
Prædiken til Mariæ Bebudelsesdag

af  Stine Munch
Kære Gud, grib hver dag ind i vores liv, som du greb ind i Marias. Amen.

Mariæ Bebudelsesdag er  som bekendt  mærkedagen til  minde  om den dag,  hvor  englen
Gabriel sagde til den meget unge Jomfru Maria, at hun var blevet gravid med Guds søn.

Og så kan man jo diskutere med sig selv, om sådan en undfangelse nu også har fundet sted
og så videre. Men helt ærligt, det vil jeg faktisk ikke bruge hverken mit eller Jeres krudt på.
For der er tale om Gud her, og for Ham er alting muligt. Også selvom det rækker ud over
hvad vi mennesker lige kan tænke os til og ud over de fysiske love.

For Gud er alting muligt, også det som vi mennesker synes er umuligt. Og skulle det på en
eller anden måde vise sig, at Jesus alligevel ikke blev født af  en jomfru, så vælter det for mig
ikke hele læsset. 

Det Jesus sagde og gjorde, det at han døde og opstod det er så stort og så betydningsfuldt,
at han kun kan være Guds søn.  

Min  sjæl  ophøjer  Herren  siger  Maria. Det  lyder  smukt,  men  måske  en  smule
gammeldags. Min sjæl ophøjer Herren - ordene  rummer en bevægelse. Man kan næsten se
Maria der knæler medens hun rækker hænderne frem i en bevægelse som siger:   Se, hvor
stor Gud er! 

Maria siger det med hele sin sjæl, med hele sit jeg, helt ind til det inderste.  Min sjæl ophøjer
Herren… ordene er smukke, og som sagt, måske lidt gammeldags. Men efter min mening,
så skal ikke gøres mere moderne, for så tror jeg ikke længere at de har samme styrke.

Men tænk, at Maria virkelig bare siger sådan, at hun ikke gør mere modstand eller siger at
Gabriel må finde en anden.

Dengang var det jo et helt anderledes samfund. Et samfund som i værste fald kunne kræve
henrettelse, når en ung, forlovet pige blev gravid med en anden end sin kommende mand.
Ja, bare det at blive gravid med sin kommende mand, inden de var blevet gift, var sådan set
slemt nok.

Og hvem ville vel tro på Marias forklaring om den situation, hun nu befandt sig i. Hvordan
skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand, sagde den forundrede Maria til
Gabriel.

Hvem ville tro hende? Ville de ikke snarere møde hende med ringeagt i blikket og hånende
ord om at den forklaring måtte hun længere ud på landet med? Alligevel accepterer hun.
Stiller sig til rådighed for det hun er blevet udvalgt til. 



Lad det ske mig efter dit ord. Og videre siger Maria i lovsangen: Herefter skal alle slægter
prise mig salig, thi den Mægtige har gjort store ting imod mig.

Alle slægter skal prise mig salig. Det gælder for alle kristne fordi vi tror, at Maria virkelig bar
og fødte Guds søn. Men i særlig grad gælder det jo selvfølgelig katolikkerne der har givet
Jomfru Maria en plads meget tæt på Kristus.

I den katolske kirke beder man til Maria og hun kan så gå i forbøn for mennesket hos Jesus
som hun har en særlig adgang til. Det er netop derfor at man i de katolske kirker både har
mange billeder og statuer af  Maria.

Luther vendte sig imod guddommeliggørelsen af  Maria, fordi han mente, at den fjernede
opmærksomheden fra det vigtigste, nemlig Kristus og evangeliet.

Men hvilken rolle spiller Maria så i vores protestantiske folkekirke? Ja, hun spiller vel faktisk
ikke nogen rolle. Måske ikke anden, end at vi nævner hende i trosbekendelsen,og så at hun
altid er med i de mange krybbespil der opføres i kirkerne til jul.

Men kan vi ikke sagtens bruge Maria til noget? Selvfølgelig uden at det på nogen måde
bliver krypto-katolsk eller noget i den retning? Der er noget storladent over Marias lovsang. 

Det at hun, på trods af, at der i samfundet øjne faktisk er sket noget helt utilgiveligt, på
trods af  at hun nu risikere at blive udstødt og det der er værre - så priser hun alligevel Gud.  
Hun tænker ikke på al den hån og spot hun nu vil blive udsat for.

At alle dem, der er store i egne øjne, vil fordømme hende som helt forkert.  For hun har
tillid til, at det nok skal gå alt sammen, tillid til at Gud er med hende.

Når  Maria  synger:  Han  har  set  til  sin  ringe  tjenerinde,  er  det  nemlig  ikke  bare  noget
gammelt, måske nok poetisk sprog, nej, det siges også til os.

