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Ursprunget till en älskad devotion 
(På engelska: Mary, Undoer of Knots)  

 

Redan innan Lucifer uttalat sitt: ”Jag vill inte tjäna Gud!”, innan 

Guds förbud att äta av den förbjudna frukten och innan dikterandet av 

de tio budorden till Mose, hade Gud förberett för alla tider sin 
obefläckade ”Knutlöserska”, den Obefläckade Jungfrun Maria. Tack 

vare Guds Sons förtjänsters skull skulle Jesu lydiga och 

medåterlösande Moder, Förmedlaren av all nåd, kunna lösa alla själars 
och hjärtans knutar för dem som själva inte kan lösa sina knutar. 

Devotionen till Guds Moder som löser alla livets knutar, och som nu 

sprider sig som en löpeld över hela världen, grundar sig inte på en 
privatuppenbarelse. Det var filmskådespelare, boxare, sångare och 

fotbollspelare i Argentina som började tala offentligt om 

”Desatanudos” som om det var en talisman eller New Age 
gudomlighet. Katolska Kyrkan i Buonos Aires reagerade snabbt på 

denna offentliga trend och förklarade den verkliga meningen med 

denna devotion. 
 

Under en resa till Tyskland i början på 1980-talet köpte Jesuitpatern 
Jorge Mario Bergoglio, numera Påve Franciskus I,  några vykort som 

föreställde en mycket speciell Mariabild från en barocktavla i Sankt 

Petrus kyrka i Perlach nära Augsburg. Pater Bergoglio var då rektor 
för Jesuiternas universitet i El Salvador men blev några år senare 

kardinal och ärkebiskop av Buenos Aires. Han blev mycket 

intresserad av den ovanliga titeln för Maria: Knotenlöserin 
(”Knutlöserskan”). Barocktavlan som är tillskriven Johann Melchior 

Schmidter från den s.k. tyska skolan i Augsburg, föreställer arvsynden 

med dess konsekvens. Ärkebiskopen beställde en målad kopia av den 
tyska Mariabilden att sätta upp i kyrkan San José del Talar, som nu är 

den största vallfartskyrkan i världen med fyrtio till sextiotusen 

pilgrimer den 8 varje månad (Mariabarnets månadsdag). Detta var 
början till en devotion som tog Argentina med storm och som tack 

vare spridningen till Nordamerika även tas emot med stor entusiasm 
av katoliker i övriga delar av världen.  

Som ärkebiskop överlämnade han en kalk med en gravyr föreställande 

Maria som löser alla knutar till Påven Benedikt XIV, som kommer 
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från Bayern där originalbilden finns. Ett märkligt sammanträffande 
eller inte? 
 

Följande är känt om originalbildens historia. Kaniken Hieronymus 

Ambrosius Langenmantel (1666 - 1709) vid Sankt Petrus kyrka i 

Perlach gav konstnären i uppdrag att måla en votivbild med anledning 
av en händelse i släkten. Wolfgang Langenmantel var på väg att 

skiljas från sin hustru Sophia Imhopp år 1612. Paret besökte fyra 

gånger den kände Jesuitpatern Jacobus Rem i Ingolstadt. Jesuitpatern, 
känd för sin pastorala erfarenhet, intelligens och fromhet, bad till 

Guds Moder tillsammans med det olyckliga äkta paret. Detta 

resulterade i att paret ändrade sitt beslut att vilja gå skiljda vägar. Det 
var på den sista lördagen i månaden, den 28 september 1612, som 

Pater Rem bad inför bilden av Vår Fru av Snö tillsammans med de 

olyckliga makarna (detta är en mycket gammal Mariatitel som har sitt 
ursprung i miraklet i Rom på 300-talet då Guds Moders bild hittades i 

en snödriva den 5 augusti 357. Detta är nu platsen för Santa Maria 

Maggiorebasilikan). Jesuiten tog bandet, symbolen för makarnas 
förening i Äktenskapets Sakrament, lyfte det upp mot Mariabilden och 

löste knutarna. Paret försonades och den nya bilden av Maria som 

löser alla livets knutar var en tacksägelsegåva för Guds Moders hjälp.  
Det skulle bli parets son, Kaniken Hieronymus som tillsammans med 

brorssonen år 1700 förärade kyrkan i Perlach votivbilden av Guds 

Moder över ett familjealtare, vilket var brukligt under denna tid. 
Mariabilden och altaret invigdes åt Det Goda Rådets Moder. 

