
 

Det mänskliga äktenskapet – i Guds Vishets plan för mänskligheten. 

 Återupprättandet av det mänskliga äktenskapet är ett viktigt 

projekt i den gudomliga Visheten. Tillämpningen av texterna om Visheten på 

Maria har gjorts spontant utifrån det som Bouyer kallar en ”universell instinkt 

som inte varit en spekulation av intellektet utan snarare det som frammanar 

den”. Det är precis så Bouyer beskriver all mänsklig erfarenhet inför det heliga 

och som vi betonat i hans beskrivning av riten. Jungfru Marias plats är central 

för att förstå Guds förening med mänskligheten, lika mycket som för 

förståelsen av Kristi förening med Kyrkan. Bouyer skriver om detta:  

 En kristendom som inte velat visa Maria den vördnad Kyrkan har till henne är 

 en vanställd kristendom.  Det kan vi se i historiens ljus. Det kan en tid se ut som 

 om det väsentliga har bevarats genom att Kristus behållits. Men denna bild 

 visar sig snart vara en illusion. Så snart det unika hos hans moder förnekas är 

 den Kristus man trott sig bevara bara en vanställd Kristus. Med andra ord: Gud 

 och mänskligheten återförenas inte längre i honom.   

 Att det är en tidigare luthersk pastor som skrivit detta förhöjer 

smaken. Maria är inte ett enkelt omslag som skyddar ett innehåll. Hon är inte 

en kristen bland många andra vars vördnad kunde avlägsna henne från Kristus. 

Hon är beviset för att Gud och människorna återförenas i Kristus i Hans bröllop 

med Kyrkan och beviset för Guds förening med hela skapelsen. Hon är garanten 

för Kristi kärleksgåva till sin Kyrka. Bouyer skriver följaktligen: ”Alltså är det 

bara i Maria som man kan upptäcka fullheten i de gåvor Kristus gett den 

mystiska kroppen där den mänsklighet samlas som han förenat med sig i 

jungfru Marias moderliv.”  

 Av det här sagda framgår att inte heller äktenskapet skulle kunna 

uppfattas säkrare än genom att begrunda storheten i det mysterium som 

inryms i Maria som ”Vishetens säte”; ty mysteriet är den verklighet i tiden som 

sakramentalt inrymmer denna enhets mysterium i den mystiska Kroppen. Det 

är genom att studera ”Maria som man kan hoppas upptäcka hur Gud upphöjt 

mänskligheten till sig genom att böja sig ända till henne (Bouyer, Le Trône de la 

Sagesse, kapitel 9).”. Dessa kenosis och apoteosis är de objekt Evangeliet 

uppenbarar i mysteriet.  Föreningen mellan mänskligheten och det gudomliga 

som leder till Kristus blir fundamentet för varje identifiering av det 



bröllopsmysterium som förenar Gud med sitt verk och samtidigt det som 

identifierar och förenar mannen och kvinnan.  
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