Gud tager Maria til sig, udvælger hende for at fortælle os, at det, som ikke er noget, er stort
for Gud. Det menneske, som ikke har nogen værdi i andres øjne, ophøjes. 

Maria blev med barn før hun blev gift,  og det alene var en skændsel så stor,  at hendes
forældre  med  god  ret  kunne  have  forkastet  hende. Og  hendes  forlovede  Josef,  stod
uforstående overfor at skulle gifte sig med Maria, hvis barn han ikke var far til. I sin gode ret
kunne han have forkastet hende. 

Men Gud ville noget andet. Og det forstod Maria. Hun værgede sig ikke, eller prøvede at
sige, at hun ikke var det værd. Hun sagde heller ikke, at hun ikke turde. Eller at det ville
ødelægge hendes karrieremuligheder.

Hun tog sin opgave på sig. Og det er det vi skal se hen til. Vi skal se Maria, som det hun i
sandhed er. Ikke en ophøjet helgen, som man skal prise salig fordi hun har gjort sig i særlig
grad fortjent til Guds yndest. Men i stedet som det, hun kalder sig selv: en man kan prise
salig, fordi Gud har gjort mægtige gerninger mod hende. 



Som et eksempel til efterfølgelse, på det som er menneskers mulighed, nemlig at tage sin
opgave på sig, hvor umulig den end ser ud og opdage at deri bor en ro og måske endda en
glæde over at gøre og være hvad man skal og er kaldet til.

For Maria ventede Jesus og fødte ham og plejede og passede ham indtil han blev voksen.
Og jeg tror bestemt ikke det har været let og smertefrit. Først skammen ved at blive gravid
uden for ægteskabet. Og alt det med Josef. Så den besværlige tur til Betlehem, højgravid og
på et æsel. 

Den  uudholdelige  smerte,  da  hun  fødte  et  lille  hjælpeløst  barn  og  så  ovenikøbet  i  en
stald. Flugten til Ægypten. Og dette komplet uforståelige, på den ene side at få at vide, at
hun var mor til Guds søn. Og samtidig oplevelsen af, at det faktisk gik ham rigtigt dårligt. 

Han blev kaldt dæmonbesat. Dranker og frådser. Og da Maria og Jesu søskende vil kalde
ham hjem, fordi det simpelthen bliver for meget og for pinligt, da siger han, at de ikke er
hans søskende og hans mor, ja da må Maria virkelig have spekuleret på hvad i alverden
meningen skulle være.

Til sidst så hun så ham blive korsfæstet. Som en gudsbespotter. Myrdet af  det folk, som han
var kommet for at frelse.

Mon  Maria  egentlig  følte  den  store  begejstring  undervejs?  Den  store  tro?  De  store
følelser? Hun  sang  lovsang  den  dag  Gabriel  gav  hende  det  store  og  meget  underlige
budskab. Men den var vel hul og tom, da hendes søn hang tortureret og forpint på et kors
uden for Jerusalem.

Det var jo først efter opstandelsen, at det virkelig gik op for hende, hvad det betød, at
Gabriel  kom. Efter  over  30  år  i  stor  uvished  og  tvivl. Men  sådan  kom  Gud  til  os
mennesker. 

Det er langt fra altid at vi kan se noget mønster i noget som helst. Sådan var det også for
Maria, og først i opstandelsens lys, blev det klart, at det var Gud, der var Jesus.

Maria lovsang Gud, fordi hun var sikker på at han ville være med hende i det hun var blevet
udvalgt til og havde taget på sig. Gud er barmhjertig siger hun, og han glemmer ikke sin
barmhjertighed. Men undervejs i livet med Jesus kan hun måske nok have følt at Gud havde
glemt hende og den søn hun fødte i Betlehem..

Men Gud havde ikke glemt hende. Gud glemmer os aldrig, han forlader os ikke, uanset hvor
slemt det bliver. 

På søndag er det palmesøndag, påsken er lige om hjørnet og i påskedagene skal det endnu
engang blive klart for os, hvor langt Gud, i sin søn, vil gå for at følge os.  Gennem lidelse og
død til opstandelse og liv.



Og vi må tage vore opgaver på os, og i Jesu død og opstandelse finde mod og tro og ånd til
at holde det hele ud, til at glæde os over livet, hvordan det end former sig og til at lovsynge
Gud.

Vor sjæl ophøjer Herren. Og vor ånd fryder sig over Gud, vor frelser. Han har set til sine
ringe  tjenere. Herefter  skal  alle  slægter  prise  os  salige. For  den  mægtige  har  gjort  store
gerninger mod os.

AMEN
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