
Jomfru Maria 
Guds moder
Kirkens moder
Vores moder og
Himlens dronning

Et stort tegn viste sig på himlen, en kvinde klædt i 
solen, med månen under sine fødder og med en krone 
af tolv stjerner på sit hoved (Johannes Åbenbaring, 12,1)



Maria, Jesu mor, Kirkens mor og vor mor

Du har sikkert mange gange sunget med på 
salmen Maria, kære moder min.

Ved du, at den siger det allervigtigste om Jesu 
mor, Maria?

Nemlig, at hendes vigtigste opgave i sit liv på 
jorden var at være mor til Jesus.                       
Hendes vigtigste opgave i himlen er at være 
Kirkens mor og vores mor og hjælpe alle 
mennesker til at finde Jesus og tro på ham.

Derfor rækker Maria på statuen i vores kirke 
den lille Jesus frem imod os, for at vi skal tage 
imod Ham.

I det følgende kan du lære mere om, hvem 
Jesu mor, Maria, var i sit jordiske liv, og hvem 
hun er nu i himlen hos Gud.

Maria, kære moder min
O hør min stille bøn
Tag kærligt du min hånd i din 
Og før mig til din søn.



Guds plan med Maria 

Da Maria var en ung pige, måske ikke 
engang fyldt 15 år, skulle hun giftes med 
tømreren Josef. Sådan var det skik dengang.

Traditionen siger, at hendes forældre hed 
Anna og Joakim, men vi ved det ikke med 
sikkerhed. 

Marias familie stammede fra kong David. I 
Gamle Testamente er skrevet, at Gud ville 
sende en frelser, som hørte til Davids slægt.

Allerede før Maria blev født, havde Gud 
udvalgt hende til at være Jesu mor, og Gud 
havde forberedt hende godt til at blive det.



Uplettet undfangen
Adam og Eva blev smidt ud af Paradisets 
have, da de spiste æbler fra det træ, som 
Gud havde forbudt og løj for Gud om 
det. Derfor må mennesker leve på 
jorden, fordi vi har arvet konsekvenserne 
af Evas synd.

Men Gud havde en plan for at frelse 
mennesker, så de igen kan få det evige 
liv i himlen. I den plan skulle Maria være 
mor til Guds egen Søn. 

Derfor forberedte Gud Maria til dét, for 
lige fra hun blev undfangen som et lille 
barn i sin mors mave, havde hun som det 
eneste menneske nogensinde ikke arvet 
konsekvenserne af Evas synd.

Kirken lærer os, at igennem hele sit liv 
syndede Maria aldrig, for Helligånden 
var med hende på en helt særlig måde.

I 1830 viste Jomfru Maria sig for en ung nonne i Paris og bad 
hende om at få lavet en medalje, som skulle lære mennesker, at 
Maria var undfangen uden synd. De skulle bære den om halsen.
I kanten skulle stå en bøn: ”O Maria undfangen uden synd. Bed 
for os, som tager vor tilflugt til dig”. 
På bagsiden ses kransen af 12 stjerne omkring et M under 
korset og Marias hjerte med en tornekrone og gennemboret af 
et sværd på grund af smerten over den død, Jesus led.



Fuld af nåde

Før Maria nåede at blive gift med 
Josef, skete det en dag, at englen 
Gabriel kom ind til hende og sagde:
”Hil dig, Maria, fuld af nåde. Herren er 
med dig”.
”Hil dig” er en måde, man hilser på 
kongelige personer på. 
”Fuld af nåde” betyder den særlige 
gave, Gud havde givet Maria ved at 
være født uden synd.
Englen fortalte Maria, at hun skulle 
føde Guds egen Søn og give Ham 
navnet Jesus (Luk 1, 26-38).



Guds moder
Maria forstod ikke, hvordan det kunne ske, 
at hun skulle blive gravid.

Englen sagde, at hun skulle blive gravid 
med Jesus ved Helligåndens kraft. Hun 
behøvede ikke en mand, for intet er 
umuligt for Gud. 

Vi kalder Maria for jomfru, fordi hun ikke 
havde ikke været sammen med en mand, 
da hun blev gravid. Vi tror, at hun forblev 
jomfru hele sit liv og ikke fik flere børn.

Maria svarede: ”Jeg er Herrens tjenerinde. 
Lad det ske mig, sådan som du har sagt”.

Gud ville aldrig have tvunget Maria til at 
sige ja til at blive Jesu mor. Gud ønsker 
altid, at vi siger ja af egen fri vilje.

Maria stolede på, at Gud ville hjælpe 
hende og sagde ja. Hendes ja ændrede 
verdenshistorien.

