
Jomfru Marias opptagelse i himmelen (15 VIII 21) 20. Søndag, år B 
 
Kjære brødre og søstre, slik som vi feirer forskjellige fester for Jesus, feirer vi også det for 
Maria. For eksempel: Herrens bebudelse (25. mars) - Jomfru Marias uplettede unnfangelse 
(08. desember, som feires som et dogma fra 1854); Jesu fødsel (24. desember) - Marias fødsel 
(8. desember); Jesu hellige navn (3. januar) - Jomfru Marias hellige navn (12. september). 
Herrens fremstilling i tempelet (2. februar) - presentasjon av Den hellige jomfru Maria i 
tempelet (21. november); korsets opphøyelse (14. september) - Jomfru Marias smerter (15. 
september); Kristi himmelfart (bevegelig høytidsdag) - Marias opptagelse i himmelen (15. 
august); Kristi kongefest (34. søndag) - Maria som dronning (22. september). På denne måte, 
ser vi hvordan sønn og mor er knyttet til hverandre. Dette hjelper oss å forstå hvorfor hun ble 
tatt opp til himmelen med kropp og sjel.  
 
Dogmet ble offisielt erklært den 1. november 1950 av pave Pius XII, men markeringen begynte 
allerede mellom 200-300-tallet. Det er en gammel fest, og en av de seneste dogmet i Kirken. 
Det er en fri dag i mange land.  
 
«Legenden forteller at da tiden for Jomfru Marias død var kommet, fant apostlene at de på 
mystisk vis var innkalt til Jerusalem, og de samlet seg rundt hennes seng. Et himmelsk lys 

fylte rommet, apostlene falt på kne og himmelen åpnet seg. Der så de menneskesønnen stå på 
en lyssky, og mens Marias ansikt strålte av morskjærlighet, sprang hennes sjel inn i sønnens 
armer. Neste dag hyllet man hennes legeme i en kostbar linduk, og apostlene bar henne på 

sine skuldre til Getsemanehagen og senket henne i graven. I tre dager våket og ba de 
sammen med de troende ved graven. Da viste Herren seg med en hærskare engler og hilste 
dem. Marias sjel forente seg med legemet, hun sto opp av graven og fór opp til himmelen 

ledsaget av engleskaren. I tilbedelse for Den hellige Treenighet mottok Maria en strålende 
stjernekrone og ble kronet til himmeldronning» - Katolsk.no 

 
Hva lærer vi av denne festen i dag? Alle mennesker som bor i verden en dag, skal dø. Allikevel 
når det kom til den hellige jomfru Maria, var det litt annerledes fordi hun ble valgt blant alle 
kvinner til å bli mor til vår frelser Jesus. Alle savner sine foreldre, spesielt hvis de bor en lang 
vei unna eller i utlandet. Menneskelig sett, savner vi dem enda mer hvis de er blitt eldre eller 
syke. Maria var alltid med Jesus, derfor kunne Jesus ønske at hans mamma var med ham med 
kroppen og sjel, og dette er et privilegium for henne å bli tatt opp til himmelen på denne måte.  
 
Hun er vår mor og ønsker oss alle i himmelen. La oss ikke glemme vår hjemlekse for vår tro i 
verden fordi vi bør jobbe hardt så at vi finner en plass i himmelen. La Gud velsigne oss alle 
og be at Maria ber for oss, hennes barn og spesielt vi som kommer til den kirken dedikert til 
henne. Amen.  
 
La oss synge alle sammen: (Adoremus 172) Hør min bønn Maria ... 
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