Tromsø, Vår Frue kirke, 20. oktober 2018
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Kjære brødre og søstre
Vi gleder oss: relikviene av den hellige Therese av Jesusbarnet er sammen med relikviene av
hennes helligkårede foreldre, Louis og Zélie Martin, nå hos oss i Tromsø.
Therese av Jesusbarnet er en av de kvinnelige kirkelærene som har hjulpet utallige mennesker
til å ta imot Guds faderlige barmhjertighet i sine liv. Ved sitt eget liv, så vel som i sine skrifter,
peker hun stadig tilbake på det sentrale budskap i Evangeliet: Faderen har sendt sin enbårne
Sønn for å gjøre oss til sine elskede barn.
Det er altså det som gjald for den hellige Therese av Jesusbarnet og hennes foreldre, og det er
det som gjelder også Kirken og oss alle som er i Kirken: Gud, vår himmelske Far, har sendt sin
enbårne Sønn for å gjøre oss til sine elskede barn.
I anledning relikvievalfarten skriver de nordiske biskoper i sitt hyrdebrev: «Denne store nåde –
barnekår – løfter oss opp til Gud midt i vårt dagliglivs små og enkle omstendigheter. Vår
skrøpelighet er intet hinder på veien. Gud sendte sin Sønn nettopp for de svake, de skrøpelige
og synderne. ‘Han har sett til sin tjenerinnes ringhet’ (Luk 1,48) sier Jomfru Maria i sin lovsang,
Magnificat. Thereses – og hennes foreldres – budskap er et ekko av denne lovsang, som fortsatt
synges i Kirkens liturgi hver kveld til vesper. Som Maria, vil også Therese lære oss å vandre
‘den lille vei’, saligprisningenes vei, i Jesu nærhet og etterfølgelse av ham».

Jeg elsker deg, min Jesus
Et ord av den hl. Therese av Jesubarnet: «Enhver akt av ren kjærlighet er av større verdi enn
alt annet». Denne tilstanden – om du har den eller ikke – kan ingen andre kontrollere enn du
selv og din Gud. Den rene kjærlighet kan ikke bli tatt bort – den er din gave til din Gud. Ingen
kan lure deg – ingen må la seg lure – dine gjerninger må ha sitt utspring i ren kjærlighet. Dette
gjelder oss – det må gjelde oss – presteskapet og ordensfolk, og dette gjelder dere Guds troende
folk. Dette ønsker jeg å legge oss på hjerte i dag når den hellige Therese av Jesusbarnet og
hennes foreldre er her hos oss.
Og det andre, som jeg ønsker å legge oss på hjerte i dag, er de ord som den hellige Therese av
Jesusbarnet skrev om Fadervår og ‘Hill deg, Maria’.
«I blant når min ånd befinner seg i en så ekstrem tørke at det er umulig å frembringe en eneste
tanke egnet til å la seg forene med Gud, da ber jeg meget langsomt et Fadervår og deretter et
‘Hill, deg Maria’. Jeg blir fullstendig løftet opp og båret av disse bønnene, de nærer min sjel
meget mer enn om jeg hadde fremsagt dem i full fart hundrevis av ganger». Dette ønsker jeg
deg, kjære bror og kjære søster, denne tilliten, denne gleden, denne overbevisningen når du har
det tungt og når du står foran vanskelige valg, utfordrende arbeid, dager og beslutninger, når
din sjel befinner seg i ekstrem tørke og dypt mørke. Be da, med full tillit, et ‘Fadervår’ og
deretter et ‘Hil, deg Maria’ langsomt. Pust ut og glem aldri: Faderen har sendt sin enbårne
Sønn for å gjøre oss til sine elskede barn». «Så høyt elsket Gud verden, at han gav sin enbårne
Sønn til pris – for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie.»

