
 

 

Maria-uppenbarelserna i Fátima 100 år 

 

 

Kära bröder och systrar! 

 

Den 13 maj kommer påven Franciskus i Fátima att heligförklara de två barnen 

Jacinta och Francisco, för vilka Jungfru Maria uppenbarade sig för etthundra år 

sedan. Dessa barn dog i ung ålder och är redan saligförklarade Det tredje barnet 

Lucia blev 97 år och hennes saligförklaring förbereds. Jag hade själv förmånen 

att få träffa henne i karmelitnunnornas kloster i Coimbra, där hon levde under sina 

sista år. 

Jungfru Maria har under historiens lopp gång på gång uppenbarat sig för att på-

minna oss om vår kallelse att omvända oss mer och mer till evangeliet. Hon har 

inget nytt att tillfoga till det som har uppenbarats genom Guds människoblivande 

i Jesus Kristus. Men just eftersom Jungfru Maria levde så nära Jesus, kan hon 

också hjälpa oss att komma honom närmare och växa in i en djupt personlig re-

lation med honom. Hon kallar oss till en mer genomgripande överlåtelse och om-

vändelse till honom. Detta grundbudskap blir helt tydligt i Fátima, men får en 

speciell accent eftersom hon uppmanade barnen att be för Rysslands omvändelse. 

År 1917 utbröt också den ryska revolutionen, vilket kan förklara Marias uppma-

ning. Idag behöver vi bara se oss omkring i världen för att förstå behovet av om-

vändelse från allt vad våld, förtryck och terror heter. Först av allt måste vi våga 

se in i vårt eget hjärta och rannsaka oss själva, så att vi kan lämna vår synd och 

själviskhet bakom oss och ge oss helt till Herren. 

Ropet på omvändelse gäller både den enskilda lilla människan och mänsklighet-

ens stora familj. Det är ett budskap som är både djupt personligt och likaväl gäller 

världspolitikens stora scen. Som kristna borde vi alla vara medvetna om att vi är 

kallade att få del av Guds helighet och därför måste lämna den gamla människan 

bakom oss. Genom att vi omvänder oss till en djupare efterföljelse av Jesus kan 

vi bidra till att hela världen öppnar sig för rättvisa och fred, försoning och icke-

våld. En enda liten människa som omvänder sig kan betyda ofantligt mycket. 

 



 

 

När Jungfru Maria uppenbarar sig väljer hon nästan alltid att göra det för de små 

och ödmjuka. Vi behöver bara tänka på Juan Diego, den förtryckte indianen i Gu-

adalupe. Barnen i Fátima var utfattiga och försvarslösa och utsattes för dödshot 

och förföljelse. Med trofasthet och ståndaktighet höll det fast vid det budskap de 

fått ta emot. De är de första barn som inte har varit martyrer som har helgonför-

klarats. De framstår som äkta förebilder för ett liv i Jesu efterföljelse, och inte 

bara för barn, utan i dem ser vi vad det andliga barnaskap innebär som Jesus för-

kunnar i evangeliet och som gäller oss alla. De förkroppsligar den ödmjukhet och 

det saktmod, ja, allt det som prisas saligt i Bergspredikan. 

Hur skall vi i Sverige idag ta emot budskapet från Fátima? Det säger sig självt: 

genom bön, speciellt rosenkransen, botgöring, omvändelse, kärlek till nästan, spe-

ciellt till de fattiga och lidande. Jungfru Maria vill som den kärleksfulla moder 

hon är, hjälpa oss att bli Jesu trogna lärjungar här och nu. Då kan vi också ge ett 

trovärdigt vittnesbörd om Jesus och hjälpa människor att hitta vägen till honom. 

Vi ber därför med Jungfru Maria om att Sverige, ja, hela vår värld, skall öppna 

sig för Jesus och hans evangelium. Bara han kan fylla människors djupaste läng-

tan och behov. Bara han kan överbrygga de motsättningar och murar som finns 

mellan oss människor. Bara han som lever och råder i evigheters evighet kan frälsa 

och rädda oss, hela och helga oss.  

O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld. Led alla själar 

till himmelen, särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest. 

 

Stockholm, Sankt Josef Arbetarens dag, 1 maj 2017 

 

 

+Anders Arborelius ocd 

 

 

 

 

 



Bön till Vår Fru av Fátima 

 

Heliga Guds Moder, Jungfru Maria – be för oss. 

 

Du tog emot världens Frälsare i ditt jungfruliga sköte och öppnade så vägen till 

omvändelse och frälsning för hela världen – be för oss. 

 

Du har varit med Guds folk under hela dess jordiska pilgrimsfärd och visat oss 

din omsorg på så många sätt och på så många platser – be för oss. 

 

Du visade dig för barnen i Fátima för hundra år sedan och uppmanade dem, och 

alla Guds barn, att be om omvändelsens nåd – be för oss. 

 

Du ber också för oss idag och vill hjälpa oss att ta avstånd från all synd och om-

vända oss helt till Jesus och hans evangelium – be för oss. 

 

Du uppmanar oss också att be för alla dem som ännu renas inför mötet med den 

förhärligade Kristus – be för dem. 

 

Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du i din och vår Moder, Jungfru Maria, 

har gett oss en förebild och förespråkerska på vägen till helighet och evigt liv, du 

som med Fadern och den helige Ande lever och råder i evigheters evighet. 

 

Stockholm 13 maj 2017 + Anders Arborelius OCD 

 

  

  


