
Novene til Mor Teresa 

Bønn for hver dag: 

Salige Teresa va Calcutta, du tillot at Jesu tørstende 

kjærlighet på korset ble en levende flamme inne i 

deg, som slik ble til lyset fra Hans kjærlighet til alle. 

Må du fra Jesu hjerte oppnå (her kommer du med 

din anmodning). Lær meg å tillate Jesus å trenge 

igjennom og eie hele min væren så fullstendig at 

også mitt liv kan utstråle Hans lys og kjærlighet til 

andre. Amen  

Marias uplettede Hjerte, årsaken til vår glede, be for 

meg. 

Salige Teresa av Calcutta, be for meg. 

Første dag – Å kjenne den levende Jesus 

”Kjenner du virkelig den levende Jesus – ikke fra bøker, 

men fra å være med Ham i ditt hjerte?” 

”Er jeg overbevist om Kristi kjærlighet til meg og min 

kjærlighet til Ham? Denne overbevisningen er klippen som 

hellighet er bygget på. Hva må vi gjøre for å få denne 

overbevisningen? Vi må kjenne Jesus, elske Jesus, tjene 

Jesus. Kunnskap gjør deg ytterst sterk. Vi kjenner Jesus 

gjennom troen: ved å meditere over Hans ord i Skriften, 

ved å lytte til hans tale gjennom hans Kirke, og gjennom 

bønnens inderlige forening.” 

”Søk Ham i tabernakelet. Fest deres øyne på Ham som er 

Lyset. Bring deres hjerter nær hans Guddommelige Hjerte 

og be Ham gi dere nåde å kjenne Ham.” 

Tanke for dagen: ” Søk ikke Jesus i fjerne land. Han er 

ikke der. Han er nær deg. Han er i dag.” 

- be om den nåde å ha et inderlig kjennskap til 

Jesus. (bønn) 

Andre dag – Jesus elsker deg 

”Er jeg overbevist om Kristi kjærlighet til meg og min 

kjærlighet til ham? Denne overbevisngen er som sollyset 

som får livets sevje til å stige opp og hellighetens knopper 

til å blomstre. Denne overbevisningen er klippen som 

hellighet er bygget på.” 

” Djevelen kan prøve å bruke livets prøvelser, og noen 

ganger våre egne feiltagelser, til å få deg til å føle at det er 

umulig at Jesus virkelig elsker deg, virkelig holder fast ved 

deg. Dette er en fare for oss alle. Og så sørgelig, for det er 

fullstendig det motsatte av hva Jesus virkelig ønsker, og 

som Han ønsker å fortelle deg… Han elsker deg alltid, 

også når du selv ikke føler deg verdig.” 

”Jesus elsker deg ømt, du er kostelig for Ham. Vend deg til 

Jesus med stor tillit og tillat deg å bli elsket av Ham. 

Fortiden hører til hans barmhjertighet, fremtiden til hans 

åsyn og nåtiden til hans kjærlighet.” 

Tanke for dagen: ”Vær ikke redd – du er alltid kostelig for 

Jesus. Han elsker deg.” 

- be om nåde til å bli overbevist om Jesu 

ubetingede og personlige kjærlighet til deg. 

(bønn) 

Tredje dag – Hør Ham si til deg: Jeg tørster 

” Hvorfor har du forlatt meg? Han var så forferdelig ensom 

og forlatt og led på korset… I sin vanskeligste time ropte 

han ut: Jeg tørster. Og folket trodde Han var tørst på den 

vanlige måten, og ga Ham straks eddik, men det var ikke 

det Han tørstet etter. Han tørstet etter vår kjærlighet, vår 

hengivenhet, den inderlige tilknytting til Ham – og etter at 

vi skulle ta del i Hans lidelse. Og det er underlig at Han 

brukte ”Jeg tørster” i stede for ”Gi meg kjærlighet”… Jesu 

tørst på korset er ikke fantasi. Den var et ord: Jeg tørster. 