Maleriet viser, at Helligåndens kraft kommer over 
Maria i form af en due (ses i lysstrålen, som kommer 
ovenfra. Sådan blev hun Guds moder, for sammen 
med Gud Fader og Gud Helligånd er Jesus sand Gud.



Velsignet er du iblandt kvinder
Gud hjalp Maria, sådan som hun stolede 
på. 

Josef forstod, at han godt kunne gifte sig 
med Maria, for englen fortalte ham, at 
Maria var blevet gravid ved Helligånden, 
og at hendes søn skulle frelse sit folk fra 
deres synder (Matt 1, 18-21). Dengang ventede 
alle jøder på en frelser.

Maria besøgte også sin tante, Elisabeth, 
der var gravid med Johannes døber (Luk 1, 39-
45).

Da Elisabeth så Maria, forstod hun, at 
Marias barn var den frelser, man ventede, 
og hun sagde til Maria: ”Velsignet er du 
iblandt kvinder, og velsignet er dit livs 
frugt Jesus”. 

”Dit livs frugt” betyder: det barn, du bærer 
i maven.

Når vi beder ”Hil dig Maria”, er det englens hilsen 
og Elisabeths hilsen til Maria, vi begynder med. 



Jesu moder

Da Maria fødte Jesus i stalden i 
Betlehem, blev hun Jesu mor, og Josef 
blev Hans far på jorden.

De vidste begge, at Jesus var Guds søn, 
og følte et stort ansvar for at passe på 
ham. 

Derfor tog de Ham med til templet i 
Jerusalem, som det var skik, for at 
bære Ham frem for Gud. 

I templet var der en gammel mand, 
Simeon og en kvinde, Anna. De 
ventede også på at se Israels frelser, og 
de glædede sig, da Helligånden viste 
dem, at det var Jesus (Luk 2, 22.38).

Simeon forudsagde, at Maria ville komme til at 
lide meget: ”Også din egen sjæl skal et sværd 
gennemtrænge”, sagde han. Det skete, da Maria 
måtte se sin søn Jesus dø på korset. Dengang 
vidste hun endnu ikke, hvad ordene betød.



Mor til barnet Jesus

Maria og Josef var omsorgsfulde forældre 
lige som alle gode forældre på den tid. 

De lærte Jesus at elske Gud, om den 
hellige skrift, hvor han kunne lære om 
Gud, tog ham med i synagogen, der var 
jødernes kirke, og lærte ham at bede.

Engang blev Jesus væk for sine forældre. 
Da de gik, blev han i templet i Jerusalem, 
fordi han ville være i sin Far Guds hus. 
Maria og Josef var meget bange for, at der 
skulle være sket ham noget.

Jesus hjalp Josef, sin far og arbejdede også 
som tømrer, lige til han blev 30 år. 

Så vidste han, at det var Guds vilje, at han 
skulle forlade sine forældre for at fortælle 
folk, at han var den frelser, de ventede.Maria, Josef og Jesus boede i den lille by Nazaret, 

hvor Josef arbejdede som tømrer. 



Maria i Jesu voksne liv
Efter at Jesus forlod sine forældre og begyndte 
at vandre rundt med sine disciple for at lære 
folk om Gud, ved vi ikke meget om hans mor, 
Maria.

Vi ved, at hun sammen med Jesus deltog i et 
bryllup i byen Kana ikke så langt fra Nazaret. 

Da vinen til gæsterne slap op, var det Maria, 
der bad Jesus om at hjælpe, og Jesus 
forvandlede vand, så det blev til vin til 
gæsterne. 

Vi tror, at dette er et eksempel på, at Jesus 
lytter til, hvad hans mor beder Ham om, og 
giver hende det.

Ellers ved vi kun, at Maria somme tider kom 
for at møde Jesus og være lidt sammen med 
ham. Hans far Josef hører vi ikke mere om i 
Bibelen.



Vor moder og Kirkens moder
I Bibelens evangelier møder vi først Maria igen, da 
hun står under korset, hvor Jesus hænger.

Maria kunne intet gøre for at hjælpe Jesus, mens 
han led så forfærdeligt. Hun kunne kun være der og 
lide sammen med ham. Hun vidste, og Jesus vidste, 
at det var Guds vilje, der skete.

Lige før Jesus døde på korset, sagde han til 
disciplen Johannes: ”Se, der er din mor”, og til 
Maria: ”Se, der er din søn”. 

Jesus mente, at Johannes skulle tage sig af Maria 
som en søn ville gøre. Jesus gjorde ikke bare Maria 
til mor for Johannes, men for alle mennesker og for 
hele den Kirke, der ville komme.

Maria er et eksempel for os på ikke at forlade 
mennesker, der lider. Maria er stadig nær ved alle 
mennesker, der møder lidelse i deres liv, og beder 
til Gud for dem som en mor.

