
   
 

   
 

Herrens bebudelse, år B 
 

I dag feirer vi høytidfesten av Herrens bebudelse. En viktig dag i menneskehetens 
historien. Det er en påminnelse fra himmelen at Gud husker og elsker oss. Han ønsker å 
bli en av oss, et menneske. La oss invitere ham til verden og til vårt liv. La oss bekjenne 
våre synder... 
 
Kjære brødre og søstre! 
Herrens bebudelse feires hvert år på den 25. mars, og det betyr nøyaktig 9 måneder før 
jul. Vi hører i dagens første lesning, «Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli 
med barn; hun skal føde en sønn og gi ham navnet Emmanuel (Gud med oss).», og derfor 
i dag stopper vi opp og kneler og ber Credo under ordene Han er blitt kjød. 
 
I dagens andre lesning hører vi, «Kristus sier, idet han trer inn i verden: Slaktoffer og 
gaveoffer ville du ikke ha, men et legeme formet du for meg, brennoffer og syndoffer 
ønsket du ikke». Gud ga så stor betydning til vår kropp, legeme og menneskehets natur 
fordi Han skapte oss på sitt bilde og likhet. Mange ganger tar vi det for gitt, og derfor 
sier Apostelen Paulus at vår kropp er et tempel for Den hellige ånd. 
 
I evangeliet hørte vi at engelen trådte inn til henne og sa: «Vær hilset, du nådefylte! 
Herren er med deg!» Det er ikke bare en nyhet, men den beste nyheten som verden 
kunne ha hørt og den som verden hadde ventet på tusenvis av år.   
 
Alt dette kunne bare skje med Marias «ja»: «Jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg 
som du har sagt.» Det er et grønt lys til hele verden at snart kommer Frelseren til sitt 
folk! 
 
I Evangelium Vitae, som ble publisert på den 25 mars i 1995, skrev paven Johannes 
Paulus den II, «Forsvare livet og styrke, å tilbe og elske det er en oppgave som Gud 
pålegger hvert menneske».  La Herren hjelpe oss så at vi alltid taler klart om livets 
ukrenkelighet fra unnfangelse til naturlig død. Paven sa også om betydningen av vårt liv 
her på jorden, «Mennesket er kalt til en fylde av livet som langt overstiger dimensjonene 
i sin jordiske eksistens fordi det består i å dele Guds liv».  Hvis vi observerer godt det 
som skjer i messen, ser vi at celebranten heller vin og litt vann i kalken og sier for seg 
selv, «La oss ved vannets og vinens mysterium få del i hans guddom som har villet dele 
vår menneskenatur». Det betyr Gud ble enn av oss og inviterer oss til seg selv. Det er et 
stort mysterium og velsignelse å forstå dette.   
 
La oss be for alle familier i hele verden og for at barn føler seg trygge og elsket i vårt 
samfunn. At alle respekterer liv på jorden og at alle barna kan kalle Gud: «Fader Vår, 
du som er i himmelen». La dagens omkved, «Se, her kommer jeg, Herre, jeg skal gjøre 
din vilje», bli vår bønn hver dag av vårt liv i verden. Amen. 
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