Bilden av Maria, som löser alla livets knutar har fått sin inspiration av 

den Helige Ireneus av Lyons (ca. 130-200, 28 juni) meditation, i 
vilken han jämför Adam och Kristus gör en liknande jämförelse 

mellan Eva och Maria: ”Eva, med sin olydnad, är orsaken till 

olyckans knut för mänskligheten. Maria däremot, har genom sin 
lydnad löst knuten.” Votivbilden visar Maria med en ängel på sin 

vänstra sida som ger henne bandet fyllt med knutar. När bandet löper 

mellan Marias fingrar löses knutarna upp och faller ner på hennes 
högra sida till en annan ängel, som i sin tur ser på betraktaren och 

visar vad Guds Moder förmår. Duvan, symbolen för den Helige Ande, 

låter nåden falla ned över Marias huvud, som är böjt i kärleksfull 
uppmärksamhet över människornas bekymmer (=knutarna), medan en 

kör av Kerubimer beundrande ser på. 
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Jesuitpatern Bergoglio, senare kardinal och numera vår Påve 

Franciskus I, blev imponerad över det mycket starka budskapet om 
Jungfrun som löser upp knutarna i vårt liv. Med de vykort han köpte i 

Perlach som förebild beställdes en målad kopia, som nu hänger i 

universitetets kapell i El Salvador. Devotionen till Maria som löser 
alla livets knutar förblev okänd i närmare tjugo år, förutom för 

universitetets studenter, professorer och besökande katolska 

akademiker. År 1996 bad tre församlingsmedlemmar från San José de 
Talar, en förortsförsamling i Buenes Aires, Fader Rodolfo Arroyo om 

tillåtelse att sprida devotionen till La Virgen María Desatadora de 

Nudos (Maria som löser alla knutar). Prästen kände inte till denna 
devotion och frågade Kardinal Antonio Quarracino, som i sin tur 

hänvisade till sin generalvikarie och hjälpbiskop, Bergoglio, som blev 

överraskad och förtjust på samma gång över denna idé. Den hängivna 
gruppen från San José församling beslutade sig för att bygga ett litet 

kapell för en liknande Mariabild och hoppades att få inviga kapellet 

den 8 december samma år. Fader Arroyo godkände projektet, men 
uppmanade dem att inte ha för stora förhoppningar. Lekmännen 

svarade lugnt att de var övertygade att Guds Moder själv skulle ”lösa 

alla knutar”, även de ekonomiska svårigheterna. 
Några dagar senare erbjöd sig den berömde argentinske målare Ana 

Betta de Berti att måla en kopia av ”Knutlöserskan”. På mindre än två 

veckor hade arkitekter, murare och andra församlingsmedlemmar 
erbjudit sina tjänster, yrkeskunskaper, tid och pengar. Den 8 december 

1996, Marie Obefläckade Avlelses Högtid, kunde Jungfru Maria som 

löser alla knutar kapell invigas. År 2003 publicerade Fader Alejandro 
Russo, generalvikarie för Argentinas ärkestift, en broschyr som 

förklarade historien bakom Mariabilden. Denna broschyr delades ut 

till pilgrimer och ivrare för denna devotion.  
Fader Arroyo vittnade om att han omedelbart började märka 

förändringar i församlingens liv. Allt fler troende började komma till 

kapellet för att be Guds Moder om hjälp och välsignelse. Den 8:e i 
månaden är kapellet fullsatt och den 8 december 1998, två år efter 

kapellets invigning, blev kapellområdet formligen invaderat av 70.000 

pilgrimer! 
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Idag finns bilden av Maria som löser alla livets knutar i ett flertal 
församlingar i Argentina och under maj månad 2003 välsignades en 

stor kopia av bilden i Saint Joseph´s församlingskyrka i Del Rio, 

Texas. Församlingsmedlemmarna Rosie och Henry Aguilar blev 
redskap för spridningen i den engelsktalande delen av världen. Det var 

den första bilden av Maria som löser livets knutar som funnit sin väg 

till USA. Men inte bara den ovanliga Mariabilden blir alltmer känd för 
varje år som går, utan också en novenabön och Riveras s.k. 

