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HERLIGHETENS MYSTERIER 

1 JESU OPPSTANDELSE FRA DE DØDE 
Kristus skal forvandle vårt fornedrelseslegeme 
(…) Siden han som fikk liv på ny, hersker over de døde, er de ikke 
lenger døde, men levende. Det er derfor livet som hersker over 
dem, og gir dem å leve uten å frykte døden, slik «Kristus, opp-
standen fra de døde, ikke mer skal dø» (Rom 6,9). (…) Dersom å        
forvandles betyr å bli et åndelig legeme, er dette å bli likedannet 
med Kristi herlighetslegeme. (…) Kristus førte førstegrøden av vår 
natur til Faderen, og han skal føre alle mennesker frem til ham. Han 
lovet det sikkert og visst da han sa: «Når jeg heves over jorden, skal 
jeg dra alle til meg» (Joh 12,32).    St. Anastasios, biskop av Antiokia 
 
2 JESU HIMMELFERD 
Kristi himmelfart øker vår tro 
(…) Da de ikke lenger kunne se hans legeme, innså de med sin sjels 
øyne at han ikke hadde forlatt Faderen da han steg ned, og at han 
ikke fjernet seg fra dem da han for opp. Det var fra da av, mine  
kjære, at Menneskesønnen på en bedre og verdigere måte ble   
erkjent som Guds Sønn. Da han hadde fått tilbake den herlighet han 
hadde hos Faderen, begynte han på uransakelig vis å være mer 
nærværende ved sin guddom enn før han i sin menneskenatur var 
blitt fjern. (…)               St. Leo den Store, pave 
 
3 DEN HELLIGE ÅNDS KOMME 
Dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere 
(…) Ut fra både den gamle og den nye Skrift kan alle og enhver innse 
at de som Ånden kommer til og bor i, blir annerledes enn før, de blir 
forvandlet. Den guddommelige Samuel sa til Saul da han talte til 
ham: «Og Herrens Ånd skal komme over deg … og du skal bli et 
annet menneske» (1 Sam 10,6). (…) Du skjønner altså at Ånden  
omgjør dem den viser seg å bo i, og omformer dem til et annet  
bilde. Dagliglivets bekymringer jager den bort og vender vårt blikk 
mot himmelen, feighet snur den til mannsmot. (…) 

St. Kyrillos av Alexandria 
 
4 MARIAS OPPTAGELSE TIL HIMMELEN 
Ditt legeme er hellig og opphøyet 
(…) Derfor er den ærverdige Guds Mor forutbestemt og på mystisk 
vis forenet med Jesus Kristus i én og samme bestemmelse fra    
evighet til evighet. Hun er uplettet i sin unnfangelse. Hun er urørt    
jomfru i sin verdighet som Guds mor. Hun er den guddommelige 
Forløsers storsinnede medarbeider, han som seiret over synden og 
dens følger. Endelig vant hun så å si sine privilegiers siste krone da 
hun ble forskånet fra gravens forråtnelse og, som sin Sønn etter at 
han beseiret døden, med legeme og sjel ble hevet til himmelens 
herlighet, hvor hun stråler som Dronning ved sin Sønns høyre hånd, 
den udødelige evighetens Konge.  
Fra pave Pius XIIs apostoliske konstitusjon Munificentissimus Deus 

 
5 MARIAS KRONING I HIMMELEN 
Jomfru, den velsignelse som har fylt deg, velsigner hele naturen 
(…) Å, over all måte velsignede Jomfru! I din velsignelse er all     
naturen velsignet: Ikke bare signer Skaperen sin skapning, men 
skapningen velsigner sin Skaper. (…) Ja, Herren er i sannhet med 
deg, for Herren gav deg en slik gave at hele naturen skylder å takke 
deg, deg og ham.              St. Anselm av Canterbury, erkebiskop 

PAVE FRANS’ BØNN FOR MISJONEN 
 

Himmelske Far, 
da din enbårne Sønn, Jesus Kristus, 

stod opp fra de døde, 
ga han sine disipler i oppdrag 

å «gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler». 
Du minner oss på at vi ved dåpen 

ble gjort til deltagere i Kirkens misjon. 
 

