25 – 31 mars 2012
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 kal�las 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.
Lukasevangeliet 1:26–38

Jungfru Marie Bebådelsedag –
Guds mäktiga verk
Reflektion

Vi ska inte vara beroende av vår egen förmåga utan makten kommer
från Herren. När livet är jobbigt får vi be Gud att göra med oss som
med Maria, att låta den Högstes kraft få vila över oss. Vi får be som
Maria: Må det ske med mig som du har sagt.

Andlig övning

Maria möttes av det oväntade, ett oväntat uppdrag, ett oväntat besök.
Hur reagerar du när det oväntade händer? Se tillbaka på oväntade händelser i ditt liv och undersök hur Gud har varit närvarande. Om du möter något oväntat denna vecka – fråga som Maria: hur skall detta ske?

Samtalsfråga för gruppen

Inför en oviss framtid och svåra uppgifter ställer vi ofta frågan Hur
ska detta gå? Samtala om vad berättelsen om bebådelsen pekar på som
möjligheter och vad det kan betyda i den konkreta vardagen.

Inslag i gudstjänsten

Låt ängelns ord till Maria bli ett tilltal och sändningsord till alla som
deltar i gudstjänsten.
Herren är med dig!
Helig ande skall komma över dig!
Ingenting är omöjligt för Gud!
Låt orden handla om hur var och en är kallad att, som Maria, bära
Guds son i världen.

Bön

Gud, för dig är ingenting omöjligt. Jag ber om din andes kraft att upptäcka spåren av dig. Hjälp mig att bära Guds son så att världen kan se
din kärlek, Gud. Låt din vilja ske.