Tjugoåttadagars devotion har spridits i flera hundratusen exemplar på 

flera olika språk. Det var Mario H. Ibertis Rivera, en katolsk 
affärsman och fyrabarns far från Buenos Aires, som efter trägen 

forskning fått fram konstnärens namn och historien bakom 

Mariabilden i Perlach och som också skrev novenan som numera 
kallas för Infallible Novena (ofelbar novena). Rivera startade även en 

bönegrupp med intentionen att sprida denna Mariadevotions 

brödraskap i hela världen. 
 

”Jungfrun av Nasaret fick från det första ögonblicket av sin tillblivelse 
ta emot glansen av en särskild helighet, och på Guds befallning 

hälsade ängeln henne som ’full av nåd’. Hon svarade det gudomliga 

sändebudet: ’Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som  
du har sagt’. Adams dotter Maria blev på så sätt moder till Jesus, när 

hon samtyckte till det gudomliga Ordet. Hon omfattade Guds 

frälsningsvilja med hela sitt hjärta och utan att hindras av någon synd. 
Som Herrens tjänarinna hängav hon sig helt åt sin Sons person och 

verk. Under Honom och med Honom tjänade hon återlösningens 

mysterium genom Guds, den Allsmäktiges nåd. De heliga fäderna 
anser alltså med rätta att Maria inte används av Gud på ett rent passivt 

sätt utan att hon samverkade i fri tro och lydnad till människans 

frälsning. Ty som den Helige Ireneus säger ’har hon genom sin lydnad 
blivit orsaken till sin egen och hela människosläktets frälsning.’ 

Därför säger åtskilliga av de gamla fäderna gärna i sina predikningar 

att ’den knut som orsakades av Evas olydnad löstes upp genom Marias 
lydnad; vad jungfrun Eva band genom sin otro, det löste Jungfrun 

Maria genom tron.” Ur Andra Vatikankonciliets dogmatiska 

konstitution om Kyrkan, Lumen Gentium, nr. 56. 
 
 

Novena till Maria som löser Livets alla Knutar 
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Infallible Novena to Mary, Undoer of Knots 
 

- Börja med att göra korstecknet.  

- Be en akt av ånger.  
- Be sedan de första tre dekaderna av  

- Rosenkransens mysterier  

(de som gäller för den dag du gör novenan).  
- Fortsätt med dagens novenabön.  

- Be de återstående två dekaderna av Rosenkransen och  

- avsluta med Bönen till Maria som löser alla knutar.  
 

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen. 
 

Akt av Ånger 

Min Gud, jag ångrar av hela mitt hjärta mina synder och 

avskyr dem, ty genom att synda har jag inte bara 

förtjänat de straff som Du rättvist har bestämt utan 

framför allt har jag också kränkt Dig, Du, det högsta 

goda, Du som är värd att älskas över allting.  

Därför gör jag nu den bestämda föresatsen att med Din 

nåd inte mera synda och undvika framtida tillfällen till 

synd. Amen.  
 

Be nu tre dekader av Rosenkransen. 
 

Första novenadagens bön: 

Käraste Moder Maria, Allraheligaste Jungfru, du löser 

de band som är till betryck för dina barn. Befria även 

mig, ditt barn i nöd. Jag överlåter åt dig, min 

kärleksfulla Moder, denna knut i mitt liv och samtidigt 

överlämnar jag till dig att bli beskyddad från alla de 

negativa följder som dessa svårigheter kan få för mig. 
(nämn böneintentionen). 

Jag vädjar till ditt Moderliga Hjärta att ta dig an denna 

knut som plågar mig och gör mig olycklig, för den 
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hindrar mig från att i frihet vara förenad med dig och 

din Son, min Frälsare.  

Jag skyndar till dig, Maria, som löser alla livets knutar, 

för jag litar på dig och jag vet att du inte vänder dig bort 

även från de av dina barn som har syndat, och som 

kommer till dig med vädjan om hjälp.  

Jag är övertygad om att du kan lösa denna knut i mitt 

liv, för Jesus gör allt som du ber Honom om. Jag tror att 

du vill befria mig från denna knut, för du är min Moder.  

