NOVENE TIL MARIAS UPLETTEDE UNNFANGELSE

Forsidebilde: «Maria Knotenlöserin»
Johann Schmidtner (1625–1705)
Bildet henger i kirken St. Peter am Perlach i Augsburg.

NOVENE TIL MARIAS UPLETTEDE UNNFANGELSE
basert på NOVENEN TIL MARIA SOM LØSER KNUTER
1. Dagens meditasjon
2. Bønn til Maria, som løser knuter
3. Sang «Inviolata»

Dagens meditasjon - dag 1.
Kjæreste Hellige Mor, Helligste Maria. Du løser knutene som
kveler dine barn. Rekk meg dine barmhjertige hender. Til deg overgir
jeg i dag denne knuten (beskriv den) og alle de negative konsekvensene
den har i mitt liv. Jeg gir deg denne knuten som plager meg og gjør meg
ulykkelig, og således hindrer meg i å forene meg med deg og din sønn
Jesus, min frelser.
Jeg tar tilflukt til deg, Maria som løser knuter fordi jeg stoler på
deg og vet at du aldri forlater et barn som kaller på din hjelp. Jeg tror at
du kan løse denne knuten fordi Jesus gir deg all makt. Jeg stoler på at
du kan løse denne knuten fordi du er min Mor. Jeg vet at du vil gjøre
det fordi du elsker meg med Guds egen kjærlighet. Takk, kjære Mor!
Maria som løser knuter, be for meg!
Den som søker nåde, finner den i Marias hender.

Bønn til Maria som løser knuter
Jomfru Maria, den skjønne
kjærlighets Mor. Mor, som aldri har
forlatt et barn som roper om hjelp.
Mor, hvis hender aldri slutter å tjene
dine elskede barn fordi de beveges av
den guddommelige kjærlighet og den
uendelige miskunn som finnes i ditt
hjerte. Kast ditt medfølende blikk på
meg og se floken av knuter som finnes
i mitt liv.
Du kjenner min fortvilelse og
smerte. Du vet hvordan disse knutene binder meg. Maria, som Gud
betrodde å løse knutene i livene til sine barn: Jeg legger min livstråd i
dine hender. Ingen, ikke engang den onde selv, kan ta den ut av din
dyrebare forvaring. I dine hender finnes det ikke den knute som ikke
kan løses. Allmektige Moder, ved din nåde og forbønns kraft, ved din
Sønn og min befrier, Jesus, ta i dag denne knuten (beskriv den) i dine
hender.
Jeg ber deg om å løse den til Guds ære, en gang for alle. Du er
mitt håp. Å min Frue, du er den eneste trøst Gud gir meg. Du er borg
for min svakhet, en berikelse i min elendighet og min befrielse fra alt
som hindrer meg å være med Kristus. Hør min bønn:
Bevar meg, led meg, beskytt meg, å trygge tilflukt!
Maria som løser knuter, be for meg!

Dagens meditasjon - dag 2.
Maria, elskede Mor, kilde til all nåde. Jeg vender mitt hjerte til
deg i dag, for jeg innser at jeg er en synder som trenger din hjelp. På
grunn av min egoisme, harme og mangel på storsinn og ydmykhet,
forspiller jeg ofte nådegavene du skjenker meg.
Jeg henvender meg til deg i dag, Maria som løser knuter, for at
du skal be din Sønn, Jesus, om å skjenke meg et rent, fritt, ydmykt og
tillitsfullt hjerte. Denne dagen vil jeg sette disse dydene ut i livet, og
ofre den som et tegn på min kjærlighet til deg. I dine hender overgir jeg
denne knuten (beskriv den), som hindrer meg i å reflektere Guds
herlighet.
Maria som løser knuter, be for meg!
Maria skjenket hvert øyeblikk av dagen sin til Gud.
Dagens meditasjon - dag 3.
Mor og formidler, Himmelens dronning, hvis hender mottar og
fordeler Guds rikdom. Vend ditt barmhjertige blikk mot meg i dag.
I dine hellige hender overgir jeg denne knuten i mitt liv (beskriv
den), og all bitterhet og harme den er kilde til. Gud Fader, jeg ber om
Din tilgivelse for min synd. Hjelp meg nå å tilgi alle de personene som
bevisst eller ubevisst har forårsaket denne knuten. Gi meg også nåden å
tilgi meg selv for å ha tilvirket denne knuten. Bare på denne måten kan
du løse den.
Kjæreste Mor, foran deg og i din Sønns navn, Jesus, min Frelser,
som har lidd så mye urett, tilgir jeg nå, etter selv å ha fått tilgivelse,
disse menneskene (nevn hvilke) og meg selv for alltid. Takk, Maria som
løser knuter, for å ha løst bitterhetens knute i mitt hjerte, samt den
knuten jeg nå har lagt frem for deg. Amen.
Maria som løser knuter, be for meg!
Vend deg til Maria, du som søker nåde.

