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Vad vet vi om Maria?
Maria är högt aktad av alla kristna,
kristna men Bibeln
skriver väldigt lite om henne. Vad kan vi då
veta om Maria, Jesus mamma?
Från Lukasevangeliet vet vi att Maria var en ung
judisk kvinna som bodde i den lilla staden Nasaret. Hon var förmodligen ganska ung när hon
blev trolovad med sin blivande make Josef. Judiska flickor kunde vara trolovade så tidigt som
i 13-15 års ålder. Att vara trolovad betydde inte
att man redan var gift och bodde tillsammans.
Men trolovningen var lika bindande som äktenskapet. Vid trolovningen betalade den blivande
maken brudens familj en stor summa pengar.
Om han senare bröt trolovningen fick han inte
pengarna tillbaka. Om flickan däremot bröt trolovningen fick hennes familj betala dubbelt så
mycket tillbaka till brudgummen.

Det finns ganska goda skäl att anta att Josef
var äldre än Maria eftersom sista gången han
nämns i Bibeln är när Jesus var 12 år gammal.
När Jesus i 30-årsåldern började predika och undervisa nämns endast Maria och Jesus bröder.
Evangelisten Matteus berättar att Josef kom
från kung Davids släkt och beskriver honom
som en rättfärdig man. Vad det innebär kan
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Svarar gör:
Inese P Johansson
man läsa i 1 Ps 1:2 : ”En man som har sin lust
i Herrens lag och som läser den dag och natt.”
I Bibeln nämns inte Marias föräldrar eller familj
som ju borde finnas i närheten. En del tror att
hennes föräldrar har varit gamla och redan dött.
Maria blev utvald för den otroliga uppgiften
att föda Guds son. Det är ängeln Gabriel som
kommer till henne för att meddela det. Maria
svarar: ”Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det
ske med mig så som du har sagt.”
Det var ingen tillfällighet att Gud valde en ogift
kvinna för denna uppgift. Att en kvinna föder
en pojke är ingen särskild händelse. Det föds
massor av barn i världen både då och nu. Men
att en jungfru skulle föda en son var ett viktigt
tecken för Messias födelse. Maria skulle uppfylla
profeten Jesajas profetia: ”Se, jungfrun ska bli
havande och föda en son”. (Jesaja 7:14) Det visste även Maria som i likhet med andra troende
judar var välbekant med profetiorna i det Gamla
testamentet. Hon skulle bli mamma på ett övernaturligt sätt för att uppfylla profetian som var ett
avgörande tecken på att Jesus är Guds son.

Då som nu var det få, om ens några, som
trodde på hennes berättelse. Enligt Mose
lag skulle hon kunnat straffas med döden för
otrohet, om hon blev med barn utan att vara
gift. Hon var helt utlämnad åt Josefs beskydd.
Vi läser i Bibeln att ängeln visade sig även för
Josef för att övertyga honom om att det Maria berättat var sant.
Vad hände med Maria sen? Från ängeln fick
hon ytterligare ett tecken: hennes släkting
Elisabet skulle också få barn trots att hon var
gammal. Från Bibeln vet vi att Maria skyndade sig dit för att träffa Elisabet och stannade hos henne för att vara med vid Johannes
Döparens födelse. Efter det kan vi följa Josef
och Marias resa till Betlehem där Jesus föds,
flykten till Egypten och, efter Herodes död,
resan tillbaka till Nasaret. Senare i evangelierna skymtar vi henne bara då och då - med
Jesus i templet, vid bröllopet i Kana, på besök
hos Jesus med hans bröder och vid korset.
Apostlagärningarna beskriver att Maria är tillsammans med andra lärjungar i bön och gemenskap.
Maria är en förebild för alla kristna för att hon
litade på Guds ord och trodde att ingenting är
omöjligt för Gud.

Varför lät Gud Petrus leva men inte
Jakob?
Gud har en plan med varje människas liv och
det är Han som sätter gränser för våra liv. Vi
vet inte varför några människor lever längre,
men vissa dör unga.
Hur kom änglarna till?
Bibeln beskriver inte hur änglarna blev skapade,
men det står att allt som finns har blivit till genom
Guds ord. Han (Jesus) är den osynlige Gudens
avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom
skapades allt i himlen och på jorden: synligt och
osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare
och makter – allt är skapat genom honom och till
honom. (Kolosserbrevet 1:15-16)
De kristna bekänner i trosbekännelsen att Gud
är ”himmelens och jordens Skapare”och att han
har skapat ”... allt vad synligt och osynligt är”.

Fanns vi människor i himlen innan
vi blev födda här på jorden?
Nej, början på vår tillblivelse här på jorden är
i mammas mage. I en liten cell har Gud programmerat in all information som behövs att
det ska utvecklas en helt unik människa med
helt unika egenskaper. Men man kan säga att
Gud har tänkt ut mig och dig innan vi föddes.
Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla
mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan
någon av dem hade kommit. (Psaltaren 139:16)
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