Styrk oss ved Den Hellige Ånds gaver til 
å være modige og ivrige 

vitner for Evangeliet, 
slik at det oppdrag som er betrodd Kirken, 
og som fortsatt er langt fra å være fullført, 

må finne nye og virksomme uttrykk 
som gir liv og lys til verden. 

 
Hjelp oss å gjøre det mulig for alle mennesker                

å erfare Jesu Kristi                                                           
frelsende kjærlighet og barmhjertighet,                             

han som lever og råder med deg i Den Hellige Ånds 
enhet, Gud, fra evighet til evighet. 

Amen. 

MISJONSMÅNEDEN OKTOBER 2019 
Pave Frans har tatt initiativ til en ekstraordinær misjons-
måned i oktober for å markere 100-årsjubileet for pave   
Benedikt XVs apostoliske brev om Kirkens misjonsoppdrag,    
Maximum Illud og gi evangeliseringsarbeidet en ny giv. 
 
«Døpt og sendt: Kristi Kirke på oppdrag i verden» er temaet 
pave Frans har valgt for denne måneden. I sin apostoliske 
formaning Evangelii Gaudium skriver han:  
 

«Sammen med Den Hellige Ånd er Maria alltid midt blant  
folket. Hun kom sammen med disiplene for å be om           
Helligåndens komme (Apg 1,14), og muliggjorde dermed   
misjonsaktiviteten som fant sted Pinsedag. Hun er Mor til 
Kirken som evangeliserer, og uten henne ville vi aldri virkelig 
forstå ny-evangeliseringens ånd» (EG, 284). 
 
I denne folderen finner du korte utsnitt av meditasjonene 
som er foreslått for Rosenkransens mysterier i oktober.   
Avslutt gjerne med pave Frans’ bønn under. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se mer på http://www.october2019.va/en.html 



GLEDENS MYSTERIER 
1 ENGELEN BRINGER MARIA DET GLADE BUDSKAP 
Hele verden venter på Marias svar 
Jomfru, du har hørt at du skal unnfange og føde en sønn. (...)    
Engelen står og venter på svaret, det er nemlig på tide at han   
vender tilbake til Gud som sendte ham. (…) Se, prisen for vår frelse 
ligger i din hånd; sier du ja, blir vi straks satt fri. Vi er alle blitt skapt 
ved Guds evige Ord, men allikevel går vi døden i møte. Ved et lite 
ord fra deg kan vi skapes på ny og kalles tilbake til livet. Hør, han 
som alle folkeslag lengter etter, står utenfor og banker på døren. 
(…) Stå opp, løp bort til døren, lukk opp. (…) Og Maria sa: «Se, jeg 
er Herrens tjenerinne, det skje meg etter ditt ord».  
          St. Bernhard av Clairvaux 
 
2 MARIA BESØKER ELISABET 
Jomfru Marias gjesting hos Elisabet 
Da Maria hørte dette, skyndte hun seg gledesstrålende opp i    
høylandet, (…). (…) Den Hellige Ånds nåde er ukjent med trege 
kraftanstrengelser. (…) Samtidig med at «Elisabet hørte Marias 
hilsen, hoppet barnet i hennes liv av fryd, og hun ble fylt av Den 
Hellige Ånd» (Luk 1,41). (…) Elisabet sa: «Salig er du som            
trodde» (Luk 1,45). Men også dere er salige, dere som har hørt og 
er kommet til tro. For hver sjel som tror, unnfanger og føder Guds 
Ord og kjenner hans verk. Måtte Marias sjel være i hver av dere, så 
dere høylover Herren; måtte Marias ånd være i hver av dere, så 
dere fryder dere i Gud. (…)       St. Ambrosius, biskop av Milano 
 

 
3 JESUS BLIR FØDT I BETLEHEM 
Ordet tok opp i seg menneskets natur fra Maria 
Apostelen sier: «Han tar seg av Abrahams ætt, derfor måtte han i 
ett og alt bli sine brødre lik» (Hebr 2, 16-17), og ta et legeme likt 
vårt. På grunn av dette danner Maria virkelig grunnlaget, for det 
var av henne han fikk dette legemet og ofret det som sitt eget for 
vår skyld.  (…) Men selv om Ordet fikk et legeme av Maria, forblir 
Treenigheten Treenighet, og den hverken øker eller minker: Den er 
fullkommen, den ene guddom erkjennes i trefoldigheten, og Kirken 
forkynner kun én Gud, Ordets Far.           
               St. Athanasius, biskop av Alexandria  

