JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

ÄNGELN
GABRIEL
KOMMER
TILL MARIA
Ängeln Gabriel
kommer
till Maria

Tidsram: 20-25 minuter
Kyrkan firar Herrens bebådelse – jungfru Marie bebådelsedag normalt den
25 mars. Det är ett fint tillfälle att tala om Marias betydelse med barnen.

Luk 1:26-38
I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden
Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef,
och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt
benådade! Herren är med dig.” Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad
denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du
har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom
namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom
hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde
skall aldrig ta slut.” Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft
någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den
Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet,
din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam
är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.” Maria sade: ”Jag är Herrens
tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne.
Inledning
•

Idag ska vi få höra om en ängel som kom och hälsade på Maria.

•

Har någon av er hört talas om änglar? Vad vet ni om änglar?

•

Nån som vet hur de ser ut? (lyssna)

•

Har de vingar? (låt barnen visa hur änglar kan röra sig med sina vingar). Men
vi vet inte helt säkert hur de ser ut, kanske finns det änglar även utan vingar.

•

Ja, änglar är Guds budbärare. De berättar för oss vad Gud vill. Änglar vill
också skydda oss, vi har alla en skyddsängel.

(Visa fram bilder på änglar, se exempel längst bak.)

•

Nu ska vi lyssna till lukasevangeliet, och när prästen läser ur evangeliet brukar
han säga:

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Visa barnen hur man tecknar ett kors med tummen på
• pannan (Jesus, hjälp oss att förstå)
• munnen (Jesus, ge mig mod att bekänna min tro) och
• hjärtat (för att vi ska bevara Guds ord i våra hjärtan) och så säger vi
• ”Ära vare dig, Herre”.
Dagens evangelium kan fint förmedlas genom ett rollspel.
Du kan också agera händelsen med enkla figurer, se mallen längst bak.
Inbjud barnen till att vara
Maria
Ängeln Gabriel
Ledare:
Nu ska vi höra vad som står i Bibeln om vad som hände denna dag. Med dessa
barn/figurer kommer vi att se det ännu tydligare! Här är Maria, och här är ängeln
Gabriel.

(Berättare)
I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden
Nasaret i Galileen.
Hon hade förlovad sig med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes
namn var Maria.
Ängeln kom in till henne och sade:
(Ängeln kommer fram till Maria, som ser förvånad ut.)
”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.”
(Ängeln lyfter armen mot Maria som i en värdig hälsning.)
Maria blev förskräckt över ängelns ord och undrade vad denna hälsning skulle
betyda.
(Maria ser förskräckt ut och faller ned på knä.)
Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du
ska få ett barn, en liten son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli
stor och kallas den Högstes son.
(Maria lägger huvudet på sned, skakar lite på huvudet.)
Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.”
Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes
kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.
Elisabet, din släkting, väntar också en son, fastän hon blivit gammal. Hon är nu i
sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud.”
Maria sa: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.”
Och ängeln lämnade henne.
(Ängeln Gabriel går iväg.)
Avsluta med orden:
Så lyder Herrens evangelium.
Barnen svarar: Lovad vare du Kristus.
Tacka de medverkande och låt dem sätta sig igen.

Samtal och fördjupning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur gammal tror ni att Maria var när ängeln Gabriel kom? (hon var kanske
14-15 år, en vanlig ålder då unga flickor skulle förlova sig och så småningom
gifta sig)
Var hon en viktig personlighet på den tiden? (nej, hon kom från en enkel familj,
hon hade ingen makt.)
Ändå valde Gud att skicka sin ängel till Maria, han behövde hennes hjälp!
Tror ni hon blev förskräckt av ängelns besök? (Ja!)
Ändå svarade hon ja, fast hon inte riktigt förstod allt som det skulle innebära.
Kunde Maria ha svarat nej? (ja, hon var fri, Gud kan inte tvinga, hon kunde ha
svarat nej.)
Tänk om Maria svarat nej, då hade inte Guds plan blivit så som han önskade!
(viktigt att vi svarar ja när Gud frågar oss något…)
För oss alla blev det mycket, mycket viktigt att Maria sa ja till ängeln.
Vi tackar Maria, för genom hennes JA till ängeln Gabriel kunde Jesus födas i
vår värld.
Vi avslutar med att be Var hälsad Maria tillsammans:

Var hälsad, Maria, full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt Jesus.
Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare
nu och i vår dödsstund.
Amen.
Våffeldagen
Berätta gärna för barnen att våffeldagen tidigare brukade kallas Vår Fru dagen,
det var den dagen då man firade att ängeln Gabriel kom till Maria, nio månader
innan jul. Det sägs att det tog för lång tid att säga Vår Fru, så då började man att
säga våffeldagen istället och fick möjlighet att äta våfflor…
Sång (se inspelade sånger på www.kpn.se)
-

Vi älskar dig och Herre Jesus
Gud, du är här
I min Gud har jag funnit räddning

Extra aktivitet
-

Färglägg den bild som finns i slutet av detta dokument

Avslutning
Låt barnen resa sig, stå i en ring och be tillsammans:
Kära Maria, be för oss!
Fader vår (med sång och rörelser, se inspelad film).
I Fadern, och Sonens och den helige Andes namn.
Amen.
Avsluta med att tacka alla för att de kommit och välkomna dem tillbaka till nästa
gång!
För den grupp som haft samlingen parallellt med ordets liturgi uppmanas nu barnen att tyst och stilla gå tillbaka till mässan. Hör med kyrkoherden, många anser
att det passar bäst i samband med att kollekten samlas in.

