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Den helige Josemaría Escrivá 
Opus Dei Grundare

BÖN
Gud, genom den heliga jungfrun Marias förbön 
förlänade du den helige prästen Josemaría 
otaliga nåde gåvor, då Du utvalde honom till 
att vara Dig ett troget redskap för att grunda 
Opus Dei, en väg till helgelse i det dagliga 
arbetet och genom uppfyllandet av den kristnes 
allmänna plikter. Giv, att även jag förvandlar 
alla ögonblick och omständigheter i mitt liv till 
tillfällen att älska Dig, att med glädje och i all 
enkelhet tjäna Kyrkan, den helige Fadern och 
alla människor samt med trons och kärlekens 
ljus upplysa de jordiska vägarna.
Må den helige Josemarías förböner beveka Dig 
att höra den bön jag riktar till Dig … Amen.
Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.



Dag 1

Gud älskar oss
Några ord av den helige Josemaría för eftertanke: 
Man måste göra klart för sig att Gud ständigt är nära. 
Vi lever som om Herren vore där uppe, långt borta där 
stjärnorna lyser, men vi tänker inte på att han alltid 
finns vid vår sida.
Gud älskar var och en av oss mer än alla världens möd-
rar förmår älska sina barn, och som en kärleksfull Fader 
finns han där för att hjälpa leda, välsigna … och förlåta 
oss.
Vi måste låta oss genomträngas och uppfyllas av tanken 
på att Herren verkligen är vår Fader, fader alltigenom, 
som står vid vår sida och är i himmelen. (Vägen 267)
Bli inte ledsen när du tycker att det verkar som om 
Herren överger dig; sök honom med större iver! Han, 
Kärleken, lämnar dig inte ensam. (Smedjan 250)
Om du drabbas av motgångar, så kan du vara säker på 
att de är ett bevis på den faderliga Kärlek som Herren 
har till dig. (Smedjan 815)
Barn. – Sjuk . – Frestas du inte att använda versaler, när 
du skriver de här orden?
För en förälskad människa ser Honom i barnen och i de 
sjuka. (Vägen 419)



Den sjukes bön:
Herre vår Gud, ge mig nåden att med trons klara ljus se 
att du alltid är vid min sida, som en kärleksfull far som 
aldrig kommer att överge mig. Låt mig förstå att du är 
Kärlek, och att du vill det goda för mig mer än någon 
annan i världen. Hjälp mig att fullkomligt förtrösta på 
dig, Jesus, den gudomlige läkaren, som kan ge hälsa till 
min kropp, om det är din heliga vilja, och frid till min 
själ.

Bön för en sjuk:
Gud, ge din son/dotter N nåden att acceptera lidandet, 
att vara full av tro och tillit med fullständig visshet att 
du alltid är vid hans/hennes sida och hjälper med stor 
faderlig tillgivenhet. Och om det är din heliga vilja, ge 
honom/henne helande och fullständigt tillfrisknande.

Slutbön.
Gud, genom den heliga Jungfrun Marias förbön …

Se bönen på första sidan.



Dag 2

Jesus är vår vän
Några ord av den helige Josemaría för eftertanke: 
Jesus är din vän. Vännen. Med ett hjärta av kött, likt ditt. 
Med kärleksfulla ögon, som grät över Lasaros...
Och han älskar dig lika mycket som han älskade Lasa-
ros. (Vägen 422)
Du söker umgänge med vänner, vars samtal, tillgivenhet 
och sällskap gör din landsförvisning i denna värld mer 
uthärdlig ... trots att vänner ibland sviker. Det är inget 
fel med att du gör det.
Men ... varför söker du inte varje dag, ständigt mera en-
träget, umgänget och samtalet med den store Vän som 
aldrig sviker? (Vägen 88)
Jesus är redan fastnaglad vid bjälken. En sådan plåga var 
inte nödvändig. Han hade kunnat undvika bitterheten 
... Men han ville lida allt detta för dig och för mig. Och 
vi, skall vi inte besvara allt detta? (Korsvägen 11,1.)



