom och genom honom försona 
allt med sig själv, sedan han skapat frid 
i kraft av blodet på hans kors – frid 
genom honom både på jorden och i 
himlen.



”dessa så små och mycket 
obetydliga frågor …”

Den arianska striden (efter 
Arius) 318–381: treenigheten 

• Ar: Gud – odelbar och utan 
början; Sonen hör till skapelsen. 
Sonen är av liknande väsen … 

• Ort: ”född och icke skapad, av 
samma väsen som Fadern” 

➡  ”Arius predikar avguderi och 
omöjliggör frälsningen” 

Att definiera vad man redan 
tror och praktiserar.



Maria - Gudaföderskan?

Kristologi 

• Kan alltings skapare födas av 
en skapad varelse? 

• Hur ska man förstå förening-
en mellan mänskligt och 
gudomligt i Jesus utan att 
förminska någondera sidan? 

Nestorius och Kyrillos. 

• Kyrkomötena i Efesus (431) 
och Chalcedon (451)



Maria - Gudaföderskan?
Hur kan gudomligt och mänskligt 
förenas till en enhet? 

• N: ’Gudomligt’ och ’mänskligt’ är 
åtskilt, men bärs i samma ’Kristus’.  
➡Därför föder Maria Kristus men inte 

Gud. 

• K: Det gudomliga har förenats 
med det mänskliga, och utgör en 
odelbar enhet. 
➡Därför föder Maria Gud.



NESTORIUSKYRILLOS



FORMULERINGEN FRÅN KALCEDON

”Vi bekänna en och samme Son, vår 
Herre Jesus Kristus, samtidigt fullkomlig i 
sin gudomlighet och fullkomlig i sin 
mänsklighet … född av Fadern före all tid 
men ändock, då det gäller hans mänsk-
lighet, född av jungfrun Maria, gudaföd-
erskan, en och samme Kristus, Son, 
Herre, enfödd, uppenbarad i två 
naturer…



FORMULERINGEN FRÅN KALCEDON

… utan sammanblandning, utan 
förvandling, oupplösligt och oskiljaktigt 
… [och] forma en person och ett väsen … 
så som profeterna från äldsta tid har 
talat om honom och så som vår Herre 
Jesus Kristus själv har lärt oss och så som 
fädernas bekännelse har överlämnat åt 
oss.”



”Adeste fideles”

Gud av Gud Fader, ljus av ljusens 
källa, Människoson av Maria 
född. 

Så Gud sin kärlek för all världen 
visar. 

O kom, låt oss tillbedja vår Herre 
Krist.



Kristus, Ljuset, ger skäl till:

1. Glädje: Gud har stigit ner till 
oss och besökt oss. 

2. Hopp: det onda är besegrat 
och kan inte längre orsaka 
bestående skada. 

3. Mod: Gud använder enkla 
människor till stora verk.


