
Jes 40,1–11 Lesning 
Trøst, ja trøst mitt folk! sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem, og rop ut til henne at hennes 
tunge trelldom er endt og hennes skyld betalt, at hun har fått fra Herrens hånd dobbelt for alle 
sine synder! Hør, det er en som roper i ørkenen: Rydd vei for Herren, lag gjennom ødemarken 
en kongsvei for vår Gud! Hver en dal skal heves, hvert fjell, hver haug skal jevnes ut. Bakket 
land skal bli flat mark og berghamrene til en slette. Herrens herlighet skal åpenbares, alt som 
er kjød, skal se det. Dette er ordet fra Herrens munn.  

Hør, det er en som sier: «Forkynn!» Jeg svarte: «Hva skal jeg forkynne?» «Alt som er kjød, er 
som gress, all dets skjønnhet som markens blomst. Gresset tørker bort, og blomsten visner, 
men vår Guds ord står fast for evig.»  

Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Rop høyt med kraftig røst, Jerusalems 
gledesbud! Rop høyt, frykt ikke! Si til byene i Juda: «Nå kommer deres Gud!» Se, Herren din 
Gud kommer, full av kraft, hans arm gir ham herrevelde. De han fikk som lønn, er med ham, 
de han vant, går foran ham. Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene med sin 
arm. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt.  

Omkved: Se, Herren deres Gud kommer med velde. 

Syng en ny sang for Herren, 
syng for Herren all jorden. 
Syng for Herren, pris hans navn, 
forkynn hans frelse fra dag til dag.  

Forkynn for hedninger hans ære, 
hans under for alle folk. 
Si til folkene, Herren er konge, 
han dømmer folkene med rettferd.  

Himmelen glede seg, jorden juble, 
havet bruse i all sin fylde, 
marken juble og alt den bærer.  

Hvert tre i skogen rope av fryd 
for Herrens åsyn, for han kommer. 
Han kommer for å dømme jorden, 
han skal dømme folkene med sannhet og rettferd.  

Halleluja. Herrens dag er nær; se, han kommer for å frelse oss. Halleluja.  

Herren være med dere! Dette hellige Evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus. 
(18,12–1) 
På den tid sa Jesus til disiplene: «Hva mener dere, - om en mann eier hundre sauer, og en av 
dem går seg bort: Lar han ikke da de ni-og nitti bli tilbake oppe  i fjellet, for å gi seg på leting 
efter den ene som er blitt borte? Og skjer det så at han finner den igjen, da er én ting viss: At 
han blir mere glad for denne ene, enn for de ni-og nitti som ikke var gått vill. - Og på samme 
måte er det med den Far dere selv har i himlene: Heller ikke han vil se en eneste av sine små 
gå tapt.»  
 



Kjære sr. Marie Therese, 
det er både med ærefrykt, glede og takknemlighet jeg har takket ja til å 
feire denne jubileums, - eller diamant-messen, for deg i dag! Alt som 
har med diamanter å gjøre er liksom forbundet med noe edelt og 
nesten overnaturlig, ja, men det gjelder selvsagt den slipte diamanten, 
den som med alle sine fasetter er gitt evnen til å bryte lyset, og kaste 
ut myriader av vakre, funklende stråler. Det må ha vært omtrent på 
den måten Jesus fremsto for apostlene under forklarelsen på Berget!?  
 
Og i likhet med en funklende diamant, har også du fått dine fasetter! 
Fasetter som har med både tid og tidløshet å gjøre, med både det 
guddommelige og det menneskelige å gjøre. Gjennom ditt eget hjertes 
subtile fasetter, har du spredd de Guddommelige strålene av glede og 
kjærlighet ut til menneskene. Noe du på ingen måte har sluttet med! 
Det er ditt livs viktigste apostolat! Gjennom din egen helt personlige 
spiritualitet, den som på samme tid er både mystisk, apostolisk óg 
kontemplativ, lar du Evangeliets glade budskap om enhet og samhold 
mellom Guds barn, strømme som stråler ut til alle du møter på din vei!  
 
En gang var du en liten vinstokk i Lourdes, som ble plantet der på 
selveste  fredsdagen etter annen verdenskrig. Men så ble du plantet 
om, i karrig jord, her oppe i nord, hvor det ikke gikk lang tid før du slo 
rot, blomstret, og bar ny frukt. Og det er fukt som varer! Du tilpasset 
deg de nye lokale forholdene, og ble etter hvert ivrig på helt nye felt i 
ditt religiøse liv. Sammen med pater Finn Torn og hans økumenisme, 
og med pater Wilfrid Stinissen og hans kontemplative meditasjon, 
vokste du videre i kallet ditt, og diamanten fikk ennå flere fasetter! 
 
På samme måte som for den gode hyrde, som Evangeliet forteller om i 
dag, er det viktigste for deg omsorgen for det ene fåret, det som går 
seg vill, eller som holder seg utenfor kveen, hvor de 99 greier seg 
utmerket på egen hånd. Fra du var en ung pike ønsket du å forstå 
andre konfesjoner og kirkesamfunn, og var derfor en forløper for den 
økumeniske og interkonfesjonelle dialogen alle i dag tar som en 
selvfølge. Du fikk gode venner i alle leire, og du gjorde pater Torns 
ord til ditt eget, da han sa: ”Med kristen enhet menes det ikke at alle 
skal vende om og bli katolikker, eller at alle skal vende om og bli 



protestanter! Nei, med kristen enhet menes at alle skal vende om, ja, 
men vende om til Jesus Kristus!” 
 
Du kom til Oslo tre uker før jeg ble født, altså for svært lenge siden! 
Og også dét var på en fredens og frihetens dag! Det var nemlig på en 
17 mai! Og gjennom alle disse årene har du arbeidet for, og gledet deg 
over, den utviklingen Lunden kloster har hatt, fra å være et lite 
småbruk på landet så og si, til å bli det kjente og kjære monastiske 
senteret der folk nå strømmer til fra nær og fjern, for å søke Guds 
sannhet gjennom søstrenes liturgi og forkynnelse. Du har hatt din 
hånd med i det kjødelige, så vel som i det åndelige kjøkken, - du laget 
mat til søstrenes bord i refektoriet, og du forberedte eukaristien til 
Herrens alter i kapellet. Bestandig har du tilpasset deg nye forhold, - 
ikke minst disse siste årene, hvor du har beholdt ditt gode humør, og 
lest flere bøker enn noen annen søster eller bror jeg kjenner! 
 
Dagens liturgiske tekster er da også nesten skreddersydd til deg og ditt 
diamant-jubileum. For den hellige Nicolaus av Myra, som Kirken 
også feirer på denne dagen, hadde akkurat som deg, et stort og 
gavmildt hjerte! Så god og gavmild var han, at han er blitt modell for 
selveste julenissen! Og ikke nok med det, men denne barmhjertige 
kirkefader har på sett og vis blitt dominikaner, der han hviler i vårt 
eget dominikaner-kloster i Bari! 
 
Det er mange som vil gratulere deg på denne dagen, kjære søster 
Marie Therese, både her i Norge, og i Frankrike. Mange er vi som 
føler oss båret av din trofaste forbønn. Derfor vil jeg, på vegne av 
brødrene i Sankt Dominikus kloster, både de som bor der i dag, og de 
som i tidens løp har bodd der og hatt gleden av å kjenne deg, - takke 
for alt du har gjort, og alt du fortsetter å gjøre, - og takke for alt det du 
har vært, og den du fortsetter å være, for så uendelig mange! 
Til lykke med dagen din, og Gud velsigne deg! 
 
+ I Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn. Amen	