Den sjukes bön: 
Heliga Jungfru Maria och helige Josef, utverka åt mig 
nåden att känna ömheten, trösten och glädjen i Kristi 
vänskap, och att minnas att han har sagt oss: ”Vänner 
kallar jag er”. Låt hans vänskap göra det lättare för mig 
att acceptera och uppoffra mina lidanden åt Gud så 
länge han bestämt och tänka på hur kärleksfullt Jesus 
valde att utstå sitt lidande, av kärlek till mig.

Bön för en sjuk:
Gud, på vår Moders och den helige Josefs förbön, ge 
åt N nåden att känna ömheten, trösten och glädjen i 
Kristi vänskap, som gör det lättare att acceptera och 
offra lidandena åt Gud, och tänka på den kärlek med 
vilken Jesus led för oss. Låt honom/henne inte tvivla 
på att Jesus vill återge hälsan, om det är det bästa för 
hans/hennes själ.

Slutbön.
Gud, genom den heliga Jungfrun Marias förbön …

Se bönen på första sidan.



Dag 3

Gud hör de sjukas böner
Några ord av den helige Josemaría för eftertanke:
Efter prästernas och de åt Gud vigda jungfrurnas bön, 
är det barnens och de sjukas bön som behagar Gud 
mest. (Vägen 98)
Jesus säger: ”Så säger jag till er: Be och ni skall få, sök 
och ni skall finna, knacka på och man skall öppna för 
er.” 
Be. I vilket mänskligt företag skulle du kunna ha större 
förvissning om framgång?” (Vägen 96)
Att be är vägen för att sätta stopp för alla våra lidanden. 
(Smedjan 76)
Vi bör tro fullt och fast på den som frälser oss, på denne 
gudomlige Läkare som har blivit utsänd just för att bota 
oss. Vi bör tro med desto större styrka, ju svårare eller 
hopplösare den sjukdom vi lider av är. (Guds vänner 
193)
Upprepa med säkert hopp: Herre, se, jag är sjuk; Herre, 
kom och bota mig, du som av kärlek dog för mig på 
Korset. – Ha förtröstan: fortsätt ihärdigt att åkalla hans 
älskvärda Hjärta. Han kommer att återge dig hälsan, 
som han gjorde för de spetälska i Evangeliet. (Smedjan 
213)



Den sjukes bön: 
Helige Ande, jag ber om nåden att min tro på bönens 
makt ökar för varje dag, i vissheten om att Gud alltid 
lyssnar till sina barns ödmjuka och tålmodiga böner. Jag 
ber dig, Gud, att du alltid ger mig den nåd jag behöver 
för min helgelse och frälsning. Jesus, när jag ber dig att 
bota mig, ber jag också att inte sakna tro på att du vill 
göra det, om det är för mitt bästa.

Bön för en sjuk:
Helige Ande, hjälp N att ha stor tro på bönens makt 
och att finna frid och visshet i vetskap om att vår Herre 
lovat att lyssna till och uppmärksamma våra böner och 
alltid är villig att ge oss det som är bäst för oss. Låt oss 
inte bli missmodiga när vi med Jungfru Marias stöd ber 
om helande för denna sjuka person, om det är det bästa 
för honom/henne. 

Slutbön. 
Gud, genom den heliga Jungfrun Marias förbön …

Se bönen på första sidan.



Dag 4

Gud hjälper oss att vara tappra och 
glada

Några ord av den helige Josemaría för eftertanke: 
Den glädje du skall känna är inte den fysiologiska 
lyckan hos ett friskt djur, utan den övernaturliga glädje 
som följer av att du lämnar allt och överlämnar dig helt 
i Guds, vår Faders, kärleksfulla armar. (Vägen 659)
Glädjen är en nödvändig konsekvens av det gudomliga 
barnaskapet, av att vi vet att vi är föremål för en alldeles 
särskild kärlek från vår Fader Gud, som tar emot oss, 
hjälper oss och förlåter oss.
– Kom alltid noga ihåg följande: även om det ibland 
verkar som om allting rasar samman, så rasar ingenting 
alls, för Gud förlorar inga slag. (Smedjan 332)
Äkta kärlek för med sig glädje i sina spår, en glädje vars 
rötter är formade som ett kors. (Smedjan 28)
Jag vill att du skall vara lycklig på jorden. Men du kom-
mer aldrig att bli det om du inte blir av med din rädsla 
för smärtan. Ty så länge vi är ”på väg” består vår lycka 
just i smärtan.(Vägen 217)



