
GUDS MODER 
– DEN SALIGA JUNGFRUN MARIA 

 
Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvin-

nan och mellan din säd och hennes säd. Denna skall 

trampa sönder ditt huvud, och du skall stinga den i 

hälen. (1Mos.3:15) 
 
Allraheligaste, ständiga Jungfru, välsignade 
Guds Moder, bär fram vår bön till din Son och 
vår Gud, och be så att våra själar räddas ge-
nom dig. 
 

 
 

Se, Jungfrun skall bli havande och föda en son, och 

hon skall ge honom namnet Immanuel. (Jes.7:14) 
 
Guds Moder och Jungfru, gläd dig, Maria, du 
högt benådade, Herren är med dig. Välsignad 
är du bland kvinnor och välsignad är din livs-
frukt, ty du har fött våra själars Frälsare. 
 

 
 
Och Symeon välsignade dem och sade till hans 

Moder Maria: ”Detta barn skall bli till fall eller 

upprättelse för många i Israel och till ett tecken som 

väcker till strid – ja, också genom din egen själ skall 

gå ett svärd – för att mångas innersta tankar skall 

komma i dagen.” (Luk.2:34,35) 
 
Allheliga Härskarinna, Guds Moder, fördriv 
alla onda och orena tankar från min usla och 
eländiga själ och mitt hjärta, och släck mina 
lidelsers flamma, och förbarma dig över mig, 
ty jag är svag och eländig. Rädda mig från 
kommande onda tankar och föraningar. Ty du 
är högt välsignad, och ditt heliga namn är för-
härligat i evigheternas evigheter. Amen. 
 
Hans Moder sade till tjänarna: ”Gör som han säger 

åt er.” (Joh.2:5) 
 
Under ditt förbarmande tar vi vår tillflykt, 
Guds Moder. Bortse inte från våra böner i nö-
den, utan befria oss från varje fara, du enda 
kyska, du enda välsignade. 
 

 
 

Se, Herren vill skapa något nytt i landet: det blir nu 

kvinnan som tar mannen i sitt beskydd. 

(Her.31:22) 
 

Allt mitt hopp sätter jag till dig, Guds Moder, 
bevara mig under ditt beskydd. 
 

 
 
Då sade Maria: ”Min själ prisar Herrens storhet, 

min ande jublar över Gud, min Frälsare: han har 

vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna 

stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting 

låter den mäktige ske med mig, hans namn är he-

ligt, och hans förbarmande med dem som fruktar 

honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga 

verk med sin arm, han skingrar dem som har över-

modiga planer. Han störtar härskare från deras 

troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar 

han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta 

bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt 

löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham 

och hans barn, till evig tid.” (Luk.1:46-55) 
 
Sannerligen är det värdigt att prisa dig salig 
Gudsföderska, du evigt saliga och helt obe-
fläckade, Moder till vår Gud. Högre vördad än 
keruberna, och ojämförligt ärorikare än sera-
ferna, är du som utan att förtäras födde Gud 
Ordet, du är Gudsföderska och vi prisar din 
storhet. 
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