Jag är säker på att du vill hjälpa mig för du älskar mig 

med evig kärlek. Tack, älskade Moder. 

Maria, du som löser livets alla knutar, be för mig. 

Den som söker nåd, finner det i Marias händer. 
 

Be nu de två sista dekaderna av Rosenkransen.  
Be enligt den Helige Faderns intentioner för Kyrkans väl och åtnjutandet av 

avlaten: Fader vår, Var hälsad Maria samt Ära vare Fadern.  

Avsluta med Bön till Maria som Löser alla Knutar (sidan 13). 
 

Andra novenadagens bön: 

Maria, min kära Moder, du nådens Förmedlare, jag 

kommer idag inför dig och erkänner min syndfullhet 

och att jag har behov av din hjälp.  

Du har förmedlat nåden åt mig och den har jag förlorat 

många gånger genom synder i egoism, övermod, agg, 

genom att säga ja till onda och orena böjelser och 

genom min avsaknad av generositet och ödmjukhet.  

Återigen kommer jag till dig, Maria, du som löser alla 

knutar, för att du ska be din Son Jesus att ge mig ett 

rent, ödmjukt och förtröstande hjärta. Jag vill leva upp 

till dessa dygder idag som ett tecken på min kärlek till 

dig. Jag överlåter i dina händer denna knut som håller 

mig borta från att vittna om Guds ära.  
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(nämn böneintentionen). 

Maria, du som löser livets alla knutar, be för mig. 

Maria offrade varje stund under dagen till Gud. 
 

Be nu de två sista dekaderna av Rosenkransen.  
Be enligt den Helige Faderns intentioner för Kyrkans väl och åtnjutandet av 

avlaten: Fader vår, Var hälsad Maria samt Ära vare Fadern.  

Avsluta med Bön till Maria som Löser alla Knutar (sidan 13). 
 

Tredje novenadagens bön: 

Moder som försvarare och förmedlare mellan oss och 

Gud, du Himmelens Drottning, genom vars händer 

Konungens skatter förmedlas, vänd din barmhärtiga 

blick till mig idag. Med förtroende överlämnar jag 

denna knut i mitt liv till dig och all bitterhet och oro 

som den har orsakat i mitt inre.  
(nämn böneintentionen) 
  

Gud Fader, jag ber om Din förlåtelse. Hjälp mig nu att 

förlåta de personer som frivilligt eller indirekt är 

orsaken till knutarna i mitt liv.  

Jag ber också om nåden att försonas med mitt eget liv 

och i ödmjukhet acceptera mina felaktiga val. Låt mig få 

bli saktmodig och ödmjuk likt Jesu Heliga Hjärta. 
  

Inför dig, kära Moder, och i din Sons Jesu Heliga 

Namn, Han som har lidit så många oförrätter, vill jag 

förlåta alla dem som gjort mig illa under mitt liv och ber 

om din kärleksfulla förbön för deras själars frälsning. 

Moder, du som löser alla livets knutar, befria mig från 

bitterhetens och aggets alla knutar och det som binder 

mig, men som jag är omedveten om.  

Allt lägger jag i dina kärleksfulla modershänder. Amen. 

Maria, du som löser livets alla knutar, be för mig. 
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Jag hör i mitt inre: ”Gå till Maria, du som behöver nåd!” 
 

Be nu de två sista dekaderna av Rosenkransen.  
Be enligt den Helige Faderns intentioner för Kyrkans väl och åtnjutandet av 

avlaten: Fader vår, Var hälsad Maria samt Ära vare Fadern.  

Avsluta med Bön till Maria som Löser alla Knutar (sidan 13). 
 

Fjärde novenadagens bön: 

Kära Himmelska Moder, du är givmild mot alla som 

söker dig, förbarma dig över mig. Jag överlåter idag den 

knut som hindrar mig från att få hjärtats frid, som 

förlamar min själ och håller mig borta från Herren för 

att tjäna Honom i frimodighet. 

Kärleksfulla Moder, lös mitt liv från denna knut. 
(nämn böneintentionen).  

