
NOVENE TIL DEN HELLIGE THÉRÈSE AV JESUSBARNET 
 

«Frykt ei din svakhet» 

 
1. Sang: «Kom, Hellig Ånd» T 8 (v. 1,3,5) 

 

Omkved: Kom, Hellig Ånd, kjærlighets ild, 
                kom, de fattiges Far, og leg mine sår. 
 
            1. Herre, du valgte meg mens jeg bare var barn, 
                og jeg kan kalles ditt kjærlighets verk. 
 
            3. Selv er jeg intet, jeg er bare svakhet. 
                Du vet det, min Gud, mitt hjerte er ikke stolt. 
 
           5. Og bare du, Jesus, kan skape fred i sjelen 
               i hjertet som ønsker å elske i all evighet. 
 

2. Lesning fra den hl. Thérèses selvbiografi «En sjels historie” 
 

3. Sang: «Thérèses hymne til kjærligheten» T3 (v.1) 
 
Hvor stor og kjærlig er vår Gud, som har sett til den ringe. 
For evig er mitt hjertes pris kjærlighetens nye sang. 
 
1. Kom, du som sulter, som er tørst, du som har tungt å bære. 
    Som moren trøster sitt barn, slik vil Gud trøste deg. 
    Å kom med til livets kilde, frykt ei din svakhet. 
    Ha lit til Guds barmhjertige kjærlighet. 
 

4. Avslutningsbønn: 
 

Gud, vår Far, du som åpner ditt rike for de små og ydmyke, hjelp oss 
tillitsfullt å følge den hellige Thérèses ”lille vei”. Før oss på hennes 
forbønn frem til din evige herlighet.  Ved Kristus, vår Herre. Amen.  



1. dag 
Når en gartner steller rundt en frukt med omhu for at den skal 
modne tidlig i sesongen, er det ikke for å la den henge på treet, men 
for å servere den på et flott dekket bord. Det var med en lignende 
hensikt at Jesus overøste den lille blomsten med sine nådegaver … 
Han, som en gang i sitt jordiske liv ropte i et gledesutbrudd: «Jeg 
priser deg, Far, fordi du har skjult disse ting for de vise og de 
forstandige og har åpenbart dem for de aller minste.» Han ville la 
sin barmhjertighet stråle frem i meg. Fordi jeg var liten og svak, 
bøyde han seg ned til meg og lærte meg i det skjulte om de ting som 
handler om hva hans kjærlighet er.  
 
2. dag 
Slik fremstår alt for meg i strålende kjærlighet, selv rettferdigheten 
(ja, kanskje den mer enn noe annet) synes for meg å være kledt i 
kjærlighet … Hvilken vidunderlig glede det er å tenke på Gud som 
rettferdig, det betyr at han tar hensyn til vår svakhet, at han til fulle 
kjenner vår naturs skrøpelighet. Hva skulle jeg da være redd for? Å 
ja, den uendelige rettferdige Gud, som med så stor godhet tilgav 
den fortapte sønn alle hans synder, skulle ikke han også være 
rettferdig overfor meg, som «alltid er sammen med ham»?  
 
3. dag 
Å, min Jesus! Hva kommer du vel til å si til alle mine dumheter? 
Finnes det noen sjel som er mindre eller mer avmektig enn min! … 
Men likevel, nettopp på grunn av min svakhet har det behaget deg, 
Herre, å oppfylle mine små, barnslige ønsker, og i dag vil du oppfylle 
andre ønsker, større enn universet …  
 
4. dag 
Jeg er kun et barn, avmektig og svak, men det er likevel nettopp 
min svakhet som gir meg frimodighet til å frembære meg selv som 
et offer for din kjærlighet, Jesus! Før i tiden var det bare de rene og 
lytefrie ofre som ble godkjent av den sterke og mektige Gud. For å 
tilfredsstille den guddommelige rettferdighet, krevdes perfekte ofre, 



men fryktens lov ble etterfulgt av kjærlighetens lov, og kjærligheten 
har valgt meg som sitt brennoffer; jeg, en svak og ufullkommen 
skapning … Denne utvelgelsen, er den kanskje ikke kjærligheten 
verdig? Jo visst, for at kjærligheten skal bli fullstendig tilfredsstilt, 
må den bøye seg ned, slik at den når helt ned til intetheten og 
omdanner denne intethet til en flammende ild …  
 
5. dag 
«Jeg er den minste av alle skapninger, jeg kjenner min elendighet og 
min svakhet, men jeg vet også hvor meget edle og gavmilde hjerter 
elsker å gjøre det gode, og derfor bønnfaller jeg dere salige som bor 
i himmelen, at dere må ADOPTERE MEG SOM ET AV DERES 
BARN, og dere alene vil jeg gi æren for alt dere lar meg oppnå; men 
vær så snill å oppfylle min bønn – den er dristig, jeg vet det – men 
likevel våger jeg meg til å be dere om å gi meg dette: DET 
DOBBELTE AV DERES KJÆRLIGHET!»  
 
6. dag 
Å, Jesus! Hvor lykkelig er ikke din lille fugl over å være svak og 
liten, for hvordan skulle det ha gått om den hadde vært stor? … Da 
skulle den aldri våget å tre frem for deg og sovne i ditt nærvær … Ja, 
dette er enda en svakhet hos den lille fuglen: Når den vil feste 
blikket på den guddommelige sol og skyene forhindrer den fra å se 
en eneste stråle, da lukker de små øynene seg, mot dens vilje, den 
skjuler sitt lille hode under den lille vingen, og så sovner den lille 
stakkaren mens den tror at den stadig vekk betrakter sin elskede 
stjerne. Når den våkner, fortviler den ikke, den har fremdeles fred i 
hjertet og kan gjenoppta sin bønnetjeneste for kjærligheten.  
 
7. dag 
Å! Jeg vet, Herre, at du ikke krever det umulige. Du kjenner min 
svakhet og min ufullkommenhet bedre enn jeg selv gjør, du vet at 
jeg aldri vil kunne elske mine søstre slik du elsker dem, om du selv 
ikke elsket dem, min Jesus, i meg. Det er fordi du ville gi meg denne 
nåden, at du har gitt oss et nytt bud. Å, hvor høyt jeg elsker dette 



budet, for det gjør at jeg med sikkerhet kan vite at det er din vilje å 
elske i meg alle de du har befalt meg å elske! …  
 

8. dag 
Nå er det ingenting som forbauser meg lenger; jeg lar det ikke 
bekymre meg at jeg nå innser at jeg er svakheten selv, tvert imot er 
det den jeg faktisk roser meg av, og hver dag er jeg forberedt på å 
finne nye ufullkommenheter hos meg selv. Jeg tenker da på at 
kjærligheten dekker over en mengde synder, og jeg øser derfor av dette 
rike oppkomme som Jesus har åpnet opp rett foran meg.  
 

9. dag 
Gjennom profeten Jesaja åpenbarer Den hellige ånd at det på den 
siste dag vil skje at «Herren vil føre sin hjord ut på beitemarkene, at han 
vil samle alle de små lammene og trykke dem mot sitt hjerte». Å, etter slik 
tale kan man bare tie og gråte av takknemlighet og kjærlighet … 
Om alle svake og ufullkomne sjeler kunne føle det på samme måte 
som den minste av alle sjeler, slik din lille Thérèses sjel føler det, da 
ville det ikke være en eneste én som oppgav håpet om å nå frem til 
toppen av kjærlighetens berg. For Jesus krever ikke storverk, men 
kun overgivelse og takknemlighet.  
 

 


