Maria, Guds Moders högtid

S: t Petri, Malmö, 1.1.2017

Idag på årets första dag får vi fira Maria, Guds Moders högtid och samtidigt med
hela Kyrkan be om fred på jorden. För precis två månader sedan – den 1
november, på Alla helgons dag – fick många av oss delta i mässan på Stadion här
i Malmö tillsammans med vår helige fader påven Franciskus. Det var en stor dag
för oss alla och för Malmö. Alltsedan dess får vi se på Malmö som en fredens,
försoningens och frälsningens stad. Människor av olika tro och bakgrund tog emot
påven som en budbärare om universell solidaritet, dialog och försoning. Hans
besök blev verkligen ett hoppets tecken i vår tid av konflikt och konfrontation.
Kommer ni ihåg mer av det budskap påven hade till oss? Jag kanske får friska upp
ert minne. Han påminde oss om något som ofta är bortglömt i vår tid: saktmodet,
ödmjukheten. Det är det material som de heliga är gjorda av. När vi idag får fira
det största av alla de heliga, Guds Moder Maria, får vi se hur detta har
förverkligats och inkarnerats i en människa. Just därför kunde Jungfru Maria ta
emot sitt uppdrag att få föda världens Frälsare, Jesus Kristus, till världen. Ingen
kan bättre än hon hjälpa oss att ta emot Jesus i vårt liv och ställa oss själva med
allt vad vi är och har till hans förfogande. Jesus vill också göra oss heliga, så att
vi genom vårt liv, våra ord och våra handlingar kan göra honom känd och älskad.
Han vill använda oss alla för att sprida sin kärlek och sanning till hela världen,
men då måste vi också börja här i Malmö eller den plats där vi lever och verkar.
Gud sände sin Son till vår värld och vi som tillhör honom sänds också ut på hans
uppdrag. ”Eftersom ni är söner”, säger Paulus: ” har Gud sänt sin Sons ande in i
vårt hjärta och den ropar Abba, Fader! (Gal 4:6). Vi har fått den Helige Ande
ingjuten i oss, för att vi skall leva som Faderns älskade söner och döttrar i enhet
med hans Son och så kunna ge ett trovärdigt vittnesbörd om vem Gud är och vad
han vill göra för alla människor. Men det måste vi alltid göra i all ödmjukhet och
saktmod, och det är just det som Jungfru Maria kan lära oss.
Idag på Nyårsdagen är det speciellt en del av Jesu budskap som står i centrum.
Tillsammans med hela Kyrkan firar vi idag också världsböndagen för fred.
Tillsammans med Maria – Regina Pacis, fredens drottning – ber vi hennes Son,
Fredsfursten, om fred i vår värld. Vi ser mer och mer hur oförmögna och
handfallna politikerna står inför de krig och den terror som rasar och vållar så
mycket ont. Vi får aldrig förtröttas i vår bön om fred på jorden. Vi är alla kallade
att vara de som stiftar fred och verkar för försoning. Det är inte de saktmodiga
som ställer till krig. Det är inte de ödmjuka som sprider terror och våld.
I sitt budskap till idag skriver påven Franciskus: ”Att vara Jesu sanna efterföljare
handlar idag också om att omfatta hans ickevåldslära. Liksom min föregångare
Benedikt XVI konstaterade så är denna lära om ickevåld ’realistisk eftersom den

tar hänsyn till att det finns alltför mycket våld i världen, alltför mycket orättvisa,
och att vi inte kan få bukt med denna situation annat än genom att bemöta den
med mer kärlek, med mer godhet. Detta mer kommer från Gud… Kärleken till
vår fiende utgör kärnan i den ’kristna revolutionen’ (Angelus 18.2.2007)” (nr 3).
Vi kan aldrig få nog av Guds kärlek och godhet. Därför måste vi alltid be om mer
och mer. Det lilla ordet magis, latin för mer, är oändligt viktigt i vår kristna tro
och i vårt liv i Jesu efterföljelse. I sin oändliga kärlek vill Gud ge oss allt mer och
mer. Genom att låta sin Son bli människa har Gud gett oss allt. Vi har hela vårt
liv på oss för att emot honom mer och mer. I början av ett nytt år är det därför
viktigt att vi, var och en av oss, frågar oss själva: hur kan jag ta emot Guds stora
gåva, hans Son, ännu mer i mitt liv och var behöver jag honom bäst? Vill vi vara
dessa saktmodiga, ödmjuka, fridsstiftande människor som lever som Jesu vänner
i denna värld – eller är vi bara intresserade av egen framgång och bekvämlighet?
Ett nytt år är alltid en anledning till omvändelse på djupet. Vi vet inte om det
kommer att vara vårt sista år här på jorden. Det vore underbart om det blev ett
gott, nytt år, ja, att det mer och mer blev så, ett allt bättre och godare nytt år för
varje år som går.
Varje år på nyårsdagen läser vi i den första läsningen det aronitiska välsignelen,
som alltsedan det första förbundets tid har nerkallats över Guds heliga folk:
”Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare
dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid” (4 Mos 6:25-26).
Tänk om vi kunde bära med oss denna välsignelse under hela det år som kommer,
så att Guds ansikte hela tiden är vänt mot oss för att ge oss sin nåd, sin kärlek.
Mer och mer kan vi då genomsyras av Guds närvaro och leva hela vårt liv i
gemenskap med honom och där finna djupare och sannare frid. Sedan kan vi i vår
tur del med oss av detta, mer och mer, till dem som Gud sänder oss på vår väg.
”Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det” (Luk 2:19 ). Tillsammans
med Maria kan vi begrunda det stora som Gud har gjort för oss genom att sända
sin Son till oss, för att vi alltid skall få leva i hans ansiktes ljus. Vi behöver dessa
stilla och tysta stunder av bön och eftertanke för att stå inför Guds ansikte och låta
oss älskas och undervisas av honom. Maria kan hjälpa oss mer än någon annan att
växa in i denna djupa vänskap och förtrolighet med Jesus. I år är det etthundra år
sedan hon visade sig för de fattiga barnen i Fátima, där hon uppmanar till bot och
omvändelse. Gång på gång under historiens lopp ser vi hur Maria ingriper för att
hjälpa oss att mer och mer efterfölja Jesus och leva till hans ära. Låt oss därför gå
in i detta nya år tillsammans med Guds Moder Maria, så att vi lär oss att älska
Jesus mer, tjäna honom mer och göra honom mer älskad och tjänad här i Malmö
– och var vi nu bor.