Be Jesus att hela min själ, föröka min tro, stärka mitt 

hopp och inge mig sann och helig kärlek. Hjälp mig, 

min Moder Maria, att även acceptera, likt du gjorde, alla 

lidanden i livet och offra dem till vår Himmelske Fader i 

förening med din Sons frälsningsbringande lidande. 

Tillåt bara inte att mina svårigheter skiljer mig från 

Gud!  

Om du är med mig, kärleksfulla Moder, så är jag säker 

på att ingenting kan skada mig och leda mig bort från 

frälsningens väg.  

Maria, du som löser livets alla knutar, be för mig. 

Marias moderliga kärlek är som solen och ingen 

behöver gå utan den värme hon utstrålar. 
 

Be nu de två sista dekaderna av Rosenkransen.  

Be enligt den Helige Faderns intentioner för Kyrkans väl och åtnjutandet av 

avlaten: Fader vår, Var hälsad Maria samt Ära vare Fadern.  

Avsluta med Bön till Maria som Löser alla Knutar (sidan 13). 
 

Femte novenadagens bön: 
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Moder, du som löser alla knutar, du som är så givmild 

och fylld av medlidande, jag kommer till dig för att 

även idag överlåta i dina händer denna knut i mitt liv. 
(nämn böneintentionen). 

Jag ber om din hjälp att få gudomlig visdom för att, i 

den Helige Andes ljus, komma ur denna härva av 

problem. Ingen har någonsin sett dig vredgad, tvärtom 

är de ord du uttalat som Evangelierna återger fyllda av 

den ömhet som den Helige Ande ingav din själ.  

Låt bitterhetens och vredens knutar försvinna från mitt 

inre och som i sin tur orsakar andra knutar av problem. 

Ge mig något av den ömhet och vishet som i all tystnad 

reflekterades från ditt Obefläckade Hjärta.  

Du som var närvarande vid Pingsten, be Jesus att förnya 

den Helige Andes närvaro i mitt liv.  

Helige Ande, kom till mig! Amen. 

Maria, du som löser livets alla knutar, be för mig. 

Maria, med Gud, är mäktig! 
 

Be nu de två sista dekaderna av Rosenkransen.  
Be enligt den Helige Faderns intentioner för Kyrkans väl och åtnjutandet av 

avlaten: Fader vår, Var hälsad Maria samt Ära vare Fadern.  

Avsluta med Bön till Maria som Löser alla Knutar (sidan 13). 
 

Sjätte novenadagens bön: 

Maria, Barmhärtighetens Moder, jag anförtror denna 

knut i mitt liv till dig och jag ber dig att ge mig ett tåligt 

och ödmjukt hjärta, tills du har löst denna knut. 
(nämn böneintentionen). 

Lär mig, att hålla ut i lyssnandet till Jesu levande ord, 

försonas med Gud och Kyrkan genom Försoningens 

Sakrament, att helgas genom mottagandet av Jesus i den 
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Heliga Kommunionen och leva ett liv i tacksägelse och 

bön.  

Lämna mig inte, min Moder Maria, och förbered min 

själ för att fira med änglarna den nåd som jag ska få 

genom dig. Amen. 

Maria, du som löser livets alla knutar, be för mig. 

Du är alltigenom skön, Maria, och syndens fläck finns 

inte i dig. 
 

Be nu de två sista dekaderna av Rosenkransen.  

Be enligt den Helige Faderns intentioner för Kyrkans väl och åtnjutandet av 

avlaten: Fader vår, Var hälsad Maria samt Ära vare Fadern.  
Avsluta med Bön till Maria som Löser alla Knutar (sidan 13). 
 

Sjunde novenadagens bön: 

Maria, du renaste Jungfru och Moder, jag kommer till 

dig för att be dig lösa mitt livs knutar och befria mig 

från den Ondes snaror.  
(nämn böneintentionen) 

Gud har gett dig stor makt över de onda andarna. Inför 

dig, Obefläckade Moder, avsäger jag mig Satan och all 

förbindelse med hans rike av ondska och orenhet.  

Din Son Jesus är min Herre, Gud och Frälsare.  

Hjälp mig att leva med Honom och för Honom. Maria, 

du som löser livets alla knutar, förinta de fällor som den 

onde lägger ut för mig i livet och särskilt genom denna 

knut, som nu är till så stort lidande för mig.  