Den sjukes bön:
Gud, jag ber om nåden att erfara den kristna glädjens 
under, som Jesus ger oss som en av den Helige Andes 
frukter varje gång vi välkomnar smärta, sjukdom och 
obehag i livet med fullständig överlåtelse i Gud Faders 
armar. Gud, hjälp mig att förstå att lycka föds av kärlek, 
och att kärlek blir äkta som guld i smältugnen, genom 
prövningar och Korset.

Bön för en sjuk:
Gud, skänk din son/dotter N den kristna glädjens gåva, 
som den Helige Ande ger de själar som överlåter sig 
som barn i Gud Faders armar. Må upplevelsen av den 
glädjen hjälpa honom/henne att förstå att det inte finns 
någon större lycka än att älska mycket och efterlikna 
den totala kärlek med vilken Jesus Kristus omfamnade 
Korset för oss. 

Slutbön. 
Gud, genom den heliga Jungfrun Marias förbön …

Se bönen på första sidan.



Dag 5

Gud välsignar dem som accepterar 
hans vilja

Några ord av den helige Josemaría för eftertanke: 
Att underkasta sig Guds vilja utan förbehåll medför 
med nödvändighet glädje och frid: Korsets lycka. Då 
konstaterar man att Kristi ok är skonsamt och hans 
börda lätt. (Vägen 758)
Jesus lider för att uppfylla Faderns Vilja. Och du, som 
också vill uppfylla Guds allraheligaste vilja genom att 
följa i Mästarens spår, kan du beklaga dig, om lidandet 
blir din följeslagare längs vägen? (Vägen 213)
Så du genomgår en stor sorg? Du lider svåra motgång-
ar? Säg, mycket sakta, som om du smakade på varje ord 
i denna starka och manliga bön: 
”Må Guds rättvisa och älskvärda vilja ske, uppfyllas, lo-
vas och i evighet upphöjas över allting. Amen. Amen.”
Jag försäkrar dig att du kommer att fyllas med frid. 
(Vägen 691)
Jesus, jag älskar det som du vill. (Vägen 773)



Den sjukes bön:
Heliga Jungfru Maria, hjälp mig att lära mig hur jag 
kan acceptera Guds vilja med kärlek och säga med dig: 
”Må det ske”, full av tro och kärlek. Och låt mig aldrig 
glömma att Guds vilja – också när jag inte förstår den 
– alltid är en smekning från himlen och tjänar mitt 
sanna goda. 
Därför är den mest fullkomliga bön jag kan be: ”Ske din 
vilja, så som i himlen så ock på jorden.”

Bön för en sjuk:
Heliga Guds Moder, hjälp din son/dotter N att accep-
tera Guds heliga vilja med stor tro och kärlek. Och må 
han/hon som en första frukt av detta accepterande finna 
frid och erfara sanningen i Jesu ord: ”Mitt ok är milt 
och min börda är lätt”. 

Slutbön.
Gud, genom den heliga Jungfrun Marias förbön …

Se bönen på första sidan.



Dag 6

Jesus lär oss att förvandla lidandet till 
en akt av kärlek.

