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Maria skal være mor
Fortællingen om Maria, Josef og Jesus fra Skolebibelen af Bodil Busk Sørensen, 
Religionspædagogisk Forlag, 2000. 

Englen kommer til Maria
Da Elisabeth var gravid i sjette måned, sendte Gud sin engel Gabriel til byen Nazaret i 
Galilæa. Her boede en ung pige, der hed Maria. Hun var forlovet med en tømrersvend, 
der hed Josef, og hans familie nedstammede fra kong David. 

Englen kom ind i huset til Maria og hilste hende med ordene: »Herren er med dig!« Maria 
blev forskrækket og tænkte ved sig selv: »Hvad sker der, hvad betyder dette?« Englen 
så, at Maria blev bange, derfor sagde han: »Du skal ikke være bange, Maria! Gud har 
lagt mærke til dig og udvalgt dig. Du skal føde et barn, og du skal give ham navnet 
Jesus. Han skal kaldes Guds søn, og der skal ingen ende være på hans kongerige.« 
Maria så forvirret på englen og sagde: »Hvordan kan det gå til, jeg har aldrig været i 
seng med en mand? Hvordan kan jeg så blive gravid og føde et barn?« Englen svarede: 
»Der er ingenting, der er umuligt for Gud. Helligånden skal komme over dig; derfor er det 
barn, du føder, helligt og skal kaldes Guds søn.«

Så fortalte Gabriel om Elisabeth, som Maria kendte. Han sagde: »Din slægtning 
Elisabeth venter også et barn. Man har sagt om hende, at hun var for gammel til at få 
barn. Nu er hun i sjette måned.« Og englen 
tilføjede: »Der kan du se, ingenting er umuligt 
for Gud.«

Maria lyttede fuld af undren. Til sidst forstod hun 
endelig, at hun var udvalgt af Gud til at føde 
hans søn på jorden, og hun sagde: »Se, jeg er 
Herrens tjenerinde, og jeg ønsker, at det skal gå 
med mig, som du har sagt.« Så forlod englen 
hende.

Josef får svar gennem en drøm
Josef opdagede snart, at Maria hans forlovede 
ventede et barn. Han vidste, at han ikke var far 



til barnet. Derfor tænkte han på at skilles fra hende, uden at det vakte for megen opsigt.

Men en nat, da han lå og sov, viste én af Guds engle sig for ham i en drøm og sagde: 
»Josef, Davids søn, du skal ikke være bange for at gifte dig med Maria. Det barn, hun 
venter, har Gud givet hende. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. 
Han skal frelse sit folk fra deres synder; han er den frelser, som Herren har talt om 
gennem profeterne.«

Da Josef vågnede, stod han op og gjorde, som Herrens engel havde sagt. Han blev hos 
Maria og tog hende til sig som sin hustru.
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