Tack, min kära Moder. 

Jesu Dyrbara Blod, befria mig! 

Maria, du som löser livets alla knutar, be för mig. 

Du är Jerusalems ära, du är ditt folks glädje! 
 

Be nu de två sista dekaderna av Rosenkransen.  
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Be enligt den Helige Faderns intentioner för Kyrkans väl och åtnjutandet av 

avlaten: Fader vår, Var hälsad Maria samt Ära vare Fadern.  

Avsluta med Bön till Maria som Löser alla Knutar (sidan 13). 
 

Åttonde novenadagens bön: 

Heliga Jungfru Maria, Guds Moder, Barmhärtiga 

Moder, jag ber dig att förbarma dig över mig, ditt barn 

och lösa denna knut i mitt liv.  
(nämn böneintentionen) 

Jag behöver att du kommer till mitt liv, på samma sätt 

som du besökte Elisabet. Kom med Jesus, kom med den 

Helige Ande till mig. Lär mig att leva modets, glädjens, 

ödmjukhetens, kyskhetens och trons dygder.  

Låt mig få leva i den glädjefyllda gemenskapen med 

dig.  

Jag viger mig till dig, min Moder, Drottning och vän. 

Jag överlåter åt dig mitt hjärta och allt som är mitt.  

Låt mig få vara ditt barn för evigt.  

Lägg ditt Hjärta i mitt så att jag kan göra allt som Jesus 

vill att jag ska göra.  

Maria, du som löser livets alla knutar, be för mig. 

Låt oss därför, med förtröstan, gå till nådens tron. 
 

Be nu de två sista dekaderna av Rosenkransen.  

Be enligt den Helige Faderns intentioner för Kyrkans väl och åtnjutandet av 
avlaten: Fader vår, Var hälsad Maria samt Ära vare Fadern.  

Avsluta med Bön till Maria som Löser alla Knutar (sidan 13). 
 

Nionde novenadagens bön: 

Heliga Guds Moder, du vår Försvarare, du som löser 

livets alla knutar, jag kommer med mina bekymmer till 

dig och vädjar till din moderliga kärlek för mig.  
(nämn böneintentionen) 

Du som vet hur sorger och bekymmer kan tynga ner 

våra hjärtan. Förbarma dig över mig.  
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Tack för att du vill komma till mig med tröst och din 

förmåga att lösa alla problem.  

Ta mig i din modersfamn och låt mig, genom din 

förmedling, ännu en gång få del av Guds nåd och 

barmhärtighet.  

Maria, du som löser alla knutar, kära Moder, jag tackar 

dig redan nu för att du vill lösa mina problem.  

Ta mig under din mantels beskydd av moderskärlek och 

beskydd mot allt som kan skada mig till kropp och själ. 

Upplys mig med din frid. Amen. 

Maria, du som löser livets alla knutar, be för mig. 

Moder, din kärlek förmår allt! 
    

Be nu de två sista dekaderna av Rosenkransen.  

Be enligt den Helige Faderns intentioner för Kyrkans väl och åtnjutandet av 

avlaten: Fader vår, Var hälsad Maria samt Ära vare Fadern.  

Avsluta med Bön till Maria som Löser alla Knutar (nästa bön) 
 

Avslutningsbön 

Bön till Maria som Löser alla Knutar 
Man avslutar novenan varje dag med följande bön 

 

Jungfru Maria, du den underbara Kärlekens Moder, 

Moder som aldrig nekar att hjälpa dina behövande barn.  

Du Moder som aldrig upphör att rädda dina barn, som 

ser den gudomliga kärlek och oändliga barmhärtighet 

som finns i ditt Hjärta. Se med barmhärtighet på mig 

och ta dig an de knutar som finns i mitt liv och som 

snärjer mig.  

Du vet hur orolig jag är och ser mitt lidande och hur jag 

är bunden av dessa knutar. Maria, Moder till vilken Gud 

har anförtrott uppgiften att lösa knutarna i Hans barns 

liv, jag lägger bandet av mitt liv i dina händer.  
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Ingen, inte ens djävulen själv, kan hindra din moderliga 

omsorg.  

Det finns inga knutar som dina händer inte kan lösa.  

