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Biografin “The Founder of Opus Dei” innehåller några texter från den helige Josemarías
andliga anteckningar. Med anledning av 90-års jubiléet av Opus Deis grundande återger vi
ett urval av helgonets texter.
 Medan jag läste de där anteckningarna fick jag se hela Verket för mitt inre. Djupt rörd föll
jag på knä – jag var ensam på mitt rum, under en paus mellan två betraktelser – och tackade
Herren. Med ett hjärta fyllt av rörelse kommer jag ihåg klockringningen från Vår Fru av änglarnas kyrka.
 Än en gång uppfylldes skriftens ord: det som är dåraktigt, det som är värdelöst – det som
man nästan skulle kunna säga inte existerar – allt detta tar Herren i anspråk. Alltså gjorde han
det där lilla barnet till sitt instrument.
 Vi måste alltid ha de stora skarorna för vår blick, för det finns ingen människa som vi inte
ska älska, som vi inte ska hjälpa och förstå. Alla intresserar oss, för alla har en själ som ska räddas. Till alla kan vi i Guds namn rikta en inbjudan att söka kristen fullkomlighet mitt i världen:
estote ergo vos perfecti, sicut et Pater vester caelestis perfectus est (Matt 5:48);
Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig
 Vi har kommit för att säga, med ödmjukheten hos dem som vet att
de själva är värdelösa syndare – Homo peccator sum (Luk 5:8) säger vi med
Petrus – men också med tron hos den som låter sig ledas av Guds hand, att
helighet inte är något för de priviligierade, att vår Herre kallar var och en
av oss, att han förväntar sig kärlek från alla. Från var och en, oberoende
av livsomständigheter, yrke eller status. För det där vanliga, vardagliga
livet, i all sin anspråkslöshet, kan vara ett medel till helighet. Det är inte
nödvändigt att överge sin livssituation för att söka Gud, om inte
Gud kallar själen till ordenslivet, för alla livets vägar kan utgöra
tillfälle att möta Gud.
 För oss är det vanliga något utöver det vanliga: det vanliga
utfört till fullkomning. Alltid med ett leende, med ett överseende - sprunget ur mänsklig finess -med det som stör och irriterar oss: generösa utan gränser. Med ett ord: genom att göra
vårt vardagliga liv till en oupphörlig bön.
 Vår Herres hjärta är ett barmhärtigt hjärta som har
medlidande med människor och vill vara dem nära. Vår hän-

givelse åt att tjäna själarna är ett tecken på vår Herres barmhärtighet, inte bara gentemot oss,
utan mot hela mänskligheten. För han har kallat oss att söka helighet i det vanliga, i det vardagliga livet.
 I det där vardagliga livet, medan vi tar oss fram i världen tillsammans med våra kollegor
som trogna parhästar, ger Gud vår Fader oss möjligheten att öva oss i alla dygder: kärlek, styrka,
rättvisa, uppriktighet, måttlighet, fattigdom, ödmjukhet, lydnad …
Genom att förbli i världen, i det dagliga arbetet, genom de plikter som våra livsomständigheter
för med sig – med hjälp av just allt detta: helgon!
 Från den dagen var den skabbig åsnan medveten om den vackra och tunga bördan som
Herren, i sin outsägliga godhet, hade placerat på hans rygg. Dagen då Herren grundade sitt Verk.
 Om du frågar mig hur man känner igen en gudomlig kallelse, hur man kommer till insikt
om den, så skulle jag vilja säga att det handlar om ett nytt perspektiv på livet. Det är som om
ett ljus tänds inom oss, det är en mystisk impuls som driver oss att viga våra ädlaste krafter åt
en verksamhet som med övning, allt mer blir som ett yrke. Denna vitala kraft, som likt en lavin
sveper med sig allt som kommer i dess väg, är det som andra kallar ”kallelse”. Kallelsen leder oss,
utan att vi inser det, att börja leva ett liv och sedan upprätthålla det med iver och glädje – fyllda
av hopp ända till vårt dödsögonblick. Det är ett fenomen som ger vårt arbete karaktären av ett
uppdrag, som förädlar vår tillvaro och ger den värde. Med auktoritet väljer Jesus att ta plats i
själen – i din, i min – och det är kallelsen.
 Utan tvivel ville Jesus att jag skulle ropa ur mitt mörker som den blinde mannen i evangeliet. Och under flera år ropade jag, utan att veta vad det var jag bad om. Ofta utropade jag bönen
ut sit! som om jag bad om en ny existens… Och Herren gav ljus till den blinde mannens ögon,
trots dennes tillstånd, och bebådade ankomsten av en ny varelse med ett gudomligt hjärta, någon
som skulle ge Gud all ära och förkunna hans rike för all tid.
 Jesus Kristus själv har utvalt oss för att vi ska söka helighet mitt i världen – på den plats där
han har satt oss och som han inte vill skilja oss från – var och en i våra egna livsomständigheter,
för att undervisa med vårt livs vittnesbörd och med våra ord, om den universella kallelsen till
helighet och att bland alla sorters människor – inte minst bland de intellektuella - främja den
kristna fullkomligheten i själva hjärtat av samhällslivet.
 Jesus är vår förebild, låt oss efterlikna honom. Låt oss efterlikna honom och tjäna Kyrkan
och alla själar. Christum regnare volumus! (Vi vill att Kristus ska härska) Deo omnis gloria! (All
ära till Gud) Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam! (Alla med Petrus, till Jesus, genom Maria). Dessa tre uttryck sammanfattar Verkets tre mål: Att Kristus verkligen ska härska, att Gud
ska få all ära, själar.
 [Han bad om] en vilja av stål som, förenad med Guds nåd, ska få oss att till Guds ära färdigställa hans Verk, så att Kristus Jesus verkligen ska härska, eftersom alla går med Petrus till
honom, på den enda vägen: Maria.
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