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Det heliga jublande livet och forkunnelsen

Det är bra för kyrkan att fokusera på att predika och förkunna, genom att anordna kurser om förkunnelse, 

så att den troende kan lära sig om förkunnelsen i trons anda och ha en tillit till Guds helige Andes verk, i 

dem själva och i dem de tjänar. Det är även bra för den troende att tjäna en ateist i alla livets delar, så att 

han må uppleva den praktiska kärleken som �ödar ut ur den människoälskande Guds förkunnare. 

Emellertid kan allt detta bli korrupt av blind fanatism, mördande bokstavstro eller arrogans och 

högmodighet. E�ersom den helige Guds nåd verkar i den som lever heligt med en ödmjuk ande och kärlek.

Bibeln nämner inte att den heliga Maria tog med sig en gåva till fostret Johannes eller till hans 

föräldrar. Hon tänkte inte heller på hur hon skulle tjäna sin gravida kusin utan erfarenhet kring detta 

och förmodligen hade hon inte heller några pengar att erbjuda dem.

Däremot kände hon en riktig rikedom, e�ersom hon bar världens frälsare i hennes moderliv, givandes 

en himmelsk glädje och ett hjärtligt jubel. Den heliga Maria frambar till prästen, hans hustru och deras 

foster, härlighetens Herre som bodde inuti henne. Huset blev som en himmel där ingenting saknades.

Herren Kristus valde inte den heliga Maria att vara bland dem 

tolv lärjungarna eller de sjuttio apostlarna, ändå var hon en under-

bar och verksam förebild i sitt praktiska förkunnande.

I sin tystnad berättande hon inte för sin trolovade, den helige Josef, 

om ärkeängeln Gabriels bebådelse och hon 

underrättade inte honom om inkarnationen 

av Ordet i hennes moderliv. Med anledning 

av hennes heliga tystnad, uppenbarade sig 

en ängel till Josef i en dröm sägandes: "Josef, 

Davids son! Var inte rädd för att ta till dig 

Maria som din hustru, för barnet i henne 

har blivit till genom den helige Ande. Hon 

ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa 

sitt folk från deras synder." (Matt 1:20-21). Det Josef �ck var mycket 

bättre än någon dialog han skulle ha ha� med den heliga Maria.

Genom hennes heliga dialog med ängeln Gabriel, förkunnade 

hon också, givandes mänskligheten genom alla generationer en 

förståelse för det heliga inkarnationens mysterium och Treenighetens 

roll i den (Luk 1:34).

Såsom hon förkunnande med den heliga tystnaden och den 

hemliga dialogen, förkunnade hon även med en helig kärleks 

o�erakt som det sades: ”Vid den tiden bröt Maria upp och skyn-

dade till en stad i Juda bergsbygd. Där gick hon in i Sakarias hus 

och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning, 

spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den 

helige Ande” (Luk 1:39-41).

Med denna kärleksakt blev Sakarias hus omvandlat till en jublande 

himmel; barnet spratt fröjdfullt, Elisabet fylldes med den helige 

Anden och hela huset fylldes med lovsång till Gud med glädje och 

jubel. Hur stor är inte Marias förkunnelse?! Hon sade inget till dem, 

mer än att hon kom till dem bärandes Kristus i hennes moderliv.

Världen behöver inte predikningar och böcker, lika mycket som 

den törstar e�er Kristus att inträda i hjärtan och hus, varhelst 

människan �nns!
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Herre, ge mig den uppriktiga förkunnelsens ande.

Låt mig gå med Maria, bärandes dig i mitt hjärta.

Giv mig helig tystnad, så att Du kan tala till mig och genom mig.

Herre, giv mig en evig helig dialog med dig.

Så att jag kan be för mänsklighetens frälsning.

Giv mig ett hjärta fylld av kärlek och ett sinne fullt av visdom.

Låt mig förbli i dig, och du i mig,

Så att jag må vara en glädjens källa till alla jag möter.

Fader Tadros Y. Malaty
Kiahk 1737 AM

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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