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Samling 2, Økt 3
Maria – Hvem var hun?
Maria var en helt vanlig ung
kvinne som levde for ca. 2000
år siden. Hun var ikke av den
rike og velstående sorten, og
hun og hennes familie spilte
ingen betydelig rolle på det
politiske eller religiøse plan
heller. Likevel skulle Maria få
en oppgave større enn noe
annet menneske noensinne
hadde fått og ville få.

Dette bildet av Maria og Jesusbarnet kan
du se øverst i kirketårnet på St. Olav
Domkirke i Oslo. Det var en gave fra pave
Johannes Paul II i desember 2001 til
minne om pavens besøk i Oslo i juni
1989.
Her kan du lese mer om gaven/bildet:
Pavens gave til St. Olavs domkirke i Oslo
nå montert på kirketårnet — Den
katolske kirke

Lytt til denne teksten om Maria: Bibelselskapet | Maria Det kommer etter hvert en lydfil dere kan bruke, eller
kanskje kateketen din kan lese dette for dere.
Før dere hører dette, bør dere ta en titt på/gjennomgå påstandene nedenfor. Mens dere lytter til teksten
om Maria kan dere ikke se på disse påstandene. Det er først når dere har hørt hele fortellingen/teksten, at
dere setter dere sammen i grupper eller to og to, og prøver å se hvilke påstander som er feil og hvilke som
er riktige. Lykke til!
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Sant-?

Usant-?

Maria er forlovet med tømreren Gabriel.
Det er i Lukas- og i Matteusevangeliet at vi får høre hvordan Maria blir
Jesu mor.
Maria lovpriste Gud for å ha valgt en svak og liten en som henne til å
utføre denne viktige oppgaven.
Maria Budskapsdag er dagen Jesus ble født.
Josef vurderte aldri å forlate Maria selv om hun ble gravid utenfor
ekteskapet.
Maria føder Jesus i Nasaret.
I Bibelen står det egentlig ingenting om at Jesus ble født i en stall.
Krybben Maria la Jesus i var egentlig en fôrkasse for dyremat (høy).
Det første underet Jesus gjorde (vann om til vin) var det Maria som
oppfordret Jesus til.
Vi hører ganske mye om Maria etter at Jesus har blitt voksen.
Jesus gir sin mor en ny oppgave like før han dør på korset.
Det er egentlig feil å kalle Maria jomfru ettersom hun faktis ble gravid.
Maria er svært viktig for den lutherske kirken.
Maria blir kalt «himmeldronning» fordi vi ser på henne som en gudinne.
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ROSENKRANSEN
Det er mange katolske symboler, regler, ting
og ritualer å forholde seg til. Kanskje er det litt
forvirrende til tider. Her skal vi se nærmere på
dette spesielle perlekjede, som slettes ikke er
noe vanlig perlekjede man har om halsen.
Rosenkransen er et bønnekjede. Det er mange
religiøse tradisjoner som bruker slike. Men,
vet du hvordan å bruke en rosenkrans?

GJENNOMGÅ SAMMEN ressursen fra katols.no: Rosenkransen — Den katolske kirke. Etter
dette kan dere prøve å lage en instruksjon for hvordan å bruke dette bønnekjedet (nedenfor).
LAG KORTE FORKLARINGER til hva som gjøres og sies til hver del/perle av rosenkransen her:
Hva gjør man her (bønn/det som sies/gjøres)?
Skriv gjerne bakpå arket/på et annet ark for å få mer plass.
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