
María er Móðir Drottins
13. tími

Tilgangur:
María er Móðir Guðs og fór í heimsókn til Elísabetar, frænku sinnar, þegar hún var
þunguð. Með því sýndi hún mikinn kærleik og við verðum að gera það sama í daglegu
lífi okkar.



María heimsækir Elísabetu

Hin heilaga María mey átti frænku sem hét Elísabet.
Dag einn fór Sakaría eiginmaður hennar inn í musterið til að biðjast fyrir og engill
birtist honum. Hann sagði honum að hann myndi eignast son að nafni Jóhannes sem
myndi verða mikill spámaður.
Sex mánuðum síðar átti boðun Maríu meyjar sér stað. Stuttu síðar fór hún frá Nasaret
til að hjálpa frænku sinni: Það er Vitjunardagur Maríu.
Þegar María mey kom á heimili heilagrar Elísabetar, hoppaði barnið sem hún bar innra
með sér af  gleði og fagnaði.
Og heilög Elísabet hrópaði:
"Blessuð ert þú meðal kvenna og blessaður ávöxtur lífs þíns,”
María mey þakkaði Guði fyrir þessa tilkynningu með því að syngja lofsönginn
Magnificat.
María mey hjálpaði frænku sinni í rúma þrjá mánuði, þar til Jóhannes, sem var síðar
kallaður skírari, fæddist.
Þegar Jóhannes var færður til kynningar í musterinu fylltist faðir hans Heilögum Anda
og flutti lofsönginn: „Og þú, sveinn! munt nefndur verða spámaður hins hæsta, því að þú munt
ganga fyrir Drottni að greiða vegu hans“.

Rétt eins og María fór að hjálpa frænku sinni Elísabetu, vitandi að hún væri í vanda
stödd, án þess að nokkur bæði hana um að koma, þannig eigum við að vera vakandi
yfir þörfum annarra og hjálpa þeim án þess að nokkur biðji okkur um það.

Hugleiðum hvernig við getum aðstoðað heima, foreldra okkar og systkini.
Hvernig getum við aðstoðað í skólanum? til dæmis bekkjarfélaga okkar?
Hvernig getum við hjálpað vinum okkar? Er einhver að hafna Guði? Stærsta gjöfin
sem við getum fært þeim sem við elskum er að kynna þá fyrir Guði. Þá  munum við
síðar öll vera saman á himnum.



Fyllið í eyðurnar:

Eftir boðunina fór María mey til að h _ _ _ _ _ _ _ _  Elísabetar frænku sinnar.
Heilög Elísabet sagði: "Þú ert b_ _ _ _ _ _  meðal allra kvenna".
Þremur mánuðum síðar fæddist heilagur J_ _ _ _ _ _ _   S_ _ _ _ _ _ .

Tengið setningarnar saman:
Sakaría fékk Sungið af  Maríu mey
Elísabet var Heimsókn engils
María fór í heimsókn Móðir heilags Jóhannesar skírara
Magnificat var Til Elísabetar frænku sinnar




