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Hon är full av nåd, summan av all fulländning, och hon är moder. Med sin makt inför 
Gud, kommer hon att utverka det vi ber henne om; som moder vill hon bevilja oss det. 
Och som moder känner hon till våra svagheter och förstår dem, hon uppmanar oss att 
göra det goda, hon ursäktar oss och underlättar vår vandring, hon har alltid en lösning 
förberedd, även när det verkar som om det inte längre finns någon utväg.

Nu kanske någon av er tänker att vardagen, vårt livs vanliga lopp, inte lämpar sig sär-
skilt väl för att med hjärtat dröja vid en så ren människa som vår Fru. Jag vill i så fall 
uppmana er att tänka efter något. Vad eftersträvar vi alltid, i alla våra göranden och 
låtanden, även om vi inte alltid gör det helt medvetet? När vi handlar av kärlek till Gud 
och arbetar med rätta avsikter, söker vi det som är gott, rent, det som bringar samvetet 
frid och själen lycka. Gör vi även ofta fel? Ja; men just att erkänna dessa fel är liktydigt 
med att med större klarhet upptäcka att vårt mål är detta: en lycka som inte är förgäng-
lig, utan en djup, fridfull, mänsklig och övernaturlig lycka.

Det finns en skapad varelse som i denna värld uppnådde denna lycka, för hon är Guds 
mästerverk: vår allraheligaste moder Maria. Hon lever och beskyddar oss; hon befinner 
sig vid Faderns, Sonens och den helige Andes sida, till kropp och själ. 

När tiden är inne för moderns rening enligt Moses lag skall barnet tas till Jerusalem för 
att bäras fram inför Herren (Luk 2:22).
Den här gången, min vän, kommer du att vara den som bär buren med turturduvorna. 
– Har du märkt? Hon – den obefläckade! – underordnar sig lagen som vore hon oren.
Lille dumbom, nog skall väl denna förebild lära dig att uppfylla Guds heliga lag oavsett 
alla personliga uppoffringar?
Att renas! Du och jag, vi behöver verkligen renas! – Vi behöver göra bot, och utöver 
botgöringen, Kärleken. Kärlek som likt ett brännjärn sveder bort rosten ur våra själar 
och eld som med gudomliga lågor sätter våra eländiga hjärtan i brand.

Låt oss vända oss till henne – tota Pulchra! – med ett råd som jag gav redan för många 
år sedan till dem som kände sig oroliga i sin dagliga kamp för att vara ödmjuka, rena, 
uppriktiga, glada och generösa. Det verkar som om ditt livs alla synder rest sig hotfullt 
mot dig. Tappa inte modet. Ropa tvärtom till din moder, Jungfru Maria, med ett barns 
tro och tillit. Hon kommer att fylla din själ med ro.

Guds vänner, 292

Rosenkransen,  
4:e glädjerika mysteriet

Guds vänner, 189

BÖN

Det är bara rätt, ljuva fru, att du ger mig en 
present och ett tecken på din tillgivenhet: ånger 
och smärta för mina synder, kärlekssmärta... 
Hör mig, jungfru, mitt liv och mitt hopp. Led mig 
vid din hand (tenuisti manum dexteram meam!). 
Om det finns något i mig som inte behagar Gud, 
min Fader, se då till att jag upptäcker det och vi 
tillsammans rycker bort det. 

Personliga anteckningar 7/10-1932

30 november: Maria, full av nåd
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Marias gudomliga moderskap är källan till den fullkomlighet och de privilegier som hon 
är begåvad med. I denna sin egenskap blev hon avlad utan arvsynd, hon är full av nåd, 
alltid jungfru, hon upptogs med kropp och själ i himlen och har krönts som hela ska-
pelsens drottning, över änglarna och helgonen. Endast Gud är större än hon. “Eftersom 
den heliga Jungfrun är Guds moder, besitter hon på sätt och vis en oändlig värdighet 
på grund av det oändliga goda som Gud är.” Man riskerar inte att överdriva. Vi kommer 
aldrig att fördjupa oss tillräckligt mycket i detta outsägliga mysterium; vi kommer aldrig 
att kunna vara tillräckligt tacksamma gentemot vår moder för att ha gjort det möjligt 
för oss att ha ett så nära och familjärt umgänge med den heliga Treenigheten.