La oss høre Ham si det til meg og si det til deg… Det er 

virkelig en Guds gave.” 

”Hvis du lytter med ditt hjerte, vil du høre, vil du forstå… 

Inntil du vet dypt inne i deg at Jesus tørster etter deg, kan 

du ikke begynne å vite hvem Han ønsker å være for deg. 

Eller hvem Han ønsker du skal være for Ham.” 

”Følg Hans fotspor når dere søker sjeler. Bring Ham og 

hans lys inni de fattiges hjem, særlig til de sjeler som 

trenger det mest. Utbre Hans Hjertes kjærlighet overalt 

hvor dere går, og still på den måten hans tørst etter sjeler.” 



”I sin dødsangst, i sin smerte og sin ensomhet sa Han 

meget klart: Jeg tørster.” 

Tanke for dagen: Bare tenk deg! Gud tørster etter at du og 

jeg skal komme frem og stille hans tørst. 

- be om nåde til å forstå Jesu rop: Jeg tørster! 

(bønnen) 

Fjerde dag – Vår Frue hjelper deg 

” Hvor mye trenger vi ikke Maria for å lære oss hva det 

betyr å stille Guds tørstende kjærlighet til oss. Hun gjorde 

det så vakkert. Ja, Maria tillot Gud å ta hennes liv i eie 

gjennom hennes renhet, hennes ydmykhet og hennes 

trofaste kjærlighet… La oss under ledelse av vår 

himmelske Mor forsøke å vokse i disse tre viktige 

sjelsholdninger som gleder Guds hjerte og gjør Ham i 

stand til å forene seg med oss –  og gjennom Jesus, i den 

Hellige Ånds kraft. Ved å gjøre dette vil vi, i likhet med 

Maria vår Mor, tillate Gud å ta hele vår væren i besittelse. 

Og gjennom oss vil Gud i stand til å gi sin Tørstende 

Kjærlighet til alle vi kommer i kontakt med, særlig de 

fattige.” 

” Hvis vi står sammen med Vår Frue, vil hun gi oss sin ånd 

av elskede tillit, fullstendig overgivelse og glede.” 

Tanke for dagen: Hvor nært må vi ikke holde oss til Vår 

Frue som forstod hvilken dybde av Guddommelig 

Kjærlighet som ble åpenbart da hun stod ved foten av 

korset og hørte Jesus rope ut: ”Jeg tørster”. 

- be om nåde til å lære av Vår Frue å stille Jesu 

tørst slik hun gjorde (bønn) 

Femte dag – Ha blind tillit til Jesus 

” Ha tillit til den gode Gud som elsker oss, som har omsorg 

for oss, som ser alt, vet alt, kan gjøre alle ting til det beste 

for meg og til det beste for sjelene.” 

”Elsk Ham tillitsfullt uten å se dere tilbake, uten frykt. Gi 

dere helt og fullt til Jesus. Han vil bruke dere for å åpna 

store ting, på betingelse av at dere tror mye mer på hans 

kjærlighet enn på deres egen svakhet. Tro på Ham, ha en 

blind og absolutt tillit til Ham, fordi Han er Jesus.” 

”Jesus forandrer seg aldri… Ha kjærlig tillit til Ham, stol på 

Ham med et stort smil. Tro alltid at Han er veien til 

Faderen, at Han er lyset i denne mørkets verden.” 

”I all oppriktighet må vi være i stand til å se opp og si: Jeg 

kan gjøre alle ting i Ham som gir meg styrke. På grunn av 

det som Paulus her hevder, må dere ha en viss tillit til at 

dere gjør arbeidet deres – eller snarere Guds arbeid – vel: 

effektivt, til og med perfekt, Jesus og for Jesus. Vær også 

overbevisst om at dere ikke kan gjøre noe av dere selv, 

ikke ha noe annet en synd, svakhet og elendighet. For alle 

naturens og nådens gaver som dere har, har dere fra 

Gud.” 

