
María, Móðir Guðs og
allrar kirkjunnar

12. tími

Tilgangur:
María er Móðir Jesú og móðir okkar.
Læra og æfa Maríubæn.



María er móðir Jesú.

María mey bjó í Nasaret, og var
trúlofuð Jósef.
Dag einn sendi Guð engilinn Gabríel til
að segja henni að Hann hefði valið
hana til að verða móðir frelsarans.
Munið þið eftir því þegar Guð lofaði
Adam og Evu frelsara sem mundi þvo
burt syndir þeirra og opna himininn
aftur? Nú, frelsarinn kom ekki til jarðar
strax, við biðum afar lengi eftir honum.
Að lokum, ákvað Guð Faðirinn að
senda Son sinn til jarðar.
Til þess að komast til jarðar varð sonur
Guðs að taka sér líkama. Þess vegna
kom hann sem lítið barn.
Sonur Guðs á nú þegar föður sinn sem
er á himnum, það er Guð, en hann
þarfnaðist móður, móður sem elskar
hann mjög mikið.
Hver skyldi þessi mamma vera? Það er
hin heilaga María mey.

Þegar engillinn Gabríel gengur inn í hús Maríu, hneigir hann sig fyrir henni og segir
við hana: "Heil sért þú, María full náðar! Drottinn er með þér.”
María mey er undrandi þegar hún sér engilinn, en hann segir við hana: „Óttast þú ekki,
María, þú munt eignast barn, þú munt kalla hann Jesú. Hann mun vera sonur Guðs, frelsarinn. "
Og María svaraði: „Ég er ambátt Drottins. Verði mér eftir orðum þínum."
María er glöð, hún er móðir Sonar Guðs.
Orð engilsins sem tilkynnti fæðingu Jesú eru svo falleg að þau eru oft endurtekin: Heil
sért þú, María!



Vitið þið hvað það þýðir að segja: Heil sért þú, María, full náðar?
Það þýðir: Sál þín er falleg, hrein og full af  náð Guðs.
Og þegar María mey svaraði: Ég er ambátt Drottins, þá þýddi það: Já, ég vil allt sem
Guð vill.

Þið sjáið hve hlýðin María mey er. Hún elskar Guð svo mikið að hún segir strax já.
Ó! Hvernig á að elska hana! Það var hún sem gaf  okkur Jesú! Þegar þið elskið Guð af
öllu hjarta, segið þið alltaf  já við hann. Að segja já ... er að hlýða!
Til þess að þið getið alltaf  hlýtt skuluð þið biðja Maríu mey að hjálpa ykkur.
Við skulum oft fara með hina fögru bæn Gabríels engils: Heil sért þú María, full
náðar. Drottinn er með þér, blessuð ert þú meðal kvenna.



María er móðir okkar.

Þið eigið móður á jörðinni sem sér um ykkur og elskar ykkur mjög mikið.
En þið eigið aðra móður á himnum sem elskar ykkur ennþá meira: Það er hin heilaga
María mey.

Blessuð María mey er yndislegust allra mæðra.
Hvers vegna? Vegna þess að hún hefur aldrei drýgt eina einustu synd.
Hún er eina manneskjan sem var ekki með blett erfðasyndarinnar, þið munið, synd
Adams og Evu sem óhlýðnuðust Guði með því að hlusta á djöfulinn.
Hjarta Maríu er alveg hreint. Hún hlustaði aldrei á djöfulinn.
Hvers vegna? Vegna þess að hún átti að verða móðir Jesú. Guð vildi að móðir sonar
síns Jesú væri yndislegust allra mæðra. Það er hátíð hins flekklausa getnaðar: 8.
desember.

Ævinlega, hvort sem er á nóttu eða degi, hugsar María um okkur. Hún sér okkur, hún
hlustar á okkur þegar við biðjum til hennar, hún hjálpar okkur og vill að við förum til
himna með henni og dveljum í návist Jesú.
María mey lifir á himnum. Við sögðum að hún sæi okkur og að hún hlustaði á okkur.
Þegar María mey dó vildi Guð að sál hennar sameinaðist líkama sínum og að hún stígi
upp til himna eins og sonur hennar Jesús, með líkama sínum og sál. Þess vegna er hún
á himnum í líkama sínum og sál. Það er hátíð Uppnumningar Maríu meyjar til himna:
15. Ágúst.

María býr á fallegasta stað á himnum með Jesú, þar sem hún er móðir Guðs (hátíð 1.
janúar). Hún er fallegri en englarnir, hún er himnadrottningin. Við verðum að elska
Maríu mey afar heitt og biðja til hennar. Hún mun hjálpa okkur að elska son sinn og
veita okkur náð fyrir hönd Jesú. Náðin er gjöf  frá Jesú sem hjálpar okkur að líkjast
honum og vera góð við aðra svo að við komumst dag einn til himna.

María býr á himnum en hún kemur oft í stuttar heimsóknir á jörðina. Heilög
Bernadette í Lourdes sá Maríu mey og mörg önnur börn höfðu ánægju af  að sjá og
heyra hana: í La Salette, í Fatima, í Guadalupe, í Knock.
Hún segir þeim að biðja meira, fara með rósakransinn og hlýða boðorðum Guðs.



Það er mjög auðvelt að fara með rósakransinn: Við förum með Faðir vorið, tíu
Maríubænir og lofgerðarbæn.
María mey er mjög hrifin af  því að við förum með hina fimm leyndardóma
rósakransins. Við skulum læra þá utan að og fara oft með þá!



Svarið spurningunum:

• Hver er hin heilaga María mey?
• Var hjarta Maríu mey flekkað af  erfðasynd?
• Hvers vegna vildi Guð að hjarta Maríu væri óflekkað?
• Er María mey einnig móðir okkar?
• Þykir henni mjög vænt um okkur?
• Hvernig getum við talað við Maríu mey?

Hér er skemmtilegur spurningarleikur: https://wordwall.net/it/resource/27410100

Skrifið það sem vantar.

Maríubæn

Heil sért þú _____________, full náðar.
________________ er með þér;
blessuð ert þú meðal ______________________;
og blessaður er __________________lífs þín Jesús.
*Heilaga María _________________________,
bið þú fyrir oss ______________________ mönnum,
nú og á ______________________ vorri. Amen.

kvenna - dauðastundu - María – Guðsmóðir - Drottin – ávöxtur – syndugum

https://wordwall.net/it/resource/27410100