Ingen har ett mänskligare hjärta än den som är uppfylld av övernaturlig anda. Tänk på 
Jungfru Maria, full av nåd, dotter till Gud Fader, moder till Gud Son, Gud helige Andes 
brud. I hennes Hjärta finns det plats för hela mänskligheten utan åtskillnader eller sär-
behandlingar. Var och en är hennes son, hennes dotter.

Johannes, den lärjunge Jesus älskade, tog emot Maria i sitt hem, i sitt liv. Författare av 
andlig litteratur har i dessa ord som återges i det heliga evangeliet sett en uppmaning 
riktad till alla kristna att på samma sätt ta emot Maria i sina liv. På sätt och vis är detta 
förtydligande nästan överflödigt. Maria vill säkerligen att vi skall åkalla henne, vända 
oss till henne med förtröstan, åberopa hennes moderskap och be henne att vara för oss 
en mor. Men hon är en moder som man inte måste bönfalla enträget, som rentav före-
kommer våra böner, för hon känner till våra behov och kommer skyndsamt till vår hjälp. 
Hon visar därigenom i handling att hon ständigt kommer ihåg sina barn. Var och en av 
oss kan finna tusen olika skäl för att på ett mycket speciellt sätt känna sig som Marias 
barn, om vi betraktar vårt eget liv och ser hur Guds barmhärtighet uppenbaras i det.

Eftersom Maria är en moder, lär vi oss genom att vörda henne att vara barn: att verk-
ligen älska, utan begränsningar; att vara enkla, inte komplicerade som man blir av att 
egoistiskt tänka bara på sig själv; att vara glada, då vi vet att ingenting kan förstöra 
vårt hopp. Början på den väg som leder till att man blir fullständigt tokig av kärlek 
till Jesus består i att förtröstansfullt älska Maria. Så skrev jag för många år sedan i 
förordet till några kommentarer över den heliga rosenkransen, och alltsedan dess har 
jag många gånger erfarit sanningen i dessa ord. Jag vill inte göra några långa utläggn-
ingar för att förklara denna tanke, snarare uppmanar jag er att göra samma erfarenhet, 
att själva upptäcka det, genom att kärleksfullt umgås med Maria, öppna ert hjärta för 
henne, anförtro henne era glädjeämnen och sorger, be henne att hjälpa er att lära känna 
och följa Jesus.

Guds vänner, 276

När Kristus går förbi, 140

När Kristus går förbi, 143

BÖN

Vår Moder, vi tackar dig för att du ber för oss 
inför Jesus. Utan dig hade vi inte kunnat gå till 
honom. Hur sant är det inte att man går och 
återvänder till Jesus genom Maria!

Camino, historiskt-kritisk utgåva, kommentar till nr 
514.

1 december: Allas Moder - moder till var och en

Plogfåran, 801
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Herren har säkert låtit er upptäcka många andra aspekter av den heliga Jungfruns trogna 
sätt att uppfylla Guds vilja, och alla är de så starka att de blir exempel för oss att följa: 
hennes renhet, hennes ödmjukhet, hennes själsstyrka, hennes trohet … Jag skulle vilja 
tala om en av dessa aspekter som omfattar alla andra, eftersom den är en förutsättning 
för framsteg på det andliga planet, nämligen bönelivet.
För att dra nytta av den nåd som vår moder erbjuder oss i dag, och för att i varje stund 
lyda den helige Andes, vår själs herdes ingivelser, måste vi ha gjort ett allvarligt menat 
åtagande att umgås med Gud. Vi kan inte gömma oss i anonymiteten. Om det inre livet 
inte är ett personligt möte med Gud, finns det helt enkelt inte. Det är inte kristet att vara 
ytligt. Att tillåta slentrian i vårt asketiska handlande är liktydigt med att underteckna en 
kontemplativ själs dödsattest. Gud söker oss en och en, och vi måste besvara honom en 
och en: Här är jag, du ropade på mig.
Vi vet alla att bön är att tala med Gud. Någon kanske frågar: tala om vad? Vad skall 
man tala om, om inte sådant som rör Gud och om sådant som fyller vår vardag? Om 
Jesu födelse, om hans vandring i denna värld, om hans liv i det fördolda och om hans 
förkunnelse, om hans mirakler, hans återlösande lidande, kors och uppståndelse. Och i den 
Treenige och ende Gudens närvaro, med den heliga Maria som förmedlerska och med den 
helige Josef, vår fader och herre – som jag älskar och vördar så mycket – som försvarare, 
kommer vi att tala om vårt dagliga arbete, om familjen, om vänskapsförhållanden, om 
stora projekt och små anekdoter.

