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Bibelundervisning om ‘Maria’

Bibelundervisning om ‘Maria’
Kvinderne i Jesu slægtstavle: Tamar, Ruth og Batseba – og Maria:
Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn …
Jakob til Josef, Marias mand. Hun fødte Jesus, som kaldes Kristus
(Matt 1,1+16).

Bibelundervisning om ‘Maria’
Maria kaldes:
”du benådede”
”velsignet blandt kvinder”.
Marias egen lovsang:
”herefter skal alle slægter prise mig salig,
thi den Mægtige har gjort store ting mod
mig”.

Bibelundervisning om ‘Maria’
Opbygning
• Indledning
• Maria – livsvandring i tro
• Maria - forbillede på tro og lydighed
• Født på ny – Kirken som Kristi legeme

Marias livsvandring i tro

Marias livsvandring i tro
Marias bebudelse (Luk 1,26-38)
Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i
Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed
Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende
og hilste hende med ordene: »Herren er med dig, du benådede!«
Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde.
Da sagde englen til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se,
du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal
blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader
Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være
ende på hans rige.«

Marias livsvandring i tro
Marias bebudelse (Luk 1,26-38)
Maria sagde til englen: »Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen
med en mand.«
Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft
skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds
søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om
hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for
Gud.«
Da sagde Maria: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!« Så
forlod englen hende.

Marias livsvandring i tro
Maria hos Elisabeth (Luk 1,39-45)
I de dage brød Maria op og skyndte sig til en by i Judæas bjergland; hun gik ind i
Zakarias' hus og hilste Elisabeth.
Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med
Helligånden og råbte med høj røst: »Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit
livs frugt! Hvordan kan det forundes mig, at min Herres mor kommer til mig? For da
lyden af din hilsen nåede mine ører, sprang barnet i mig af fryd. Salig er hun, som
troede; for det, som er talt til hende af Herren, skal gå i opfyldelse.«

Marias livsvandring i tro

”Ligesom den første kvinde blev forført til at være ulydig mod Gud, blev den anden
kvinde (Maria) overtalt til at lyde Gud – og bragte dermed Frelseren til verden.
Nu skal alt det, som blev forlist og ødelagt ved Evas ulydighed genoprettes ved
Marias lydighed”. (Irenæus 130-202 e. Kr.)

Marias livsvandring i tro
Marias lovsang (Luk 1,46-56)
Da sagde Maria:
Min sjæl ophøjer Herren,
og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!
Han har set til sin ringe tjenerinde.
For herefter skal alle slægter prise mig salig,
thi den Mægtige har gjort store ting mod mig.
Helligt er hans navn,
og hans barmhjertighed mod dem, der frygter
ham, varer i slægt efter slægt.

Han har øvet vældige gerninger med sin arm,
splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker;
han har styrtet de mægtige fra tronen,
og han har ophøjet de ringe;
sultende har han mættet med gode gaver,
og rige har han sendt tomhændet bort.
Han har taget sig af sin tjener Israel
og husker på sin barmhjertighed
– som han tilsagde vore fædre –
mod Abraham og hans slægt til evig tid.

Marias livsvandring i tro
Josef og Jesu fødsel (Matt 1,18-25)
Josefs overvejelser om at lade sig skille
Gud kommer ham og Maria til hjælp

Marias livsvandring i tro
Jesu fødsel (Luk 2,1-21)
Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde
folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var
statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by.
Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder
Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen
med Maria, sin forlovede, som ventede et barn.
Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den
førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i
herberget.

Marias livsvandring i tro
Jesu fødsel (Luk 2,1-21)
I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres
hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de
blev grebet af stor frygt.
Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal
være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.
Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«
Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og
sang:
Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!

Marias livsvandring i tro
Jesu fødsel (Luk 2,1-21)
Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til
hinanden: »Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har
forkyndt os.«
De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i
krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette
barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem; men
Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem.
Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og
set, sådan som det var blevet sagt til dem.