 
4 JESUS BLIR FREMBÅRET I TEMPELET 
La oss ta imot det evige og klare lys 
La oss alle ile Kristus i møte, alle vi som i ærefrykt tilber og ærer 
hans mysterium, la oss gå ham i møte med åpent og ærlig sinn. (…) 

St. Sofronius, biskop av Jerusalem 
 

5 JESUS BLIR GJENFUNNET I TEMPELET 
Sannhet har spiret frem av jorden, rettferd har bøyet seg ned fra 
himmelen 
Våkn opp, menneske! For din skyld ble Gud menneske. (…) Altså 
«har sannhet spiret frem av jorden». Kristus, som sier: «Jeg er 
sannheten», er født av en jomfru. «Og rettferd har bøyet seg ned 
fra himmelen», fordi det menneske som tror på ham som er født, 
ikke blir rettferdiggjort av seg selv, men av Gud. (…) 

St. Augustin, biskop av Hippo 

LYSETS MYSTERIER 
 

1 JESUS DØPES I JORDAN 
Vår forsonings mysterium 
Det er fåfengt å si at vår Herre, Jomfru Marias sønn, er sant og  
fullkomment menneske, med mindre man også tror at han er         
menneske av den ætt som Evangeliet beretter om. (…) Hadde ikke 
han, som alene er uten synd, forenet vår natur med seg selv, da 
ville hele menneskeslekten fortsatt ha trellet under djevelens åk; 
seier-herrens seier ville ha vært oss til ingen nytte, dersom den var    
vunnet utenfor vår natur. Takket være denne underfulle delaktig-
het i vår menneskenatur, er så vi blitt opplyst ved gjenfødelsens 
sakrament, slik at også vi kan fødes på nytt med åndelig opphav ved 
den samme Ånd som Kristus ble unnfanget ved, og fødtes. (…)) 

St. Leo den Store, pave 
 
2 JESUS FREMSTÅR UNDER BRYLLUPET I KANA 
Ekteskapets og familiens hellighet 
48. (...) Hver familie bør uselvisk dele sine åndelige ressurser med 
andre familier. Den kristne familie har sin rot i et ekteskap som 
både er et bilde på og en delaktighet i den kjærlighetspakt som 
forener Kristus og Kirken. Derfor vil den kristne familie også     
åpenbare Frelserens virksomme nærvær i verden og Kirkens   
egentlige natur for alle, gjennom ektefellenes innbyrdes kjærlighet 
og ved deres vilje til å ta imot de barn Gud skjenker dem, ved    
ektefellenes enhet og troskap, og ved alle familiemedlemmenes 
hjertevarme samarbeide. 

Det annet Vatikankonsils pastorale konstitusjon Gaudium et spes 
 
 
3 JESUS FORKYNNER GUDS RIKE OG KALLER TIL OMVENDELSE 
Bekjenn mens det er nådens tid 
(…) Vær oppriktig i sjelen, menneske, for ham som gransker hjerter 
og nyrer. Bekjennelsenes tid er kommet. Bekjenn syndene du har 
begått i handlinger og ord. Dem om natten og dem om dagen.   
Bekjenn i den rette tid og på frelsens dag (2 Kor 6,2) og du vil motta 
himmelens skatt. (…) Syndenes tilgivelse gis likt til alle. Men        
samværet med Den Hellige Ånd blir gitt ut fra den enkeltes tro. (…) 

St. Kyrillos av Jerusalem 
 
4 JESUS FORKLARES PÅ BERGET 
Det er godt at vi er her 
Jesus åpenbarte dette mysteriet for sine disipler på fjellet Tabor. 
(…) La oss skynde oss dit, opprømte og glade, og la oss gå helt inn i 
skyen, bli som Moses og Elias, eller som Jakob og Johannes. Bli som 
Peter, henrevet i den guddommelige visjon og åpenbaring,            
forvandlet av denne skjønne forklarelse, løftet ut av verden, revet 
bort fra jorden. Forlat det kjødelige, (…) og vend om til Skaperen 
slik som Peter gjorde da han helt ute av seg selv talte til ham: Herre, 
det er godt at vi er her.             St. Anastasius av Sinai, biskop 
 