Återvänd till dessa överväganden i er bön, använd dem som tillfällen för att säga till Jesus 
att ni tillber honom, så kommer ni att vara kontemplativa mitt i världen, mitt i gatans larm: 
överallt. Detta är den första lektionen i den skola där vi lär oss umgås med Jesus Kristus. 
Maria är den bästa lärarinnan i denna skola, för Jungfrun upprätthöll ständigt denna at-
tityd fylld av tro och övernaturlig syn i förhållande till det som skedde i hennes närhet: hon 
bevarade allt detta i sitt hjärta.

Vår moder har mediterat länge över vad Gamla Testamentets heliga kvinnor och män som 
väntade på Frälsaren hade sagt, och även över de händelser som de hade deltagit i. Hon 
har beundrat det stora antal underverk, Guds översvallande barmhärtighet gentemot sitt 
folk som så många gånger visat sig otacksamt. Då hon betraktar Himmelens ömhet som 
ständigt förnyas, strömmar kärleken ur hennes obefläckade Hjärta: Min själ prisar Her-
rens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa 
tjänarinna. Denna goda moders barn, de första kristna, hade lärt av henne och även vi kan 
och bör lära oss.

När Kristus går förbi, 174

När Kristus går förbi, 174

Guds vänner, 241

BÖN

Låt oss i dag be den heliga Maria att göra oss 
kontemplativa, att hon må lära oss känna igen 
Herren som ständigt knackar på vårt hjärtas 
dörr. Låt oss be henne: Du vår moder, du har 
tagit ner Jesus till jorden, och han avslöjar 
Guds, vår Faders, kärlek till oss. Hjälp oss att 
känna igen honom mitt i vardagens jäkt. Rör 
så vid vårt förstånd och vår vilja, att vi förmår 
lyssna till Guds röst och nådens impulser. 

När Kristus går förbi, 174

2 december: Maria, bönens mästarinna
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En trons mästarinna. Salig hon som trodde, så hälsar vår Frus kusin Elisabet henne, då 
hon beger sig upp bland bergen för att besöka henne. Den heliga Marias akt av tro var 
underbar: Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. I sin Sons 
födelse betraktar hon Guds storhet på jorden: en änglakör var närvarande, och såväl 
herdarna som denna världens mäktiga män kom för att dyrka barnet. Men därefter 
måste den heliga Familjen fly till Egypten för att undkomma Herodes kriminella avsikter. 
Därefter, tystnad: 30 långa år av enkelt, normalt liv, likt det liv man levde i ett hem i en 
liten by i Galileen.

Herre, jag tror. Jag har uppfostrats i din tro, jag har beslutat mig för att följa dig nära. 
Upprepade gånger under mitt liv har jag bett om din barmhärtighet. Och upprepade 
gånger har jag även trott det vara omöjligt att du skulle kunna utföra sådana under i 
dina barns hjärtan. Herre, jag tror! Men hjälp mig att tro mer och bättre!
Och vi vänder även denna bön till den heliga Maria, Guds moder och vår moder, trons 
Mästarinna: Salig är du som trodde, ty det som Herren har låtit säga dig skall gå i 
uppfyllelse.

Den heliga Jungfrun sade inte enbart fiat, utan omsatte i varje stund detta fasta och 
oåterkalleliga beslut i handling. Så skall även vi göra. När vi sporras av kärlek till Gud 
och erfar vad han vill, bör vi anstränga oss för att vara trogna, lojala och att vara det 
på ett handlingskraftigt sätt: för inte alla som säger ”Herre, herre” till mig skall komma 
in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske Faders vilja.

