
Idag är det ju sista söndagen i advent. Jag har varit i Örebro i helgen, 
min svägerska sjöng med Carola och vi var där och lyssnade och gick 
lite på stan och ute på IKEA. Efter en dag med sjukt mycket 
människor så känner jag att fokus i advent försvinner så grymt lätt. 
Julmusik, tomtar, glitter, röd dekoration, julskinkor, allt snurrar runt allt 
snabbare ju närmare julen vi kommer. Det var till och med så att 
Nerikes Allehandas recensent av Carolas konsert skrev: ”i Carolas 
värld handlar julen om Jesus födelse och inte om tomten.” Tycka vad 
man vill om Carola Häggqvist, men där har hon ju i alla fall en poäng. 
Vi behöver advent för att fokusera på vad julen egentligen handlar om, 
det är ju inte bara i Carolas värld julen handlar om Jesus födelse utan 
i miljontals och åter miljontals människors värld utöver vår värld.  
 
Idag sista söndagen i advent landar vi i en ung kvinnas liv – Maria, 
Jesus mamma. Elna läste om hur hon får det något chockartade 
beskedet av en ängel att hon ska föda ett heligt barn som ska heta 
Jesus och kallas Guds son. Men trots chocken så är tonårstjejen 
Maria på. ”Må det ske med mig som du har sagt” 
 
Luk 1:39-45  
    Några dagar efteråt gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i 
Juda bergsbygd; [40] hon gick till Sakarias hus och sökte upp 
Elisabet. [41] När Elisabet hörde Marias hälsning, sparkade barnet till i 
henne, och hon fylldes av helig ande. [42] Hon ropade med hög röst: 
"Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär 
inom dig. [43] Hur kan det hända mig, att min herres mor kommer till 
mig? [44] När mina öron hörde din hälsning, sparkade barnet till i mig 
av fröjd. [45] Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga 
henne skall gå i uppfyllelse." 
  

Maria trodde och det som Gud hade lovat henne skulle gå i 
uppfyllelse. Den versen ska vi stanna upp i idag och frågan som vi 
utgår från är ”Kan man lita på Gud?” 
 
Maria litade ju helt klart på Gud, men det blev antagligen inte som hon 
hade tänkt att det skulle bli, allra minst när hon stod och grät i 
förtvivlan vid korset sådär en 33 år senare.  
 
Det är ett tema som man kan se hos många av de personer som 
beskrivs i Bibeln som vågat lita på Gud genom livet – det blir inte 
riktigt som de tänkt. Innebär det att det inte går att lita på Gud – nej – 
det innebär bara att vi kan ha förväntningar på hur Guds löften ska 
infrias när vi ser det från vårt perspektiv som inte stämmer överens 
med Guds perspektiv. Hade Mose förväntat sig att få knalla runt i 
öknen mellan Egypten och Israel i 40 år när Gud gav honom löftet om 
att få leda folket tillbaka till det förlovade landet? Nej, han hade nog 
förväntat sig en lite snabbare vandring. Och sen fick han ju inte ens 
komma in i landet utan dog strax innan så Josua fick leda dem in 
istället.  
 
Tidsperspektivet är också dimension där vi och Gud kan ha olika 
uppfattningar. Maria måste ju gått och undrat de första 30 åren i Jesus 
liv om det verkligen skulle bli något av den där pöjken. Om han nu var 
Guds son så borde det väl bli något mer av honom än en snickare i 
den lilla hålan Nasaret. Efter att Maria och Josef glömde bort Jesus i 
templet i Jerusalem när han var 12 år så står det att Maria bevarade 
allt detta i sitt hjärta. Hon måste gått genom livet med Guds löften i sitt 
hjärta och undrat, frågat, funderat på när hon skulle får se Guds löften 
bli verklighet.   
 



Tidsperspektivet är ju också ganska aktuellt i berättelsen om Mose. 
När folket inte vågar gå in i landet de blivit lovade för de har sett ett 
stort folk som var som jättar tröttnar Gud på dem och säger att de ska 
få valla sin får i 40 år till i öknen. Men Mose litade på Guds löften 
genom alla åren och kan innan han ska dö ändå sjunga så här i 5 Mos 
32:4 
Han är vår klippa, 
hans verk är utan brist, 
hans vägar alltid de rätta. 
Han är en trofast Gud, fri från allt ont, 
han är rättfärdig och rättvis. 
 
