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På den relativt ordnade marknaden i semesterstaden några mil väster om Bogotá i gången mellan
fiskavdelningen och fruktavdelningen, så stoppas helt plötsligt flödet av handlande människor upp av en
grupp stillastående kvinnor. Min Colombianska familj ville vidare och verkade inte på något vis reagera
eller ta notis på den grupp kvinnor som samlats kring stolpen vi passerade, men jag stannar till och följer
kvinnornas blickar för att se vad som gjort att de stannat upp mitt i handlandet, mitt i gången. På en plats
där ingen försäljning pågår men där många lämnar ifrån sig något, ett ljus, en blomma, en frukt. Och min
blick, när den följer kvinnornas blickar, landar i jungfru Marias ansikte, det är inför henne de har stannat
upp, inför henne marknadens inbyggda och självklara rytm ändrar takt.
Inför hennes ansikte ändrade marknaden i den Colombianska semesterstaden takt, vilket bara är ett
blygsamt efterskalv av hur hela jorden ändrade rytm, takt och fokus genom Maria, genom hennes Ja. Ett ja
till Gabriel, ett ja till Gud och ett ja för världen.
För vi kan inte använda mindre ord än så när vi ska beskriva vad Maria har gjort, för hennes handlande,
hennes ärliga om än lite knäsvaga Jag är Herrens tjänarinna må det ske med mig som du har sagt var själva
förutsättningen för att Gud ska bli människa, att hon ville ta det särskild och omskakande uppdraget på sig,
eller kanske snarare i sig, att bära och föda Guds egen son – Jesus vår frälsare och livgivare. Ja de
omdanade hela mänsklighetens livsförutsättningar.
Ibland kan man i vår kyrka ana en rädsla och en misstänksamhet mot den Mariafromhet, som finns i många
av våra systerkyrkor. Rädslan att Maria ska tillbedjas istället för Jesus och misstänksamheten att hon
upphöjs till Gud på bekostnad av Jesus eller någon annan i treenigheten. Och viss kan man vara rädd för
det och leva med den misstänksamheten, men jag tror kanske att vi ska se på Mariafromheten vi möter i
andra kyrkor och som vi inte känner igen med lite andra ögon, med ögonen och frågan: Undras vad de har
upptäckt som vi har missa.
Jag tror generellt att det ett bättre sätt att möta andra traditioners fromhet med förundran och nyfikenhet än
med rädsla och misstänksamhet, för det är ju så att tillsammans strävar vi som systrar och bröder att mer
och mer förstå vem Gud är och hur vi kan bli mer lika honom och leva nära honom. Jag menar inte att det
är den Mariafromhet, som vi finner bland annat hos kvinnorna, som stannade på marknaden, som måste bli
vår, men jag är helt övertygad om att den har något att lära oss. Att de har upptäckt något som vi har missat
och frågan är hur vi också upptäcker det och gör det till vårt?
Exakt varför Marias fått den roll hon fått i vår kyrka behövs många doktorsavhandlingar för att reda ut.
Men en av de saker jag tror hänt i vår kyrka, som gör att vi missat det som kvinnorna på marknaden sett är
att vi gjort Maria bara till en helt vanlig kvinna, en i mängden, en av dig och mig. På ett vis är det nog helt
rätt, för det finns en stor poäng i att vi kan identifiera oss med henne, men vi får inte tro att det är hela
sanningen om Maria. För Maria var något utöver det vanlig en alldeles speciell kvinna, inte till sitt yttre
liv, men till sitt inre, hon levde med en självklarhet inför att Gud och en vilja att tjäna Gud, inte bara lite i
ena hörnet, när det passade in i det övriga livet utan med hela sitt liv. Hennes Ja till Gud förändrade
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världen i dess grundvallar, men det liv som först förändrades av det jaet det var ju just Marias. Samtidigt
som hon levde det liv hon alltid gjort det som Guds tjänarinna.
Maria har en omistlig roll, en unik roll och en viktig roll att spela i den kristna frälsningshistorien, utan
hennes svar till Gud att hon är Herrens tjänarinna, hade inte Gud kunnat födas till jorden, hon var utvald av
Gud och hon valde att följa Guds väg i sitt liv. Ingen annan av oss förr eller senare kommer få Marias roll,
men hennes förhållningssätt har vi alla mycket att lära av. För också vi var och en har ett uppdrag för
Gudsrike. Gud behövde Maria för att bära hans son till världen, till livet. Gud behöver oss dig och mig för
att fortsätta att bära Jesus ut i världen, i ord och handling visa på honom, berätta om honom.
Maria var förutsättningen för inkarnationen, det faktum att Gud blev människa, men Gud behöver vårt Ja,
till att vi vill ha honom som en naturlig och levande del i våra liv, och han behöver vårt ja för att genom
oss berätta om det verks som genom Maria blev möjligt – att Gud blev människa och kom till oss, att vi
har en Gud som levt helt mänskliga livsvillkor.
Kvinnorna på marknaden stannad upp mitt i sin vardag för att en stund se upp mot Maria, och vi kanske
frågar oss varför de inte lika gärna skulle kunna vara en bild på Jesus de stannade upp inför. Visst kunde
det vara så, men Maria med sin unika roll som Gudaföderska å ena sidan och å andra sidan en helt vanlig
kvinna kan på ett unikt sätt bli en förebild för oss. Att också vi måste låta bli Jesus en del våra liv,
omtumlande men självklar del. Jesus är en självklar förebild för varje kristen, men för kvinnorna på
markanden och också för oss har Maria något att lära, som förebilden i att säga ja till Gud. Just för att hon
precis som vi var människa.
Vi kanske inte får frågan av Gabriel personligen om vi vill att Guds vilja ska ske i våra liv, men frågan
finns där hela tiden till oss. För Gud vill att vi ska tillhöra honom och vara hans barn. Det var ju för att
komma mänskligheten närmare och rädda den, som han lät sig bli ett barn i Marias liv. Att leva med Gud i
våra liv och nära honom är ett erbjudande som står öppet för oss, men det är bara vi som kan säga vårt ja.
Och frågan är om vi kan stämma in i Marias ord: Jag är Herrens tjänarinna? När vi inte förmå det ja då får
vi göra, som kvinnorna på marknaden i Colombia, stanna upp och ändra fokus från det i vardagen som tar
all vår tid, så mycket tid att i ibland glömmer vad som är verkligt viktigt. Så får titta på Maria, hon som är
ett föredöme, en förebild, verkligen någon att se upp till och åter finna det viktiga att låta Guds vilja ske i
våra liv.
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