Marias livsvandring i tro
Jesu omskærelse og Simeon (Luk 2,22-40)
»Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et
tegn, som modsiges – ja, også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge – for at
mange hjerters tanker kan komme for en dag.« (Luk 2,34-35).
De vise mænd (Matt 2,1-12)
Gaver: guld, røgelse og myrra …
Flugten til Egypten og barnemordet i Betlehem (Matt 2,13-23)
Hadet mod barnet – en vej fra krybbe til kors

Marias livsvandring i tro
Jesus som tolvårig i templet (Luk 2,41-52)
Marias første ”tab” af sin søn – han går sin egen vej efter sin fars vilje
Mønstret i Marias liv: : ”Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte” (Luk 2,51b).
Brylluppet i Kana (Joh 2,1-5)
»De har ikke mere vin.« Jesus sagde til hende: »Hvad vil du mig, kvinde? Min time
er endnu ikke kommet.«(Joh 2,3-4)
Hans mor sagde til tjenerne: »Gør, hvad som helst han siger til jer.« (Joh 2,5)

Marias livsvandring i tro
Jesu sande familie (Matt 12,46-50)
»Hvem er min mor, og hvem er mine brødre?«
»Se, her er min mor og mine brødre. For den, der gør min himmelske faders vilje, er
min bror og søster og mor.« (Matt 12,46-50).
”ikke engang hans brødre troede på ham” (Joh 7,5).

Marias livsvandring i tro
Jesu vandring mod Jerusalem og korsfæstelsen
Maria fulgte med og så hvor det bar hen: mod lidelse og død …
Ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria
Magdalene. Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede,
sagde han til sin mor: »Kvinde, dér er din søn.« Derpå sagde han til disciplen: »Dér
er din mor.« Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. (Joh 19,25-27).

Marias livsvandring i tro
Påskedag og Maria blandt apostlene
Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kom kvinderne til graven med de
vellugtende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven,
og de gik derind, men fandt ikke Herren Jesu legeme (Luk 24,1-3)
De [apostlene] holdt alle i enighed fast ved bønnen, sammen med kvinderne og
Jesu mor Maria og hans brødre. (Apg 1,14)

Maria – forbillede på tro og lydighed
Maria – et billede på kirken
Tage imod Ordet – lade det vokse i sig – give det til verden
Efterfølgelse: Aldrig at sige nej til Jesus!
Holde hjertet åbent og vente på Gud
Kasserede gudsbilleder og selvbilleder – vi kan ikke kontrollere Gud
Stille hele sin person til rådighed for Guds handlen og planer
Ordet modnes i hjertet: Lad Gud virke! Stol på ham!

Født på ny – den anden inkarnation
Guds levende ord sætter frugt
”Maria blev frugtsommelig gennem øret” (teologi i Middelalderen)
Maria – Jesus og kirken:
»Saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede!« Men han svarede:
»Javist! Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!« (Luk 11,27-28).

Født på ny – den anden inkarnation
Guds levende ord sætter frugt
”En sædemand gik ud at så sit korn … Sæden er Guds ord … det, i den gode jord,
det er dem, der hører ordet og bevarer det i et smukt hjerte, er udholdende og
bære frugt … ” (Luk 8,5.11.15)
”Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå
ud og bære frugt … ” (Joh 15,16).
»Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt!«

Født på ny – den anden inkarnation
Ordet bliver kød
Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den
Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed (Joh 1,14)
Pinsedag: Gud tager bolig i os ved Helligånden.
Gud bliver et menneskebarn - mennesket bliver Guds barn.
To fødsler. Begge er Helligåndens værk.
”Kristus i jer, herlighedens håb” (Kol 1,27).

Født på ny – den anden inkarnation
Født på ny – ny menneskehed
”Alle dem, der tog imod ham [Jesus], gav han ret til at blive Guds børn, dem, der
tror på hans navn; de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men
af Gud”. (Joh 1,12-13).
”I må fødes på ny” (Jesus til Nikodemus i Joh 3)
Vi er ”vokset sammen med ham” i dåben (Rom 6,5).
Vi er ”Kristi legeme” (1 Kor 12,27)
”I er Guds tempel og Guds ånd bor i jer” (1 Kor 3,16)

