
Født av Jomfru Maria  
Jomfrufødsel er ikke en «ting». Den er en hendelse. Jomfrufødsel er ikke først 

og fremst en trossak. Den handler om om et menneske. En kvinne som føder. 
  

Er vi redd for jomfru Maria? Bibelen unnser seg ikke for å gjengi himmelsk utsagn 

om henne. Uten sammenligning forøvrig, men hun løftes fram av englerøst. Foran 

alle kvinner. «Velsignet er du, Maria»! Ja, det står rett og slett: Ave Maria! ( Vær 

hilset, Maria!)  

 

Julen er høytiden omkring Vår Herres fødsel. Kan vi egentlig gjøre dette mer 

«menneskelig» enn det er? Maria mor hjelper oss til å synliggjøre dette for vårt øye. 

Maria selv ser sin utvelgelse som i lys av å være «Herrens tjenerinne». Selv noe så 

jordnært som sitt morliv er til tjeneste. 

  

Hva det må ha kostet henne! Av kamp mot det «forståelig» - forholdet til troloveden 

Josef. Mannen i hennes liv! Av strid mot familie - og omgivelsers skjeve blikk og 

onde tunge! Så menneskelig, så menneskelig - mens mennesket Jesus tar plass hos 

henne. 

 

Hvorfor så tung en måte? Hvorfor så underlig? Kan vi vente annet når Han som 

kalles «under, rådgiver og veldig Gud» (Jesaja) skal bli menneske og ta bolig blant 

oss? Ville vi egentlig være bedre hjulpet til tro, om hele undringens glans var tatt 

bort? Hvor ville da Gud i mennesket Jesus finnes? 

 

Maria viser vei for oss. Ut over det uforståelige: «Hvordan skal dette gå til? Jeg vet 

ikke av mann.» Fram til opphøyelsen og lovprisingen av Gud selv. Med hele sin 

menneskelighet, berørt av Guds menneskelighet i eget morsliv og omgitt av slekt og 

venner utbryter hun: «Min sjel opphøyer Herren! Min ånd fryder seg i Gud, min 

Frelser. For han har sett til sin tjenerinnes ringhet. - For hans makt har gjort store ting 

mot meg!»  

 

Ave Maria! Også vår generasjon velsigner hennes navn, Vår Herres mor! 

 

Hun skygger ikke for Jesus! Hun trer fram på en måte som gjør at hun selv trer 

tilbake. Guds store utvelgelse blir ikke brukt til å skjule hennes egen ringhet og 

uverdighet. Jeg kunne fristes til å kle henne i himmeldronningens kåpe. Selv 

fornekter hun ikke sin tjenestepikedrakt! 

  

Men Jesus bærer hun fram! Og så jordnær og menneskelig Han også ved henne er, så 

skinner det av Ham! Og det er Hans glans hun reflekterer: «Vår Gud er et menneske 

blevet.» 
Håkon E. Andersen   


