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Eva lät sig höra falska ord och tvivel om tron från ormen: ”Har Gud verkligen sagt 
a� ni inte får äta av alla träd i lustgården”? De�a slutade med en tystnad framför fien-

dens förnekande av Guds löften: ”Ni ska visst inte dö! 
[…] Ni kommer bli som Gud med kunskap om go� 
och ont” (1 Mos 3:4–5). Hon trodde på lögnen och 
förblev i tystnad, så hennes korrupta tystnad ledde till 
hennes korrupta dialog. 

Samtidigt som den nya Eva gick in i en uppbyggande 
dialog, vars mål inte endast bestod i nyfikenhet, utan 
även en tillväxt i kunskapen om Guds mysterier och 
gärningar. Utan denna dialog, skulle ingen ha känt till 
den heliga Treenighetens roll i den gudomliga inkarna-
tionen: ”Den helige Ande ska komma över dig, och den 
Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som 
föds kallas heligt och Guds Son” (Luk 1:35). Denna 
dialog förde henne till helig tystnad i trons ande: ”Jag 
är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har 
sagt” (Luk 1:38).

Någon kanske må undra: vad bör vi börja med, en helig tystnad eller en helig dialog? 
Det praktiska svaret finner vi i den nya Eva som är a� den som närmar sig Herren, 
njuter av både helig tystnad liksom alla dessa heliga dialoger. Den som drar sig tillbaka 
från Gud för a� vara ensam med fienden, som den första Eva, kommer finna sina ord 
korrupta och fördärvande, samt dess tystnad, korrupta och destruktiva.

prövningar, lidanden och korsfästelse. Under alla dessa konversationer bröt hon inte 
sin tystnad. Vi kommer nedan kort nämna några av dessa konversationer.

Den helige Irenaeus (andra århundrandet e.Kr.) menar a� Eva i sin dialog med ormen band 
en knop, vilke, den andra Eva, den heliga Maria, löste genom sin dialog med ängeln Gabriel.

Den helige Jakob av Serugh menar på a� den första Eva var en del av en korrupt 
dialog, som följdes av en korrupt tystnad, medan den nya Eva började med en helig och 
uppbyggande dialog, som följdes av en heligt uppbyggande tystnad för si� och sina 
barns liv under alla generationer.

Ormen närmade sig Eva och påbörjade en dialog med henne utan a� inleda med en 
hälsning eller frid, för a� en dialog med Satan eller synden inte ger frid. Såsom profeten 

Jesaja sade: ” Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger 
min Gud” (Jes 57:21). Vad gäller ängeln däremot, inledde 
den dialogen sägandes: ”Gläd dig, du som få� nåd! Herren 
är med dig” (Luk 1:28). Denna dialog fördes av den gudom-
liga nåden genom den gudomliga närvaron. Den som 

utövar helig tystnad, genom vilken han smakar den gudomliga närvarons sötma, som 
skapar konversationer saltade med den helige Andens salt, som är full av sötma och vän-
lighet. Därför bör vi inte förvånas över Jesus son till Syraks fokus på tungan som e� 
verktyg för de klokas tillväxt och ära, samtidigt som den är en förstörelse och 
undergång för den dåraktige.

“Ära liksom vanära följer av ord, en människas tunga kan bli hennes fall.”
(Syr 5:13)

“Vackra ord ger många vänner, den som talar väl blir väl bemö�.” (Syr 6:5)

“Bä�re halka på golvet än slinta med tungan; så kommer de onda hastigt
på fall.” (Syr 20:18)

“Vem sä�er ut vakt vid min mun och förser mina läppar med e� sinnrikt sigill,
så a� de inte vållar mi� fall och min tunga inte drar mig i fördärvet?” (Syr 22:27)

“Piskans slag ger blodiga märken, men tungans slag knäcker ben.” (Syr 28:17)

Under den första söndagen av månaden Kiahk, såg vi 
hur Maria behöll sin heliga tystnad sedan sin barndom, 
och hur Herren tillät a� prästen Sakarias blev stum för 
a� tillägna tiden till a� studera skrifterna och profetior-
na om Messias, Frälsaren. Vi såg också hur fostret 
Johannes fröjdfullt lovsjöng Kristus i Elisabets moderliv, 
och a� ingen hörde det, mer än Gud själv.

Denna heliga tystnad går inte emot den heliga dialog 
som en individ kan ha med Gud. Denna heliga inre tyst-
nad helgar själens djup, känslor, tunga, och förbereder 
den troende för en helig dialog med Gud i en tystlåten 
harmoni. De�a är det vi ser i den heliga Marias person-
lighet, moder till Messias, Ordet.

Jamforelse mellan den forsta Eva och den 
nya Evas dialog

Vårt firande av Jesu Kristi födelse, det inkarnerande 
Guds Ord, baseras på en praktisk njutning av apostlar-
nas ord: ”Nu i den sista tiden har han talat till oss 

genom sin Son.” (Heb 1:2). Han 
kom ner till oss och levde bland 
oss, så a� vi må höra Hans röst i 
våra hjärtan, och uppleva Hans 
frälsning på korset, samt ingå 
med Honom i en hemlig evigt 
helig förening. När de�a sker blir 
våra djup helgade och Hans rike 

blir inuti oss (Luk 17:21), så a� vår tystnad såväl som 
våra konversationer, blir helgade i den helige Herren.

Den helige Jakob av Serugh säger a� även om den 
heliga Maria i sin tystnad tänkte på alla händelser som 
bemö� Kristus från bebådelsen om Hans födelse till 
dagen av hennes färd till Paradiset, måste hon ha haft 
många konversationer: med hedarna, de vise männen 
och änglarna, som kom för a� meddela de goda nyheter-
na samt änglarna som inte handlade under hans 
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Vi välkomnar även fler som vill ta del i välsignelsen av att översätta 
korta artiklar eller böcker. För att ta del i denna tjänst skicka ett 
mail till Mina Medhat via denna mail: minamedhat84@gmail.com 
med ämnesrubrik ”Participate in the swedish translation team”.
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