Men lägg märke till att även om Gud ville upphöja sin moder, så besparades Maria under 
sitt jordeliv varken lidande, trötthet i sitt arbete eller trons halvdunkel. Den kvinna av 
folket som en dag utbrast i en lovprisning av Jesus med orden Saligt det moderliv som 
har burit dig, och saliga de bröst som du har diat besvarar Herren med orden: Säg hellre: 
Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det. Det var en eloge av hans moder, av 
hennes fiat , av det uppriktiga, hängivna må det ske som uppfylldes till sina yttersta 
konsekvenser, som inte tog sig uttryck i spektakulära gester utan i vardagens gömda 
och tysta offer.

Guds vänner, 284

När Kristus går förbi, 173

När Kristus går förbi, 172

BÖN

Moder! Kalla på henne med hög, mycket hög, 
röst. Hon hör dig, hon ser att du kanske är i fara 
och hon – vår Fru, din Moder – erbjuder dig, 
med sin Sons nåd, sin famns tröst och ömheten 
i sina smekningar. Sedan är du styrkt inför 
nästa strid. 

Vägen, 516

3 december: Maria - en trons förebild

Guds vänner, 204
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Jag är den ljuva kärlekens moder, fruktans och kunskapens och det heliga hoppets 
moder. Dessa lärdomar påminner oss Jungfru Maria om idag. Det är en lektion för att vi 
skall tillägna oss den ljuva kärleken, leva ett rent liv och ha ett känsligt och passionerat 
hjärta, så att vi lär oss att vara trogna i Kyrkans tjänst. Detta är inte vilken kärlek som 
helst: det är Kärleken. Här finns inga svek, ingen beräkning, ingen glömska. Det är en 
ljuv kärlek, för dess ursprung och mål är den trefaldigt helige Gud som är all Skönhet, 
all Godhet och all Storhet.
Men det talas även om fruktan. Jag kan inte föreställa mig någon annan fruktan än räd-
slan för att avlägsna sig från Kärleken. För Gud vår Herre vill inte att vi skall vara ynk-
ryggar, räddhågsna eller urvattnat hängivna. Han vill att vi skall vara djärva, modiga, 
finkänsliga. Den fruktan som den heliga texten påminner oss om erinrar om ett annat 
klagomål i den heliga Skrift: Jag söker den jag har kär, men finner honom inte.
Detta kan hända om människan inte har förstått hela djupet i vad det innebär att älska 
Gud. Då kan det hända att hjärtat låter sig ryckas med av saker som inte leder till Her-
ren. Och som en följd därav tappar vi Honom ur sikte. Andra gånger kan det vara Herren 
som gömmer sig: Han själv vet varför. Då uppmuntrar han oss att söka Honom med 
mera glöd och då vi finner Honom utropar vi lyckliga: Jag tar fatt honom och släpper 
honom inte.

Johannes förblev stark vid Korset i kraft av sin livslånga och fläckfria renhet. De övriga 
apostlarna flydde från Golgata: han står kvar tillsammans med Kristi Moder.
Glöm inte att renheten ger dig en stark och manlig karaktär.

Vårt hjärta är skapat för att älska. Och när man inte ger det ett rent, klart och ädelt 
föremål att älska hämnas det och dränks av elände. Sann kärlek till Gud – och därig-
enom även ett rent liv – står lika långt från sinnlighet som från känslolöshet, från varje 
form av sentimentalism som från likgiltighet eller ett förhärdat hjärta.

Varför hänger du dig inte åt Gud en gång för alla … på riktigt … nu!?

Maria, vår Konungs Mor, vårt hjärtas drottning, tar sig an oss som endast hon kan. Du 
barmhärtighetens moder, nådens tron: vi ber dig att hjälpa oss, så att vi i våra liv och i 
våra närmaste medmänniskors liv kan skriva kärlekens enkla poesi, vers på vers, quasi 
fluvium pacis, som en fridens flod. För du är ett hav av gränslös barmhärtighet: alla 
floder rinner ut i havet och havet fylls inte.

Guds vänner, 277

Vägen, 144

Guds vänner, 183

BÖN

Du måste förtröstansfullt bönfalla Jungfrun, 
nu, i din hjärtas ensamhet, utan ljudet av ord: 
”Moder, mitt stackars hjärta gör så dumma 
uppror … Om du inte skyddar mig …” Hon 
kommer att hjälpa dig att bevara det rent och 
att gå den väg som Gud har utstakat åt dig.