Mäktiga Moder, genom din förmedling och förbön hos 

din Son och min Befriare, Jesus, ta i dina kärleksfulla 

händer idag denna knut som jag anförtror åt dig (nämn 

böneintentionen).  

Jag ber dig att lösa denna knut för all framtid till Guds 

ära.  

Maria, du är mitt hopp.  

O min Moder och Drottning, du är den enda tröst som 

Gud ger mig, styrkan i min svaghet, hjälpen för att nå 

mitt mål och med Kristus friheten från mina kedjor. Hör 

min bön.  

Bevara mig i din moderliga kärlek, led mig, beskydda 

mig, du säkra tillflykt! 

Maria, du som löser alla Livets Knutar, be för mig. 

Amen. 
 

Påven Franciskus´ Bön  

till Maria som löser alla Livets Knutar 

Påven skrev bönen när han var ärkebiskop i Argentina 
 

Heliga Maria, full av Guds närvaro under alla dina 

livsdagar, du accepterade i fullständig ödmjukhet 

Faderns Vilja och den Onde hade aldrig möjlighet att 

snärja dig med sin förvirring, och du vädjar för oss till 

din Son i alla våra svårigheter.  

Uppfylld av godhet och tålamod ger du oss en förebild 

hur vi ska lösa knutarna i våra liv.  

Genom att alltid förbli vår Moder ställer du allt tillrätta 

och låter oss se allt klarare våra band till Herren. 
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Heliga Moder, Guds Moder och vår Moder, du som med 

moderligt Hjärta löser knutarna i våra liv, vi ber dig att 

ta N. i dina händer och att befria honom/henne från alla 

de knutar och förvirringens band som den Onde har 

snärjt honom/henne med. 

Genom din nåd, förbön och föredöme, befria oss från 

allt ont, du vår Härskarinna, och lös alla de knutar som 

hindrar oss från att vara förenade med Gud, för att fria 

från all synd och villfarelse, vi finner Honom i allt och 

har våra hjärtan i Honom och alltid tjänar Honom i våra 

bröder och systrar. Amen.    
 

Bön till Maria som löser alla Livets Knutar 
Helige Alfons Maria de’ Liguori (1696-1787, 1 aug.)  

 

Ämnad att bes den 8:e i månaden. 

 Kan även användas som novenabön 
 

Obefläckade och välsignade Jungfru, du är Förmedlaren 

av all nåd, därför hoppas vi på dig!  

Jag vill alltid tacka min Herre som lät mig lära känna 

dig för att få din hjälp att få nåd och bli frälst.  

Du är denna hjälp, Guds älskade Moder, för jag vet att 

det är genom Kristi förtjänster och din förbön som jag 

blir räddad.  

Maria, min Drottning och Moder, i forna tider skyndade 

du dig att besöka och helga Elisabets hus, jag ber dig, 

skynda dig att besöka min själs fattiga boning.  

Skynda till min hjälp, för du känner till min själs brister 

och fel, dåliga vanor och oordnade böjelser.  

Inget är fördolt för dig, Himmelska Moder, och du ser 

vad mina synder har lämnat för verkningar i min själ 
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och den kamp som onda makter utkämpar för att dra 

bort min själ från Gud, mitt enda goda och mitt livs mål.  

Men du kan hela min själ från all dess sjukdom och 

svaghet och lösa upp alla knutar som finns i mitt inre.  

O Maria, be för mig och för mig fram till din Son.  

Ingen, utom Gud, känner min andliga misär och mina 

behov bättre än du.  

Jag lägger mitt liv i dina händer.  

Dina böner för oss blir aldrig nekade, för de är en 

Moders vädjan till sin Son, som älskar henne så högt 

och som vill göra allt som du ber Honom om.  

Genom att höra dina böner för oss upphöjer och ärar 

Herren dig samtidigt som Han visar hur mycket Han 

älskar dig. Moder, jag vill avlägga detta löfte: att alltid 

leva med dig.  

Det ligger i dina händer att värna om min frälsning. 

Amen. 
 

Be nu Memorarebönen 

Påminn dig, milda Jungfru Maria, att det aldrig 

någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt 

till dig och anropat din hjälp har blivit övergiven.  