Några ord av den helige Josemaría för eftertanke: 
Uppoffra kärleksfullt ditt lidande när du är sjuk, så 
kommer det att omvandlas till rökelse som stiger upp 
till Guds ära och helgar dig. (Smedjan 791)
Kärlekens väg heter Offer. (Smedjan 768)
Med dig, Jesus, är smärtan full av glädje och mörkret 
fullt av ljus! (Vägen 229)
Se hur kärleksfullt han omfamnar korset. – Lär av 
honom. – Jesus bär korset för dig: bär det i din tur för 
Jesus.
Men släpa inte korset efter dig … Bär det stadigt på 
dina axlar. Bär du ditt kors på det sättet, så blir det inte 
vilket kors som helst: det blir … det heliga Korset. Bär 
det inte uppgivet. Uppgivenhet är inget generöst ord. 
Älska korset. Om du verkligen älskar korset, kommer 
ditt kors att bli … ett kors utan kors. (Rosenkransen, 
Smärtorika mysterier, Korsbärandet)



Den sjukes bön:
Gud, lär mig att se smärta och sjukdom inte som ett 
straff utan som ett sätt att dela Kristi kors, så att jag lär 
mig älska Korset, som han älskade det. Lär mig att om-
famna det och uppoffra det till Gud utan att avvisa det 
eller klaga. Gud, hjälp mig att inte upphöra att i tro be  
dig om nåden att bli frisk, alltid förenad med din vilja.

Bön för en sjuk:
Vår Herre och Gud, hjälp N förstå att smärta och li-
dande inte är ett straff utan ett sätt att dela Kristi kors, 
och att omfamna det med samma kärlek som Kristus 
bar korset till Golgota. Låt oss, samtidigt, aldrig sluta 
be med tro och ödmjukhet att Gud botar N från hans/
hennes sjukdom. 

Slutbön.
Gud, genom den heliga Jungfrun Marias förbön …

Se bönen på första sidan.



Dag 7

Gud hjälper oss att ge andra glädje
Några ord av den helige Josemaría för eftertanke: 
Glöm inte att man ibland behöver leende ansikten om-
kring sig. (Plogfåran 57)
Undvik finkänsligt allt som kan såra andras hjärtan. 
(Plogfåran 807)
Du måste bestämma dig för att gå längs hängivenhetens 
väg: med korset på axlarna, med ett leende på läpparna 
och med ljus i själen. (Korsvägen Station II:3)
Allt det som för tillfället oroar dig ryms i ett leende som 
du visar av kärlek till Gud. (Plogfåran 89)
Du bör se till att det ”goda humör” – den glädje – som 
är en frukt av det inre livet finns där du befinner dig. 
(Smedjan 151)



Den sjukes bön:
Gud, när jag är sjuk, gör mitt hjärta i stånd att bortse 
från mina lidanden och kärleksfullt vända min upp-
märksamhet mot andras behov och bekymmer. Gud, ge 
mig gott humör och vänlighet och gör mig uppmärk-
sam på de andra för att sprida optimism till alla som 
är hos mig och hjälper mig: släktingar, vänner, vårdare, 
präster som kommer på besök etc.

Bön för en sjuk: 
Gud vår Herre, hjälp N under hans/hennes sjukdom 
att möta sitt lidande med mod, så att han/hon kan bli 
en ständig källa till ljus och glädje för andra genom sitt 
exempel på generositet och självförnekelse, med ett 
strålande leende, gott humör, levande tro och brinnande 
kärlek. 

Slutbön. 
Gud, genom den heliga Jungfrun Marias förbön …

Se bönen på första sidan.



Dag 8

Jesus inbjuder dig att arbeta med Ho-
nom

Några ord av den helige Josemaría för eftertanke: 
Minns i tider av lidande eller gottgörelse: Korset är 
Kristi, Återlösarens tecken. Det har upphört att vara 
en symbol för ondskan och i stället blivit det främsta 
segertecknet av alla. (Smedjan 782)
Om det är Guds vilja att vi drabbas av något lidande, så 
skall vi ta det som ett tecken på att han anser oss vara 
redo att föra oss ännu närmare hans återlösande Kors. 
(Guds vänner, 124) 
Om du har klart för dig att de där – kroppsliga och 
själsliga – smärtorna betyder rening och förtjänst, så 
välsigna dem. (Vägen 219)
Så snart du upphör att vara rädd för korset, för det som 
folk kallar kors, när du brukar din vilja till att acceptera 
Guds vilja – är det inte sant att du då blir lycklig och att 
all oro, allt fysiskt och själsligt lidande går över?
Jesu kors är verkligen ljuvt och älskvärt. Där räknas inte 
sorgerna, endast glädjen att veta att man är medåterlö-
sare tillsammans med honom. (Korsvägen, Station II)