Guds vänner, 180

4 december: Maria, den ljuva kärlekens moder

Vägen, 902

När Kristus går förbi, 187
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Maria förkunnar att alla släkten skall prisa mig salig. Vad grundade sig denna förhoppn-
ing på, mänskligt sett? Vem var hon för dåtidens män och kvinnor? Gamla Testamentets 
stora hjältinnor – Judit, Ester, Debora – uppnådde redan på jorden mänsklig ära, de 
hyllades och prisades av folket. Marias tron är, i likhet med hennes sons, korset. Och 
det som gör störst intryck på oss av resten av hennes liv, tills hon tas upp i himlen med 
kropp och själ, är hennes tysta närvaro. Den helige Lukas, som kände henne väl, uppger 
att hon var tillsammans med de första lärjungarna i bön. Så avslutar hon sitt jordiska 
liv, hon som skulle komma att prisas av människorna i evighet.

Vad vår Frus hopp skiljer sig från vår otålighet! Ofta kräver vi att Gud omedelbart skall 
återgälda det lilla goda som vi gör. Vi klagar så snart minsta svårighet visar sig. Vi är 
ofta oförmögna att fortsätta en ansträngning, att hålla hoppet vid liv. Det är för att 
vi saknar tro: Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i 
uppfyllelse.

Var hoppfulla! Detta är det stora under som sker med kontemplativa människor: Vi lever 
av tro, hopp och kärlek, och hoppet gör oss mäktiga. Minns ni vad den helige Johannes 
sade?: Jag har skrivit till er som är unga: ni är starka och Guds ord förblir i er och ni 
har besegrat den Onde. Gud manar oss, för Kyrkans och hela mänsklighetens eviga 
ungdoms skull. Ni kan göra allt mänskligt till något gudomligt, på samma sätt som kung 
Midas gjorde allt han rörde vid till guld.

Glöm det aldrig: efter döden kommer Kärleken att ta emot er. Och i Guds kärlek kommer 
ni dessutom att möta alla dem ni hyst en ren kärlek till på jorden. Herren har velat att 
vi skall tillbringa denna vårt livs korta dag med att arbeta och, som hans enfödde, göra 
gott. Under tiden bör vi vara vaksamma och lystra till de rop som den helige Ignatius av 
Antiokia hörde i sin själ, då stunden för hans martyrium närmade sig: kom till Fadern, 
kom till din Fader, som väntar ivrigt på dig.

Guds vänner, 286

BÖN

Låt oss be den heliga Maria, Spes nostra (Vårt 
hopp), att hon skall upptända en helig längtan 
i oss efter att bo alla tillsammans i Faderns 
hus. Ingenting kommer att kunna oroa oss om 
vi beslutar oss för att förankra våra hjärtan 
i en längtan efter vårt verkliga fädernesland: 
Herren kommer att leda oss med sin nåd och 
föra båten med en gynnsam vind till vårt måls 
ljusa stränder.

Guds vänner, 221

5 december: Heliga Maria, vårt hopp. 
En hoppets Mästarinna. 

Guds vänner, 221
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I korsoffrets förnedring var den heliga Maria däremot närvarande och hörde med sorg hur 
de som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sade: ”Du som river ner 
templet och bygger upp det igen på tre dagar – hjälp dig själv nu, om du är Guds Son, och 
stig ned från korset”. Vår Fru lyssnade till sin Sons ord och förenade sig med hans smärta: 
Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Vad kunde hon göra? Sammansmälta med 
sin Sons återlösande kärlek och frambära den väldiga smärta – som ett vässat svärd – 
som genomborrade hennes rena hjärta som ett offer till Fadern.
Jesus känner sig åter tröstad genom sin moders diskreta och kärleksfulla närvaro. Maria 
skriker inte, hon springer inte fram och tillbaka. Stabat: hon står upp, vid sin Sons sida. 
Det är då Jesus ser på henne och därefter vänder blicken mot Johannes. Och han ut-
brister: Kvinna, där är din son. Sedan sade han till lärjungen: Där är din mor. I Johannes 
anförtror Kristus alla människor till sin moder och i synnerhet sina lärjungar: de som skulle 
komma att tro på Honom.
Felix culpa, sjunger Kyrkan, saliga skuld, som förtjänade en sådan Frälsare. Och vi kan 
även tillägga: salig skuld, som förtjänat att vi skulle få den heliga Maria som moder. Vi är 
redan trygga, ingenting behöver längre oroa oss: för vår Fru, som är krönt till himlarnas 
och jordens drottning, är den bedjande allmakten inför Gud. Jesus kan inte förneka Maria 
någonting, och inte heller oss, som är barn till hans egen moder.

