Jungfru Marie bebådelsedag
Tom Hardts postilla, tredje årgången
Predikotext: Luk. 1 : 46–55.
I Guds, Faderns + och Sonens och Den Helige Andes, namn. Amen.
Vi firar i dag den höga och av Gud själv uppenbarade
trosartikeln, att Guds evige Son, Den Andra Personen i Den Heliga Treenigheten, för vår frälsnings
skull blivit människa och utan mans medverkan genom Den Helige Andes kraft antagit vår mänskliga
natur av Jungfrun Maria. Denna vår kristna tro vilar
helt och hållet i Guds uppenbarade ord, som vi i dag
hört i evangeliet från altaret. Det är ett för världen
främmande, förryckt budskap, avvisat av såväl greker som judar. Både filosoferna i sina pelarhallar och
rabbinerna i sina synagogor har bemött denna festdags firningsämne med hån och spe, vari ännu denna
dag världen instämmer, däri inräknat den halvvärld,
som kallar sig kristen men inte är det. I allt detta
bevisas sanningen i evangelistens ord: ”men världen
ville icke veta av honom. Han kom till sitt eget, och hans
egna togo icke emot honom.” ( Joh. 1 : 10 f.)

Den Helige Ande; född av jungfrun Maria”. Bara efter
denne Kristus kallas vi kristna. Bara genom denne
Marias son är vi återlösta. Bara under denne jungfrufödde lever och kämpar vi som kristna.

När Satan, den gamle ormen, inte förmår tysta denna dagens budskap på filosofers och rabbiners sätt,
med hån och gyckel, väljer han att instämma på ett
yttre sätt i förkunnelsen om Jungfru Marie bebådelse. Han bejakar det skedda men vränger dess budskap till något helt annorlunda, till ett budskap om
jungfruns märklighet, hennes påstådda syndfrihet,
hennes förmenta ställning som förebedjerska och de
kristnas himmelska moder. Denna gestalt har ingenting att göra med den rätta, heliga Guds moder,
som i dagens evangelium bekänner sig som ”Herrens tjänarinna”, som i dagens predikotext bekänner
sig som frälsningsbehövande synderska med orden:
”Min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare”. Denna rätta Herrens tjänarinna är aldrig ”himladrottning”, låter
Den kristna kyrka, som inte bara kallar sig kristen inte stater och hela klotet vigas åt hennes beskydd,
utan också är det, firar återigen denna trosartikel träder inte fram i bergsklyftor och på hustak som
med stor glädje och fröjd och utropar den inför beskyddande undergörerska. Denna gestalt tystar ju
världen med all kraft. Denna trosartikel står i vår bekännelsen, att ”Jesus Kristus, sann Gud, född av Fatrosbekännelse, varmed vi var dag tröstar oss och dern i evighet, och tillika sann människa, född av Junguppbygger oss. Denna trosartikel finns med i vår ka- frun Maria, är min Herre”. Också denna front mot
den till kyrka förklädda världen, mot den till ljusets
tekesformulering om trons allra innersta sanning:
ängel förklädde Satan, måste vi erinra oss denna dag,
Jag tror, att Jesus, sann Gud, född av Fadern i
så att vår bekännelse ljuder rent och klart. Denna
evighet, och tillika sann människa, född av jungfestdag är ju en försoningens, syndaförlåtelsen och
frun Maria, är min Herre, vilken förlossat, förtrons högtidsdag, då vi förkunnar, att
värvat och vunnit mig, förtappade och fördömda
I. Jesus, den jungfrufödde, har kommit som
människa, ifrån alla synder, ifrån döden och djäGuds rena Lamm,
vulens våld.
När Gud upprättar evangeliums värld, när han bry- II. Jesus, den jungfrufödde, har kommit som
syndare rättfärdiggörelse,
ter in i syndens tillvaro och bygger upp sitt nya tempel, är dess byggstenar, dess alla synder uppvägande
försoningsmedel, helt hans verk: ”icke av blod, ej heller
av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av
Gud”. ( Joh. 1 : 13) Jesu mänskliga natur står inte under arvet från Adam, springer inte fram ur det syndens orsakssammanhang, som är vår arvedel. Jesus,
vår broder, vår försonare, kommer av en ny skapelse
i Marias sköte, av det undret, att han är ”avlad av

III. Jesus, den jungfrufödde, har kommit som
Guds Ord till tron.

I. Jesus, den jungfrufödde, har kommit som
Guds rena Lamm.
Den festdag, vi i dag högtidlighåller, står i det allra
närmaste sammanhang med påsken, vars firande vi

tror på honom som gör den ogudaktige rättfärnu förbereder, på samma sätt som i trosbekännelsen
orden ”född av jungfrun Maria” omedelbart följs av
dig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.
(Rom. 4 : 5)
orden: ”pinad under Pontius Pilatus”. Den rena, obefläckade och heliga mänskliga natur, som i dag anta- Den ogudaktiges rättfärdiggörelse, icke den fromges av Gud, är just det heliga, rena och obefläckade mes, är Marias och bebådelsedagens evangelium till
offer, som på Golgata frambärs som skjul, skydd och alla och envar.
skärm mot Guds vrede, som betalning för hela människosläktets syndaskuld. Detta är själva centrum i
dagens budskap, detta att den Jungfrufödde ”förlos- III. Jesus, den jungfrufödde, har kommit som
sat, förvärvat och vunnit mig ifrån alla synder, ifrån Guds ord till tron.
dödens och djävulens våld”, att hans antagna natur är
Den tro, som det i dag gäller, är tron på det predikade
vår lösepenning.
ordet, som är den gestalt, under vilken Jesus möter
oss. Tron är kallad att höra det predikade ordet, att
II. Jesus, den jungfrufödde, har kommit som i avlyssnandet av dagens evangelium smaka den sanningen, att Marie bebådelsedag skett ” ”. Bara så får
syndares rättfärdiggörelse.
vi del av denna dagens gåvor, kan Gud födas i våra
Allt vad denna festdag förkunnar, riktar den till syn- hjärtan, liksom han nedsteg i Jungfruns sköte. Ingen
dare, till människor utan rättfärdighet, till männis- annan väg härtill finns än att ta Gud på orden, att
kor, som med jungfrun Maria känner sin ringhet och med Maria säga: ”Ske mig såsom du har sagt”. Det han
kan fröjdas i ”Gud, min frälsare”. I sin lovsång talar har sagt, är ju detta, att ”på hans rike skall ingen ände
Maria om ”barmhärtighet”, och denna Guds barm- vara”, att hans rättfärdighet för oss är utan gräns, att
härtighet är hans välbehag med syndare för Jesu Kristi heliga, rena och obefläckade lekamen och blod
Kristi skull. Den ”barmhärtighet mot Abraham”, som till evig tid skyddar oss mot synden, döden och djähon särskilt talar om, utlägger ju Skriften så:
vulen.
Men den som icke håller sig till gärningar, utan
Amen.

