
 
 

31. søndag, år B 
 
Kjære brødre og søstre, 
Dagens lesninger handler om katekisme fordi det er et fundament i vår tro. Foreldrene 
er de første kateketene og deretter kommer menighetens ansvar. I dagens første lesning 
lærer Moses som en god far alle som samlet seg foran ham. Moses som ga loven til den 
utvalgte nasjonen Israel, sier i dag, «Du skal frykte Herren din Gud så lenge du lever, 
og holde alle hans forskrifter og bud som jeg gir deg, både du og din sønn og din 
sønnesønn, så du kan få et langt liv. Hør da, Israel! Legg vinn på å leve etter budene! 
Da skal det gå deg vel. Dere skal øke og bli tallrike i et land som flyter med melk og 
honning, slik som Herren, dine fedres Gud, har lovet deg. Hør, Israel! Herren er vår 
Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel 
og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte». 
Hele verden følger denne loven på forskjellige måter, men mange mennesker visste ikke 
eller glemte hvor denne loven kommer fra. Det er fra Gud gjennom Moses.  
Kort sagt informerer Moses oss i dag hva som er nøkkelen til et langt liv. Loven er ikke 
bare for bokhyllen, men til å praktisere. Derfor sier Moses at vi må bevare loven i våre 
hjerter. Det betyr at som et barn i katekismen lærer vi mye om Gud, for eksempel om 
de ti budene, men når det gjelder praksis glemmer vi ofte, så derfor ønsker Moses at vi 
beholde det i vår hjerte.  
I evangeliet hørte vi hvilket er det første bud av alle. Selv Jesus sier, «Hør, Israel, Herren 
vår Gud, Herren er én. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din 
sjel, av all din hug og all din kraft.’ Og det annet er: ‘Du skal elske din neste som deg 
selv.’ Noe større bud enn disse fins ikke». Det er en lærers stil å redigere alle ti budene 
til to setninger. Og det er veldig lett å huske! Den lovkyndig som kom til Jesus var 
fornøyd med Jesu svar og sa, «Godt svart, Rabbi! For det er sant som du sier, både at 
‘Han er én, og der er ikke noen annen enn Ham’, og at ‘å elske Ham av hele sitt hjerte 
og av hele sitt sinn og av all sin kraft, og sin neste som seg selv’ er langt mer verd enn 
alle brennoffer og andre offer». Jesus var også fornøyd med hans reaksjon og sa til ham, 
«Du er ikke langt borte fra Guds rike». Det er det samme som vi hørte i dagens første 
lesning, at loven er nøkkelen til himmelen.  
 

Den andre lesning fra brevet til Hebreerne er en kulminasjon av den første lesning og 
evangelium. Fordi Jesus er sentrum i menneskenes historie og derfor, sier vi før Kristus 
og etter Kristus. Han er også mellommannen mellom det gamle testament og det nye 
testament. Han er også den yppersteprest som er hellig, uskyldig, ren skilt fra synderne 
og opphøyet over alle himler. I hans navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, 
på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herren, til 
Gud Faders ære! Vi samler oss her i kirken for å prise ham med vår bønn og sanger. La 
Jesus vår yppersteprest velsigne oss alle og våre familier. Amen.  
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