
26. Søndag, år B 
Kjære brødre og søstre, 
 
I katekisme lærer vi at det er syv dødssynder som er: hovmod, misunnelse, vrede, dovenskap, 
gjerrighet, fråtseri og utukt. Misunnelse, er dagens tema i lesningene.  
 
Dagens første lesning handler om profetisk kall. Gud velger til dette hvem som helst. Gud 
deler ut ånden som var over Moses til de sytti eldste som var samlet foran Moses. Rett etter 
fikk de ånden og talte profetiske ord. Ånden kom også over de andre to som ikke var med 
dem, men det kunne Josva ikke forstå. Veldig ofte liker man ikke konkurranse. Så sa Josva, 
«Moses, min herre, stans dem!» Men Moses svarte: «Er du harm for min skyld? Jeg skulle 
ønske at hele Herrens folk var profeter, at Herren ville legge sin ånd på dem!» Noen ganger 
ønsker man å ha monopol på ulike forhold. Gud skapte alle mennesker, men vi som forstår og 
mottar ham i sakramentene bør gi et vitnesbyrd om ham. Vi er en av de mange troende og 
noen gikk før oss og andre med oss, også andre kommer etter oss. Derfor er det viktig å vite 
at vi ikke kan ha monopol på troen. Du har et kall til å bli hans vitner i ditt daglige liv, og når 
du gjør det skal du få den lønn som venter på deg. Glem ikke at troen er en gave fra Gud. Pass 
på det i ditt liv. 
 
Gud gir i sitt miskunn alle hva vi trenger i verden. Det ser vi i det fortapte sønns liv. Fedre 
elsker sine sønner på samme måte. I Matteusevangeliet leser vi, «Slik kan dere være barn av 
deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over 
rettferdige og urettferdige» (Matt 5,45). Vi ønsker rettferdighet fra andre, men når det gjelder 
å gi det til andre, har vi ofte ikke nok tid eller tålmodighet til det. Det er en enorm forskjell på 
hvordan man ønsker rettferdighet fra andre, fra det som man viser mot den andre. Klassisk 
eksempel er, hvor mye passer vi på vår kropp, likevel tar vi det ikke seriøs med vår sjel!  
  
Den hellige Jakob sier i dag, at Gud hører på sine barn som roper til ham for å få miskunn og 
rettferdighet. Han sa, «Men nå roper den høyt, den lønn dere aldri betalte til dem som høstet 
deres marker, og arbeidernes nødskrik har nådd frem til Hærskarenes Herre».  Husk at Gud er 
faderen til alle. Gud sa til Kain, «Din brors blod roper til meg fra jorden».  
 
Liksom i dagens første lesning, hørte vi også i dagens evangelium Johannes som klaget på 
Jesus over hva han så. Han sa, «Mester, vi så en som drev ut demoner i ditt navn, en som ikke 
var i vårt følge; men det ville vi hindre ham i, siden han ikke hørte til oss.» I disse dager 
trenger vi tillatelse for å bruke noe som er en annen persons eiendom.  Ellers kan vi bli tatt for 
plagiat. Vi trenger tillatelse fordi det er en hard jobb av noen. Vi hørte Jesu svar til Johannes 
klage, «Det skal dere ikke gjøre! For ingen kan gjøre undergjerninger i mitt navn og straks 
etterpå tale ille om meg. Den som ikke er mot oss, er med oss». Dette var en øyeåpning for 
Jesu disipler.  Det er en læring for oss fordi noen ganger er vi også misunnelige over de gaver 
og talenter de andre har fått.  
 
Gud ga forskjellige talenter til forskjellige mennesker. Derfor er alle unike. Det er også en 
grunn at vi trenger hverandre. Først og fremst la oss bruke alle våre talenter for ham som ga 
dem til oss. I dag er det også Caritas søndag. La oss være generøse til de fattige med våre 
talenter, tid og penger. «Gud elsker en glad giver», sier den hellige Paulus i brevet til 
Korintierne. Bruk alle muligheter til å bli en god kristen og Jesu disippel. Amen.   
 

P. Anthony Erragudi SVD 