”Også Maria viste denne fullstendige tillit til Gud gjennom å 

akseptere å bli brukt for Hans frelsesplan, til tross for sine 

egen ubetydelighet. For hun visste at Han som er mektig 

kan gjøre store ting i henne og gjennom henne. Hun 

hadde tillit. Hun sa engang ”ja” til Ham – og dermed var 

det avgjort. Hun tvilte aldri.” 

Tanke for dagen: Tillit til Gud kan utrette alt. Det er vår 

tomhet og litenhet Gud trenger, ikke vår fylde.” 

- be om den nåde å ha en urokkelig tillit til Guds 

kraft og kjærlighet til dere og til alle (bønn). 

Sjette dag – Sann kjærlighet er underkastelse 

” Jeg tørster” har ingen mening uten at jeg gir alt til Jesus i 

fullstendig underkastelse.” 

”Hvor lett er det å erobre Gud! Vi gir oss selv til Gud, og så 

er Gud vår. Da er ingenting mer vårt enn Gud. For hvis vi 

overgir oss til Ham, skal vi eie Ham slik Han eier seg selv. 

Vi skal leve hans eget liv. Den betaling Gud gir oss for vår 

underkastelse, er Gud selv. Vi blir verdige til å eie Ham når 

vi overgir oss selv til Ham på en overnaturlig måte. Sann 

kjærlighet er overgivelse. Jo mer vi elsker, jo mer overgir vi 

oss.” 

”Ofte ser dere små og store ledninger, nye og gamle, 

billige og dyre, hengt opp. Uten at strømmen går gjennom 

dem, vil det ikke bli noe lys. Ledningen er du og jeg. 

Strømmen er Gud. Vi har makt til å la strømmen gå 

gjennom oss, bruke oss og produsere Verdens Lys – 



Jesus. Eller vi kan nekte å bli brukt og derved tillate at 

mørket sprer seg. Vår Frue var den vidunderligste ledning. 

Hun tillot Gud å fylle henne til randen. Ved sin 

underkastelse – ”La det skje meg etter ditt ord” – ble hun 

full av nåde. I det øyeblikk hun ble fylt av denne 

strømmen, av Guds nåde, drog hun naturlig nok straks til 

Elisabeths hus for å knytte ledningen, Johannes, til 

strømmen, Jesus.” 

Tanke for dagen: Tillat Gud å bruke dere uten å konsultere 

dere. 

- be om nåde til å overlate deres hele liv til Gud 

(bønn). 

Syvende dag – Gud elsker en glad giver 

”For å bringe glede inn i selve vår sjel har den gode Gud 

gitt seg selv til oss… Glede er ikke rett og slett en 

temperamentssak. I Guds og sjelens tjeneste er det alltid 

hårdt. Desto større grunn er det til at vi bør prøve å få tak i 

gleden og få den til å vokse i våre hjerter. Glede er bønn. 

Glede er styrke. Glede er kjærlighet. Glede er et 

kjærlighetsnett som dere kan fange mange sjeler i. Gud 

elsker en glad giver. Den som gir med glede, gir mest. 

Hvis dere har vanskeligheter i arbeidet og aksepterer alt 

med glede, med et bredt smil, vil dere i dette som i andre 

ting se at deres gode arbeid forherliger Faderen. Den 

beste måten å vise deres takknemlighet til Gud og 

mennesker på, er å akseptere alt med glede. Et hjerte fylt 

av glede er det normale resultatet av at hjertet brenner av 

kjærlighet.” 

”Uten glede er det ingen kjærlighet, og kjærlighet uten 

glede er ikke sann kjærlighet. Derfor trenger vi å bringe 

denne kjærligheten og gleden inn i dagens verden.” 

”Gleden var også Vår Frues styrke. Vår Frue var en av de 

første Missionary of Charity. Hun var den første som 

mottok Jesus fysisk og bragte Jesus til andre. Og hun 

hadde det travelt. Bare glede kunne gi henne styrke og 

hurtighet til å utføre en tjenestekvinnens arbeid.” 