 
5 JESUS INNSTIFTER NATTVERDEN 
Innstiftelsen av Eukaristien 
(…) Vi holder våre fellesskapsforsamlinger på Solens dag fordi den 
er den første dag, den dag da Gud forvandlet mørket og materien 
og skapte verden, og fordi Jesus Kristus, vår Frelser, på den samme 
dag stod opp fra de døde. (…)           St. Justin Martyr 

SMERTENS MYSTERIER 

1 JESU DØDSANGST I GETSEMANE 
I alt mitt håp og min fortrøstning vil jeg overgi meg helt til Gud 
(…) Endelig, min kjære Margaret, er jeg fullt forvisset om at Gud 
ikke vil svikte meg uten min skyld. Derfor vil jeg i alt håp og all  
fortrøstning helt og fullt overgi meg til ham. (…) Ingenting kan  
hende meg uten at Gud vil det. Men alt det han vil, så vondt det 
enn kan synes for oss, det er i virkeligheten allikevel det beste.                                                           
             St. Thomas More i brev til datteren Margaret 
 
2 JESUS BLIR PISKET 
Dere skal være mine vitner 
Da de var blitt korsfestet, var det et under å se hvor modige de var 
(…). (…) Paul Miki, vår bror, (…) forklarte først for tilskuerne at han 
var japaner og tilhørte Jesu Selskap, at han var i ferd med å dø for å 
ha forkynt Evangeliet, og at han takket Gud for så stor en ære. 
Deretter tilføyde han: «Når jeg nå har nådd dette punkt i mitt liv, 
tror jeg ikke det er noen av dere som vil mene at jeg vil si noe   
annet enn sannheten. Derfor sier jeg dere at det ikke finnes noen 
annen vei til frelse enn den de kristne følger. Og fordi kristen-
dommen lærer meg å tilgi mine fiender og alle som gjør ondt mot 
meg, tilgir jeg av et godt hjerte kongen og alle som har forårsaket 
min død, og ber dem om å ta imot den kristne dåp.» 

Fra en samtidsberetning om St. Paul Miki og hans ledsagere 
 
3 JESUS TORNEKRONES 
Den umyndige var moden nok til å seire 
(…) Det sies at [den hellige Agnes] var tolv år da hun led martyr-
døden. (…) Men denne piken forferdes ikke når hun gripes av        
bødlenes blodige hender, hun er uberørt når de kommer trekkende 
med tunge, gnissende lenker, og hun frembyr hele sin kropp til den  
rasende soldatens sverdspiss; ennå vet hun ikke hva det vil si å dø, 
men hun er rede. Når de mot hennes vilje trekker henne bort til 
alteret, rekker hun Kristus hånden gjennom flammene, og i dette 
vanhellige bål gjør hun Kristi seierstegn. (…) Hun som ikke hadde 
nådd strafferettslig alder, var moden nok til å seire; (…); en mester i 
trosstyrke var hun til tross for sin unge alder. 

Fra St. Ambrosius’ bøker om jomfruene 
 
4 JESUS BÆRER SITT KORS TIL GOLGATA 
For de troende blir livets port åpnet til Den Korsfestede 
(…) Jeg vil aldri rose meg av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi 
kors; for ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for      
verden. Den som har bestemt seg for Kristus, er død for verden, og 
verden for ham. (…) De som tilhører Kristus, har korsfestet kjødet 
med dets lyster og begjær. De har ført en ubønnhørlig kamp for at 
syndens liv i dem skal dø og gi rom for Åndens liv. (…)  

St. Teresa Benedikta av Korset 
 
5 JESUS BLIR KORSFESTET OG DØR 
Kristi dyrebare og livgivende kors 
Dette er en dag til fryd og til glede, for gledens tegn er her! (…) For 
dette er det tre som bringer liv, ikke død, som opplyser, ikke     
formørker, som fører inn i Eden, ikke ut av den. (…) Det er ved  
korset vi har iført oss Kristus og lagt av oss det gamle menneske. 
(…)                 St. Theodor Studitten 