Beundra jungfru Marias kraftfullhet: vid Korsets fot, i djupaste mänsklig smärta – det 
finns ingen smärta som hennes – full av styrka.
Be henne om sådan styrka, så att även du kan stå vid Korset.

Tillåt dig inte att bli modstulen i ditt apostolat. Du har inte misslyckats, på samma sätt 
som Kristus inte misslyckades på korset. Gå på bara! Fortsätt gå mot strömmen under Vår 
Frus moderliga och rena hjärtas beskydd. ”Sancta Maria, refugium nostrum et virtus!”, 
du är min tillflykt och min styrka. Var lugn. Var fridfull … Gud har mycket få vänner på 
jorden. Önska inte fly från denna värld. Fly inte undan dagarnas tyngd, även om de ibland 
känns mycket långa.

Kom ihåg att Gud vill att du skall vara glad och att om du själv gör vad som står i din makt, 
kommer du att vara lycklig, mycket lycklig, väldigt lycklig, även om du aldrig kommer att 
vara utan kors. Men korset är inte längre en schavott, det är den tron från vilken Kristus 
härskar. Och vid hans sida finns hans moder, som även är vår moder. Den heliga Jungfrun 
kommer att utverka den styrka åt dig som du behöver för att beslutsamt följa i hennes 
sons fotspår.

Guds vänner, 288

Vägen, 508

Korsvägen, 13 Station, 3 BÖN

Säg: Du min Moder – hon är din Moder för att 
du av många skäl tillhör henne – må din kärlek 
binda mig vid din Sons Kors. Låt mig inte sakna 
tro, mod och djärvhet för att uppfylla vår Jesus 
vilja!

Vägen, 497

6 december: Maria, vår tillflykt och vår styrka

Guds vänner, 141
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Vi måste ta efter hennes naturliga och övernaturliga elegans. Hon är en privilegierad 
varelse i frälsningshistorien: i Maria blev Ordet kött och tog sin boning ibland oss. Hon 
var ett milt vittne, som förblev dolt. Hon tyckte inte om att prisas, för hon eftersträvade 
inte att själv äras. Maria närvarar vid sin Sons barndoms mysterier, som är normala 
mysterier, om man nu kan säga så: vid de stora miraklen och folkmassans hyllningar 
drar hon sig undan. I Jerusalem, då Kristus – ridande på en ungåsna – hyllas som 
konung är Maria inte där. Men hon framträder åter vid korset, då alla andra flyr. Detta 
sätt att handla visar – utan att vara utstuderat – på hennes storhet, på hennes själs 
djup och helighet.

För att vara gudomliga, för att bli gudomliggjorda, måste vi börja med att vara mycket 
mänskliga och leva vårt liv som vanliga människor inför Gud och helga det som kan före-
falla litet. Så levde Maria. Hon som är full av nåd, som är föremål för Guds behag, hon 
som står över änglarna och helgonen levde ett normalt liv. Maria är en skapad varelse 
som vi, med ett hjärta som vårt, som känner lycka och glädje, lidande och tårar. Innan 
Gabriel meddelade henne Guds vilja, visste vår Fru inte att hon hade utvalts av evighet 
till att vara Messias moder. Hon anser sig vara ringa 9: därför erkänner hon senare, med 
djup ödmjukhet, att den Mäktige har gjort stora ting med henne.

Låt oss inte glömma att nästan alla vår Frus livsdagar på jorden förflöt på ett sätt som 
i stor utsträckning liknar miljoner andra kvinnors vardag, kvinnor som ägnar sig åt att 
ta hand om sin familj, uppfostra sina barn, sköta sina uppgifter i hemmet. Maria hel-
gar de minsta ting, sådana som många människor felaktigt anser vara obetydliga och 
värdelösa: varje dags arbete, små uttryck för uppmärksamhet gentemot nära och kära, 
samtal och besök med anledning av släktskap eller vänskap. Välsignad vardag, som kan 
vara uppfylld av så mycket kärlek till Gud!
För det är just detta som ger oss nyckeln för att förstå Marias liv: hennes kärlek. En 
kärlek som förs till sina yttersta gränser. Hon glömmer fullständigt sig själv: nöjd med 
att vara där Gud vill ha henne, gör hon hängivet Guds vilja. Det är det som gör att 
hennes minsta gest aldrig är banal, utan full av innebörd. Maria, vår moder, är för oss 
ett föredöme som visar en väg att gå. Vi måste försöka vara som hon, i de konkreta 
omständigheter som Gud har velat att vi skall leva i.