Tanke for dagen: Glede er tegnet på forening med Gud, på 

Guds nærvær. Glede er kjærlighet, det normale resultatet 

av at et hjerte brenner av kjærlighet.” 

- be om nåde til å finne glede i å elske og i å dele 

denne gleden med alle dere møter (bønn). 

Åttende dag – Jesus gjorde seg selv til Livets brød og 

til den Sultne 

”Han beviste sin kjærlighet til oss ved å gi sitt eget liv, sin 

egen væren. Han som var rik ble fattig for deg og meg. 

Han gav seg selv fullstendig. Han døde på korset. Men før 

Han døde, gjorde Han seg selv til Livets Brød for å 

tilfredsstille vår sult etter kjærlighet, etter Ham. Han sa: 

Uten at dere spiser Mitt legeme og drikker Mitt blod, kan 

dere ikke ha evig liv. Og storheten i denne Hans kjærlighet  

gjorde Ham til den sultne, og Han sa: Jeg var sulten og 

dere gav meg å spise. Uten at dere gir meg å spise, kan 

dere ikke gå inn i det evige liv. Dette er Kristus som gir seg 

selv. Og i dag fortsetter Gud å elske verden. Han fortsetter 

å sende dere og meg for å bevise at Han elsker verden – 

at Han fremdeles har medlidenhet med verden. Det er vi 

som må være Hans kjærlighet, Hans barmhjertighet i 

dagens verden. Men for å være i stand til å elske, må vi ha 

tro. For tro i handling er kjærlighet, og kjærlighet i handling 

er tjeneste. Dette er grunnen til at Jesus gjorde seg selv til 

Livets Brød: at vi kan være i stand til å spise og leve, og 

være i stand til å se Ham i de fattiges sørgelige 

forkledning.” 

”Vårt liv må være innvevd med eukaristien. Fra Jesus i 

eukaristien lærer vi i hvilken grad Gud tørster etter å elske 

oss, og hvordan Han til gjengjeld tørster etter vår 

kjærlighet og etter sjelenes kjærlighet. Fra Jesus i 

eukaristien mottar vi lys og styrke til å stille Hans tørst.” 

Tanke for dagen: Tro at Han, Jesus, er i Brødets skikkelse, 

og at Han, Jesus, er den sultne, nakne, syke, ensomme, 

ikke elskede, hjemløse, hjelpeløse og håpløse.” 

- be om en dyp tros nåde til å se Jesus i Livets 

Brød og til å tjene Ham i de fattiges sørgelige 

forkledning (bønn). 



 

 

Niende dag – Hellighet er at Jesus lever og handler i 

meg. 

”Våre kjærlighetshandlinger er intet annet enn at vår 

kjærlighet til Gud strømmer ut innenfra. Derfor: Den som 

er mest forenet med Ham, elsker sin neste mest.” 

”Vår aktivitet er sant apostolisk bare i den grad vi tillater 

Ham å arbeide i oss og gjennom oss  - med sin kraft, sin 

lengsel, sin kjærlighet. Vi må bli hellige – ikke fordi vi 

ønsker å føle oss hellige, men fordi Kristus må bli i stand til 

å leve sitt liv fult ut i oss.” 

”La oss bruke oss selv opp med Ham og for Ham. La Ham 

se med dine øyne, tale med din tunge, arbeide med dine 

hender, gå med dine føtter, tenke med ditt hode og elske 

med ditt hjerte. Er ikke dette en fullkommen forening, en 

kontinuerlig elskende bønn? Gud er vår kjærlige Far. La 

deres kjærlighetens lys skinne slik foran menneskene at 

når de ser deres gode gjerninger (vasking, feiing, koking, 

kjærlighet til mann og barn), må disse forherlige Faderen.” 

”Vær hellig. Hellighet er den letteste måten å stille Jesu 

Tørst på: Hans tørst etter dere og deres tørst etter Ham.” 

Tanke for dagen: Kjærlighet til hverandre er det sikreste 

veien til stor hellighet.” 

- be om nåde til å bli en helgen (bønn). 

 