Vi kan lita på Guds löften även om tidsperspektivet inte alltid är det vi 
har.  
 
Vad är det då egentligen som Gud lovar oss. Jag ska läsa en 
julberättelse av författaren och journalitsen Magnus Sundell i Örebro.  
 
Tomten satt i sitt Vinterpalats på Nordpolen i en hög av brev och 
vykort. Med ögon rödsvedda av ansträngning läste han noga varje 
försändelse som barn från hela jorden lagt ned sina önskningar i. För 
varje brev han läste blev tomtens panna allt mer förvriden av rynkor, 
och för varje önskelista han tog sig igenom blev hans suckar allt 
ljudligare. 
 Till slut var det som om något brast för Tomten. Han 
ställde sig upp och vrålade rakt ut. Så böjde han sig ner och öste upp 
stora buntar av kort och brev med sina händer och kastade dem runt 
omkring sig i den stora salen. Några renar i ett hörn började trampa 
nervöst i halmen och Tomtemor kom in från köket och undrade vad i 
hela friden som stod på 

 Tomten stod där mitt i salen, högröd i ansiktet och med 
luvan på sned. Han såg på Tomtemor och sade uppgivet: 
 – Vem tror dom att jag är egentligen? Gud?! 
 
I sin himmel satt Gud och lyssnade till människornas böner. Från 
jordens alla länder steg det upp böner i en strid ström För varje bön 
han lyssnade till blev Guds panna allt merförvriden av rynkor, och för 
varje önskan han fick höra blev hans suckar allt ljudligare. 
 Till slut var det som om något brast för Gud. Han satte 
båda händerna för öronen och sprang ut ur bönesalen. Han fortsatte 
springa nedför himlens korridorer, samtidigt som han utstötte ett skri. 
Ett skri som lät så förtvivlat och övergivet att himlens alla änglar kom 
rusande för att se vad som stod på. Inte förrän ängeln Gabriel ställde 
sig mitt i hans väg, hejdade sig Gud i sin framfart. 
 Gud såg mycket trött ut där han stod. Han såg på 
Gabriel och sade uppgivet: 
 – Vem tror dom att jag är egentligen? Tomten?! 
 
Har Gud lovat oss pengar, hälsa, lycka, framgång? Nej, men han har 
lovat att aldrig överge oss, han har lovat oss förlåtelse av bara nåd, 
han har lovat oss evig gemenskap med sig själv. Ibland kan det vara 
så att det som Gud verkligen lovar inte stämmer överens med det vi 
tror att Gud lovar oss. Ibland kan vi känna oss svikna av Gud, precis 
som man kan känna sig sviken i en relation till en partner eller en vän. 
Men frågan är om besvikelsen bygger på att Gud har svikit oss eller 
på att människor förkunnat och utmålat Gud på ett sätt som gjort att vi 
förväxlat Gud med tomten.  
 
Att lita på någon handlar ju om att våga tro utan att säkert kunna veta. 
I Alpha berättas om John Patten som var en skotte som for till en 



ögrupp för att berätta om Jesus. Öborna där var kannibaler och på 
grund av det litade man inte på någon. John Patten ville översätta 
Johannesevangeliet till deras språk. Men eftersom man inte litade på 
någon så fann han inget ord för tro. Till slut sa han detta till sin infödde 
medhjälpare. Han satt på en stol, lyfte fötterna från marken och lutade 
sig bakåt. Han frågade sin medhjälpare, ”Vad gör jag nu?” Det uttryck 
som användes betydde, ”Att vila hela sin tyngd på”. John Patten 
använde det uttrycket för att beskriva ordet tro. Tro innebär att vila 
hela sin tyngd på Jesus. 
 
Kan vi lita på Gud? Ja – vi kan vila hela vår tyngd på Gud och lita på 
att det håller. Ett annat ord som används en hel del i Gamla 
Testamentet är ordet förtrösta. ”Förströsta på Herren av hela ditt 
hjärta” skriver Salomo i Ordspråksboken 3:5. 
 
Genom barnet som Maria fick bära, föda och se växa upp kan vi se 
vem Gud är och vad Gud vill med oss. I det barnet finns vägen till 
gemenskap med Gud & förlåtelse av Gud. Det barnet gör det möjligt 
för oss idag att få komma till Gud och vila hela vår tyngd på honom, 
lita på Gud i allt och genom allt.  