När Kristus går förbi, 173

När Kristus går förbi, 172

När Kristus går förbi, 148
BÖN

Vi vänder oss till jungfru Marias beskydd 
eftersom vi kan vara säkra på att var och en av 
oss, i hans eller hennes situation (präst eller 
lekman, ogift, gift eller änkeperson) kommer att 
vinna en seger på denna jord, segern att ha varit 
lojala mot Herren, om vi är trogna i det dagliga 
uppfyllandet av våra förpliktelser. Sedan når vi 
himlen och kommer att, tillsammans med jungfru 
Maria, vara glada för alltid över att vara Guds 
vänner och över hans kärlek.

Bön inför jungfru Maria av Guadalupe, 24/5-1970

7 december: Maria, det vardagliga livets förebild



Novena till Maria Immaculata – www.josemariaescriva.info 

Vi kan inte umgås med Maria som ett av hennes barn och bara tänka på oss själva 
och våra egna problem. Vi kan inte umgås med Jungfru Maria och dröja vid våra egna 
själviska problem. Maria för oss till Jesus, och Jesus är primogenitus in multis fratribus, 
förstfödd bland många bröder. Att känna Jesus får oss alltså att inse att vi inte kan leva 
vårt liv på annat sätt än i självutgivelse i våra medmänniskors tjänst. En kristen kan inte 
uppehålla sig vid sina egna problem, eftersom han måste leva vänd mot den universella 
Kyrkan och tänka på alla människors frälsning.

Impregnerade av denna anda kommer våra böner, även om de börjar med betraktelser 
av skenbart personliga ämnen och föresatser, i slutänden alltid att leda till vår nästas 
väl. Och om vi längs vår vandring håller den heliga Jungfrun i handen, kommer hon att 
få oss att känna oss som bröder till alla människor: för vi är alla barn till den Gud vars 
Dotter, Brud och Mor hon är.

Var djärva. Ni kan räkna med Marias hjälp, hon som är Regina apostolorum, apostlarnas 
Drottning. Och vår Fru vet att göra sina barn medvetna om sina respektive plikter, utan 
att därigenom sluta vara en moder. Den som närmar sig Maria och betraktar hennes liv, 
kommer alltid att få erfara den stora välgärningen att av henne ledas till korset för att 
där betrakta Guds Sons exempel ansikte mot ansikte. I detta möte, som är avgörande 
för det kristna livet, för hon vår talan så att den yngre brodern – du och jag – till sist 
kan försonas med Faderns förstfödde Son.

Många omvändelser, många beslut att hänge livet i Guds tjänst, har föregåtts av ett 
möte med Maria. Vår Fru har främjat vår vilja att söka, hon har moderligt väckt oron i 
vår själ, hon har fått oss att längta efter en förändring, ett nytt liv. Och så har hennes 
gör det han säger åt er förvandlats till kärleksfull hängivelse, till en kristen kallelse som 
alltsedan dess upplyser hela vårt liv.

När Kristus går förbi, 145

När Kristus går förbi, 145

När Kristus går förbi, 149
BÖN

Maria, Jesu moder som närde honom, uppfostrade 
honom, åtföljde honom under hans jordiska vandring 
och nu befinner sig vid hans sida i himlen, kommer 
att hjälpa oss att känna igen Jesus som går förbi, 
som uppenbarar sig för oss i våra medmänniskors 
behov. 

Sancta Maria, spes nostra, ancilla Domini, sedes 
sapientiæ, ora por nobis!, Heliga Maria, vårt hopp, 
Herrens tjänarinna, vishetens säte, be för oss!

När Kristus går förbi, 149

8 december: Vår Fru - Apostlarnas drottning


