
16. søndag, år B 
 

Kjære brødre og søstre, 
Alle trenger av og til en liten repetisjon av katekismen under sommeren og i ferietiden.  Vi har 
syv sakramenter: dåp, botens sakrament som er skriftemål, eukaristi, ferming, ekteskap, 
ordinasjon og sykesalving. Siste søndag hørte vi om Guds kall til å tjene Gud og hans folk. 
Dagens liturgi tar det litt videre.  
 

En gang i året feirer vi den Gode hyrdessøndagen. Det feiret vi den 25 april i år. I dagens første 
lesning hørte vi fra Gud, «Jeg vil samle resten av mine får fra alle de land jeg har drevet dem 
bort til. Jeg vil føre dem tilbake til deres egne beitemarker, og der skal de øke og bli mange. 
Da vil jeg sette nye hyrder til å gjete dem, så de ikke lenger skal skjelve av redsel, og ingen av 
dem skal savnes». Hele juni måned ble dedikert til Jesu hjerte. La oss be for prestekall at 
Herren skal sende hyrder etter hans hjerte der de mangler, ikke minst i Norge. 
 

Troende kommer til å delta i eukaristien, og presten som er en mellommann mellom Gud og 
hans folk feirer det. Alt hva skjer der ser vi ikke med våre øyer, men vi tror på det. Fordi i hver 
eukaristi skjer det et mirakel. I dagens andre lesning sa den hellige Paulus, «nå, i Kristus Jesus, 
er dere som før var langt borte, kommet nær – ved Kristi blod». Det skjer gjennom eukaristien 
at alle som synder er liksom den fortapte sønn, gjennom skriftemålet og eukaristien ved ofring 
finner vi mulighet til å komme tilbake til Gud Far. Den hellige Johannes Maria Vianney sa, 
«Tro på Kristus, tro på en prest». La oss be for gode hyrder. Som hyrde og får, prest og troende 
har et kall og derfor sier apostelen at, «vi begge gjennom ham, forenet i én Ånd, skulle ha fri 
adgang til Faderen». Til tross for våre synder, finner vi adgang til Faderen, og det viser Hans 
kjærlighet til oss, fordi vi er hans barn.   
 

I evangeliet hørte vi at apostlene kom tilbake fra misjonen, og om det hørte vi også siste 
søndag. Kortsagt var misjonen å forkynne for folk at de skulle omvende seg, å dra ut demoner, 
å sykesalve med olje og helbrede dem. I dagens evangelium gir apostlene en rapport av deres 
tjeneste. Vi ser at Jesus var fornøyd med dem, derfor sa han til dem, «Kom med til et ensomt 
sted, hvor dere kan være alene og finne litt hvile». Selvfølgelig alle liker den Jesu setning. 
Hvordan føler du deg, når sjefen din sier at du har jobbet hardt og du kan ta ferie?! Det er en 
fantastisk følelse. 
 

Gud skapte alt hva man trenger i løpet av fem dager, og på den sjette dag skapte han et 
menneske og den syvende dag tok han en pause, og det betyr at man trenger også det. Jesus sa 
det i dag til apostlene, etter at de har jobbet hardt, at de trenger å slappe av. Hva er viktig å 
merke er at Gud Skaper hver eneste dag, inkludert de fridager eller helg, allikevel gikk han på 
tur med Adam og Eva i edens hage alle dager. Jesus var med apostlene da de kunne slappe av. 
Vi tar ferie eller pause fra jobben, men vi bør alltid ha Gud med oss. Det betyr at man kan ha 
ferie fra jobben, men ikke fra bønn og Gud. Etter at Jesus og apostlene dro avsted i båten til et 
avsides sted, hvor de kunne være for seg selv, hørte vi hva som ventet på dem.  Evangelisten 
Markus forteller om hendelsen, «Så da han gikk fra borde, var der allerede en stor mengde 
folk å se. Han ble grepet av en hjertens medynk med dem, for de var som en fåreflokk uten 
hyrde. Og han gav seg til å undervise dem om mangt og meget». Det skjer i mange land at det 
er ikke nok hyrder til Guds folk. La oss be for prestekall fra våre familier og fra vår menighet. 
Amen. 
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