Dagens meditasjon - dag 4.
Kjæreste hellige Mor, du er generøs mot alle som søker deg. Ha
barmhjertighet med meg. I dine hender overgir jeg denne
knuten(beskriv den)som frarøver meg freden i mitt hjerte, lammer sjelen
min og holder meg fra å gå til min Herre og tjene Ham med mitt liv.
Å min Moder, løs denne knuten (beskriv den) i livet mitt og be
Jesus om å helbrede min vaklende tro som blir motløs av steinene på
veien. Gå med meg, kjære Mor, slik at jeg erkjenner at disse steinene er
venner, og lærer å ikke murre, men å alltid takke og leve lykkelig i tillit
til din makt.
Maria som løser knuter, be for meg!
Maria er solen, og hele verden har fordel av hennes varme.

Dagens meditasjon - dag 5.
Generøse og miskunnsrike Mor som løser knuter, jeg henvender
meg til deg igjen for å legge denne knuten (beskriv den) i dine hender.
Jeg ber deg om visdom fra Gud, slik at jeg handler i Den hellige ånds
lys for å løse alle disse vanskelighetene.
Ingen har noensinne sett deg sint. Dine ord var, tvert imot, så
milde at Guds hjerte kom til syne i deg. Befri meg fra bitterheten, sinnet
og hatet som denne knuten har skapt i meg.
Kjære Mor, gi meg din mildhet og visdom, samt lær meg å
betrakte alt i hjertets stillhet. Og, som du gjorde i pinsen, gå i forbønn
hos Jesus slik at jeg kan få erfare en ny utgytelse av Den hellige ånd i
mitt liv. Hellig ånd, kom til meg!
Maria som løser knuter, be for meg!
Maria er rik på kraft fra Gud.

Dagens meditasjon - dag 6.
Barmhjertighetens dronning, jeg overlater denne knuten i mitt
liv (beskriv den) til deg, og jeg ber deg om et tålmodig hjerte inntil du
har løst den.
Lær meg å utrettelig lytte til Ordet, din Sønn, i Skriftemålet og
Kommunionen. Bli hos meg og forbered meg på å feire den nåde du har
vunnet for meg, sammen med englene.
Maria som løser knuter, be for meg!
Du er vakker, Maria, og uplettet av synd.

Dagens meditasjon - dag 7.
Reneste Mor, jeg kommer til deg i dag og ber deg om å løse
denne knuten i mitt liv (beskriv den) og befri meg fra ondskapens
snarer.
Gud har gitt deg makt over demonene. I dag forsaker jeg
demonene og alle forbindelser jeg har hatt med dem. Jeg bekjenner
Jesus som min eneste Herre og Frelser. Maria som løser knuter, knus
Den ondes hode. Riv i stykker snarene som forårsaket disse knutene i
mitt liv. Takk, kjæreste Mor! Herre, befri meg ved ditt dyrebare blod!
Maria som løser knuter, be for meg!
Du er Jerusalems herlighet,
vårt folks ære.

Dagens meditasjon - dag 8.
Miskunnsrike Jomfru, Guds mor, ha barmhjertighet med ditt
barn og løs denne knuten (beskriv den) i mitt liv. Jeg har behov for at du
besøker meg slik som du besøkte Elisabeth.
Bring Jesus til meg slik at Han kan gi meg Den hellige ånd. Lær
meg dydene mot, glede, ydmykhet og tro i praksis og la meg være fylt
av Den hellige ånd slik som Elisabeth.
Maria, jeg overgir meg til deg som min Mor, min Dronning og
venn. Jeg gir deg mitt hjerte og alt som hører meg til: mitt hjem, min
familie, alt jeg besitter av ytre og indre verdier. Jeg er din for alltid! Gi
meg ditt hjerte, slik at jeg kan gjøre alt Jesus ber meg om.
Maria som løser knuter, be for meg!
La oss gå til nådens trone med tillit.

Dagens meditasjon - dag 9.
Helligste Mor, vår talskvinne, som løser knuter. I dag kommer
jeg til deg med takk for at du løste denne knuten (beskriv den) i mitt liv.
Du kjenner smertene den har påført meg. Takk, kjære Mor, for at du
tørket mine tårer i din rike barmhjertighet. Takk for at du tar meg i dine
armer og lar meg få den himmelske nåde igjen.
Maria som løser knuter, kjæreste Mor, jeg takker deg for at du
har løst disse knutene i mitt liv. Bre ut din miskunnskåpe, ta meg i ditt
vern og gi meg din fred! Amen.
Maria som løser knuter, be for meg!

Sang «Inviolata»

Maria, du er ukrenket, jomfruelig og kysk,
du er blitt gjort til himmelens strålende port.
O du kjære Kristi nåderike Mor, motta vår hengivne lovsang.
Fromme hjerter og munner trygler deg nå:
La våre hjerter og legemer være rene.
Stå oss bi med din vellydende forbønn,
så vi får tilgivelse i all evighet.
O du milde, o dronning, o Maria,
du som alene er forblitt ukrenket.

