Dag 5 afton

”Också genom din själ skall ett svärd gå.”
Luk. 2:35
Orden gällde Maria. Alldeles så som Jesu budskap skulle verka bland andra människor:
väcka strid och söndring, så skulle ske också i Marias själ. Hon skulle inte bli skonad, fast
hon fick vara mor till Jesus. Detta ord är ett vittnesbörd mot läran om Marias syndfrihet.
Också Maria var en syndig människa med ett köttsligt sinne fullt av onda tankar och
böjelser. Det skulle Jesu budskap och liv småningom komma att uppenbara för henne.
Hon skulle få kämpa mot sitt eget nedärvda köttsliga sinne varje dag livet ut, liksom alla
andra Herrens egna.
Hon skulle få uppleva innebörden av Jesu ord: Den som vill bevara sitt liv i denna
världen, skall förlora det, men den som förlorar sitt liv för Jesu skull, skall bevara det.
Matt. 16:25. Herren Jesus planterade sitt himmelska budskap i Marias själ redan genom
bebådelseängeln.
Därmed var Maria fångad under evangeliet om Guds stora nåd genom Jesus. Hon
uppfylldes av Jesu Ande och förlorade var dag sitt köttsliga liv i världen - men vann det
eviga.
Angående detta bibelställe hänvisar man ofta till den stora smärta som åsynen av Jesus
fastspikad på korset måste ha åstadkommit hos modern Maria. Men därmed förbigår man
textsammanhanget och prifetians egentliga innehåll. Svärdet är Jesus själv i hans egenskap
av sanningen. Hans lidande och död vittnar nämligen om vår synd. Vi är orsaken till hans
plåga.
Jesu lidande påminner oss ständigt om vår medfödda benägenhet till syndiga tankar ord
och gärningar. Men samtidigt får vi tröst genom att Jesus avtjänade fullständigt våra
synders straff. Så åstadkommer evangeliet ett djupt sår i vårt inre.
Det är en Guds nåd att likt Maria bli genomstungen av evangeliets svärd, så att vi får se
både vår egen synd och Guds nåd i Kristus. Den kamp som evangeliet ger upphov till i vår
själ är ändå ett ringa lidande mot den salighet som väntar oss efter detta och som vi redan
upplever genom tron.

