
 
30. søndag, år B 

Kjære brødre og søstre, 
 
Gud er den beste kirurgen ikke bare i verden, men for hele skapningen, og om det leser 
vi i den første Mosebok. «Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Mens 
han sov, tok han et ribbein og fylte igjen med kjøtt. Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt 
fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne til mannen». Ingen komplikasjon 
etter «operasjon», og verken mannen eller kvinnen klaget over smerter. De to var meget 
glade i hverandre. Vi kunne bare tenke på hvordan det var i begynnelsen. Gud gikk med 
dem på tur hver eneste kveld. En fantastisk opplevelse, å forestille oss at de hadde en 
tur med Gud selv. Vi kan ikke klage på at kun de hadde den opplevelsen fordi i hver 
messe kommer han til våre hjerter i nattverden, og han går med oss. «Gled dere alltid i 
Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere!» sier den hellige Paulus (Fil 4,4). 
 
I dagens første lesning hørte vi nyheten til den utvalgte nasjonen fra munnen til profeten 
Jeremia at Messias skal hjelpe dem med alle typer sorger. Det ser vi fra Jesu liv at alle 
som kom til ham, gikk tilbake helbredet og velsignet. Profet Jeremia sa, «Bryt ut i jubel 
og glede over Jakob, og rop av fryd over høvdingen blant folkene! La lovsangen lyde 
og si: Herren har frelst sitt folk, det som er igjen av Israel». Bryt ut i jubel, glede, rop 
av fryd betyr at endelig ble mennesker fri, ikke bare fysisk, men også at dere er under 
Guds konstante omsorg og veiledning. Det er Gud som helbreder oss også fra alle typer 
sorger. 
 
I dagens evangelium hørte vi at Jesus ga synet til en blind som ønsket «la meg få synet 
igjen!». Han trodde på Jesus og derfor sa Jesus til ham, «Gå bare. Din tro har frelst deg». 
Når vi går til legen, tror vi på legen at bare han kan hjelpe oss med vår sykdom. På 
samme måte må vi tro på Jesus. Noen av sykdommene er sammenkoblet. Derfor selv 
om den blinde trengte bare synet, kjente Jesus veldig godt hans tro. Det betyr at Gud har 
det beste skanning utstyret enn det i operasjonssalen. Derfor sa Jesus, «Når du gir en 
slik gave, skal ikke den venstre hånden vite hva den høyre gjør, for at det kan være en 
gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. Når dere ber, skal 
dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for 
å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal 
du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, 
som ser i det skjulte, skal lønne deg» (Matt 6,3-6). 
 
Det er verd å huske hva Gud sa til kong Salomo etter han hadde bygd og dedikert et 
tempel til Gud og etter at han var ferdig med bønnen. Vi leser om det i det første 
Kongebok «Jeg har hørt din bønn og ditt rop om nåde som du bar fram for meg. Jeg har 
helliget dette huset som du har bygd, og jeg vil la navnet mitt bo der for alltid. Mine 
øyne og mitt hjerte skal alle dager være vendt mot det» (9,3). Gud ser på oss og hører 
våre bønner. Bønnen er samtale med Gud. Bare finn et sted og tid til å snakke med Ham. 
Glem ikke at Han venter på deg også i Kirken. La Gud velsigne oss og våre familier. 
Amen.  
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