Den sjukes bön: 
Gud, hjälp mig att vara tacksam för det kors du sänder 
mig och att se det för vad det är: ett förtroende från din 
sida. Låt mig förstå att du, vår Gud, när du litar på mig 
genom att ge mig ditt kors i denna sjukdom, ger mig ett 
storslaget tillfälle att rena och helga min själ, och göra 
mig till din medarbetare för världens frälsning. Låt mig 
därför se på smärtan som på en skatt, som jag kan upp-
offra för min familjs och mina vänners andliga goda, för 
Kyrkan, för syndare som har vänt sig bort från dig, för 
dem som lider och för så många andra människor. 

Bön för en sjuk: 
Jesus, hjälp N att upptäcka att korset, lidandet i sjukdo-
men, kan bli en gudomlig och helig skatt, när man vet 
hur man i tro och kärlek ska förena det med Kristi åter-
lösande offer, både för själens rening och mognad, och 
för många släktingars, vänners och syndares frälsning, 
människor som har vänt sig bort från Gud, för dem som 
lider och för så många andra. 

Slutbön.
Gud, genom den heliga Jungfrun Marias förbön …

Se bönen på första sidan.



Dag 9

Maria, vår Moder, är vid vår sida
Några ord av den helige Josemaría för eftertanke: 
Moder! Jordiska mödrar ser med störst förkärlek på sitt 
svagaste barn, på sitt sjukaste …
– Min Fru! Jag vet att du är mer av en moder än alla 
dessa mödrar tillsammans … – Och eftersom jag är ditt 
barn … Och eftersom jag är svag, och sjuk … (Smedjan 
234)
Om jag vore spetälsk, skulle min mor omfamna mig. 
Utan rädsla eller tvekan skulle hon kyssa mina sår.
Nå, och den heliga Jungfrun? Då vi känner att vi är spe-
tälska, att vi är täckta av sår, skall vi ropa: Moder! Och 
vår Moders beskydd är som en kyss på såren, som gör 
att vi tillfrisknar. (Smedjan 190)
Vänd dig förtröstansfullt, varje dag, till Jungfru Maria. 
Din själ och ditt liv kommer att stärkas om du gör det. 
– Hon kommer att låta dig ta del av de skatter som hon 
bevarar i sitt hjärta, för ”det har aldrig någonsin blivit 
hört, att någon som tagit sin tillflykt till henne har blivit 
övergiven”. (Plogfåran 768)



Den sjukes bön:
Gud, ge mig en ännu större andakt till Jungfru Maria, 
min heliga Moder, och ge mig fullständig tillit till hen-
nes förbön, och till hennes moderliga omsorg. Låt mig 
också inse att, för att få de nådegåvor jag ber om – från 
helgelse av lidandet till ett helande av min sjukdom och 
fullt tillfrisknande – är den skonsamma och säkra vägen 
att ta min tillflykt till Marias medling, särskilt genom 
de andakter som hon värdesätter mest såsom att be den 
heliga rosenkransen varje dag. 

Bön för en sjuk:
Herre, hjälp N att ta sin tillflykt till Marias famn, till 
henne som är Guds Moder och vår Moder, med total 
hängivenhet och tillit som hennes barn. Må han/hon 
känna Marias moderliga stöd och närhet och aldrig 
glömma att vända sig till hennes förböner för att helga 
lidandet, bli botad från sjukdomen och snart bli frisk. 
Må … hålla fast vid den heliga vanan att be rosenkran-
sen varje dag. 

Slutbön:
Gud, genom den heliga Jungfrun Marias förbön …

Se bönen på första sidan.