Da alle disciplene, undtagen Johannes, flygtede, 

fordi Jesus blev taget til fange og dømt til 

døden, blev hans mor og Johannes hos ham. 



Frelserens moder

Da Jesus var død på korset, blev han 
taget ned og lagt hos sin mor, indtil han 
blev lagt i graven.
Jesus døde for at frelse os fra at dø. For
at vi kan få det evige liv hos Gud, når vi
dør i vores jordiske liv.
Derfor er Maria også Frelserens moder. 
Selv om Maria sørgede over, at Jesus var 
død, stolede hun på, at han ville opstå 
fra de døde, som han havde sagt. 
Maria vidste jo, at Jesus havde vækket 
andre, som var døde.



Den opstandnes mor

Efter at Jesus var opstanden fra de døde på 
den 3. dag, blev Maria sammen med 
disciplene, og da har hun nok været med, når 
Jesus kom til dem.

Maria var sikkert også med, da Jesus blev
optaget i himlen og glædede sig over, at 
hendes søn nu var hos sin Fader i himlen.

Maria var også sammen med disciplene 
Pinsedag, da Helligånden dalede ned over 
alle, der var til stede, og gav dem kraft til at 
gå ud i hele verden og fortælle om Jesus.

Fordi Maria også modtog Helligånden 
sammen med de andre, bekræftede Gud, at 
hun virkelig er kirkens moder.

Men i virkeligheden modtog Maria 
Helligånden allerede, da hun blev undfanget, 
og Helligånden var blevet i hende altid.

Helligånden dalede ned over disciplenes og Marias
hoveder som tunger af ild (Apostlenes gerninger 2, 1-4)



Himlens dronning

Om resten af Marias liv på jorden ved vi ikke 
noget.

Men vi ved, at til alle tider har kristne bedt 
Maria Guds moder om hjælp og forbøn, og 
de har oplevet at få den.

Det ser Kirken som et sikkert tegn på, at 
Jesus ikke ville, at hans mor skulle dø, men 
hun skal være hos ham i himlen. 

På jorden tjente hun Jesus, og i himlen er 
hun stadig hans hjælper på at frelse 
menneskene. 

Kirken lærer os, at Maria efter sin død blev 
optaget i himlen med legeme og sjæl.

Der blev hun kronet til Himlens dronning. Maria bliver optaget i himlen. Dér venter 
den hellige Treenighed, Fader, Søn og 
Helligånd på at krone hende.



Vores moder og Jesu medhjælper

I tidens løb har Guds moder flere gange vist 
sig for mennesker og bragt dem budskaber 
fra Jesus. 

For eksempel viste hun sig i Lourdes for den
fattige unge pige Bernadette, og fortalte 
hende, at det er vigtigt at bede 
rosenkransen. Maria viste hende også en 
kilde med vand og sagde, at mennesker, der 
badede i det vand, kunne blive helbredt for 
sygdomme. Siden er mange mirakuløse 
helbredelser sket i Lourdes på Marias 
forbøn.

Men det vigtigste er, at Maria gør dette for, 
at vi skal omvende os og tro på Jesus.

Guds moder viste sig for Bernadette i denne 
grotte i Lourdes i Frankrig i 1858.



Vi tilbeder kun Gud

Selv om Maria er Guds moder, er hun og alle 
andre helgener et menneske, ligesom vi, og vi 
kan se op til dem som gode eksempler på at 
leve et kristent liv.

Maria og andre helgener er ikke blevet hellige 
ved egen kraft, men kun fordi de har sagt ja til 
Gud og fulgt Guds vilje i alle ting.

Derfor tilbeder vi heller ikke Maria og andre 
helgener, som vi tilbeder Gud. Vi beder 
til Maria og helgenerne om, at de vil gå i 
forbøn for os hos Gud.

Men vi skal huske, at det er Gud der hører 
deres forbøn og vi kan takke helgenerne for 
forbønnen, men vi skal takke Gud for 
bønhørelsen. 

Denne ikon kaldes ”Vor Frue af den
stedsevarende hjælp”. Den skal minde
os om, at Maria er vores mor i himlen.
I himlen tilbeder hun Gud, og hun er
altid parat til at hjælpe os.



Bøn til Guds moder og vor moder

Til din beskyttelse tager vi vor tilflugt, 
hellige Guds Moder! 

Vend dig ikke bort fra os,                   
når vi anråber dig i vor nød,            

men fri os altid ud af alle farer, 

du herlighedsfulde og velsignede 
Jomfru. 

Amen.

I kunsten er Maria ofte blevet fremstillet 
som himlens dronning, der beskytter sine 
børn mod alt ondt under sin kappe.