Med allt mitt förtroende kommer jag därför, arma 

syndare, till dig, min Moder, du jungfrurnas Jungfru.  

Överge mig inte i min nöd, utan bönhör mig och hjälp 

mig, du Ordets Moder, Maria. 
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Rosenkrans till Guds Moder Knutlöserskan 
Bes med den ordinarie rosenkransen 

 

Inledningsböner  
(Fatimaböner samt Fader vår och Var hälsad Maria) 

Min Gud, jag tror på Dig, jag hoppas på Dig och jag 

älskar Dig. Jag ber Dig om förlåtelse för alla dem som 

inte tror på Dig, inte hoppas på Dig och inte älskar Dig. 

O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från 

helvetets eld och led alla själar till himlen, särskilt dem 

som behöver Din barmhärtighet allra mest.  
Fader vår… Var hälsad Maria… 
 

Bön som inleder varje dekad 

Jag är övertygad om att du kan lösa denna knut i mitt 

liv, för Jesus gör allt som du ber Honom om. Jag tror att 

du vill befria mig från denna knut, för du är min Moder.  

Jag är säker på att du vill hjälpa mig för du älskar mig 

med evig kärlek. Tack, älskade Moder. 
 

På de tio kulorna (så många dekader som du vill) 

Maria, du som löser livets alla knutar, / bed för mig. 
 

När du har bett så många dekader som du vill, säg: 

Den som söker nåd, finner det i Marias händer.  

Tack, älskade Moder! 
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Lauretanska Litanian 

Enligt det tillägg som gjorts av Påve Franciskus 20 juni 2020 

Avlatsbön (Part. avlat. Ench. Ind. nr. 22) 
 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig 
Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig 
Kristus, hör oss, Kristus, hör oss 

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss 
Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss 

Guds Son, världens Frälsare 
Gud, Helige Ande 

Heliga Treenighet, en ende Gud 
 

Heliga Maria, bed för oss 
Heliga Guds Moder 

Heliga Jungfru över alla Jungfrur 
Kristi Moder 

Kyrkans Moder 
Barmhärtighetens Moder 

Den Gudomliga Nådens Moder 
Hoppets Moder 

Du rena Moder 
Du kyska Moder 

Du okränkta Moder 
Du Moder utan fläck 

Du högt älskade Moder 
Du underbara Moder 

Du det Goda Rådets Moder 
Du Moder till vår Skapare 

Du Moder till vår Frälsare 
Du visa Jungfru 

Du vördnadsvärda Jungfru 
Du högt lovade Jungfru 

Du mäktiga Jungfru 
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Du milda Jungfru 

Du trogna Jungfru 
Rättfärdighetens spegel 

Vishetens säte 
Orsak till vår glädje 

Du Andens kalk 
Du dyrbara kalk 

Du hängivenhetens kalk 
Du hemlighetsfulla ros 

Du Davids torn 
Du elfenbenstorn 

Du gyllene hus 
Du Förbundets ark 

Du Himmelens port 
Du morgonstjärna 

Du de sjukas hälsa 
Du syndarnas tillflykt 

Migranternas tröst 
Du de bedrövades tröst 

Du de kristnas hjälp 
Änglarnas Drottning 

Patriarkernas Drottning 
Profeternas Drottning 

Apostlarnas Drottning 
Martyrernas Drottning 

Bekännarnas Drottning 
Jungfrurnas Drottning 

Alla de heligas Drottning 
Du Drottning, avlad utan arvsyndens fläck 
Du Drottning upptagen i Himmelen 

Du Drottning av den Heliga Rosenkransen 
Du familjernas Drottning 

Du fredens Drottning 
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Guds Lamm som borttager världens synder, 

förskona oss, o Herre 
Guds Lamm som borttager världens synder, 

bönhör oss, o Herre 
Guds Lamm som borttager världens synder, 

förbarma Dig över oss, o Herre 
 

F Bed för oss, Heliga Guds Moder, 

Alla att vi blir värdiga Kristi löften 
F Herre, ge oss läkedom till kropp och själ, och låt oss på den 

Saliga Jungfrun Marias förbön få tröst i jordisk nödoch hopp 
om himmelsk glädje.  

Genom Jesus Kristus, vår Herre.  
Alla Amen. 
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