
13. søndag, år B 
 
Kjære brødre og søstre, 
Gud Fader ga oss ett liv i verden og han ønsker at vi skal få evig liv i himmelen. I dag takker vi Gud 
for vårt liv. Noen ganger tenker vi, spesielt om vinteren at det er veldig kaldt og mørkt og at det er 
intet håp for at det skal bli bedre, men når sommer kommer blir alle glade og smiler. Mange glemmer 
å takke Gud for alt Han har forbedret for mennesker før en bli født.   Vi er glade i naturen, men veldig 
ofte glemmer vi å prise Gud for denne vakre naturen som vi bruker.  
 
I dag hørte vi i denne første lesning, «Det er ikke Gud som har skapt døden, og han gleder seg ikke 
over de levendes undergang». Alle skal dø en dag, men døden i bibelen betyr at din sjel, etter livet 
her på jorden, ikke har mulighet til å se på Skaperen i evighet. Det er resultat av menneskers synd og 
ikke omvendelse. Vi er i juni måned dedikert til Guds miskunn, og snart kommer sommerferien for 
mange. Alle trenger en pause fra jobben, men noen ganger tar troende pause og lang ferie fra Gud, 
Kirke og sakramentalt liv. Når vi kaller Gud, «himmelske Far», det er innforstått at vi bør være gode 
barn. Vi kan ikke besøke kirken som et museum, men som et sted for felles bønn, og et sted hvor vi 
får nattverden – sjelens åndelige mat. Visdommens bok sier i dag, «Men Gud skapte mennesket til 
udødelighet, til et bilde av sitt eget evige vesen gjorde han det. Men djevelen unte oss ikke dette, og 
ved ham kom døden inn i verden. De som holder seg til ham, får lære døden å kjenne». Djevelen 
kommer til oss med forskjellige fristelser. Det er ikke lett for oss å forstå hans mange teknikker, derfor 
er bønnen veldig viktig og et godt våpen mot ham.   
 
Gud Fader har gjort så mye for å hjelpe oss mot djevelen. Det hørte vi i dagens andre lesning, «Dere 
minnes jo hvor gavmild vår Herre Jesus Kristus selv har vist seg – hvordan han som var rik, ble fattig 
for deres skyld, og gjennom sin fattigdom gjorde dere rike!» Takket være Jesus, har vi fått igjen vår 
plass i himmelen. La oss takke ham i dag for hans miskunn til oss.    
 
I evangeliet hørte vi om to mirakler og hvordan man skulle be og bli hørt av Gud:  
den første – en mann med navn Jairus som var synagogeforstander, selvfølgelig søkte han hjelp fra 
mange leger til hans tolvåring datter som vær nær døden, men kunne ikke få den. Endelig hørte Jairus 
om Jesus og kommer til ham med et ønske, «Min lille datter ligger på det siste, men kom du og legg 
hendene på henne, så blir hun frisk og får leve!». Hva lærer vi fra dette? En person med sin høye 
posisjon eller rikdom kan ikke kjøpe et liv. Legen er også mennesker som prøver å hjelpe de syke. 
Hvor ofte hører vi om medisinsk mirakel!? Når barna er syke, søker foreldre alle typer hjelp for å få 
sitt barn tilbake. Jairus var hedensk, men trodde på Jesus som kunne helbrede de syke. Han kastet seg 
ned for Jesu føtter og ba ham inderlig om hjelp og fikk det. Det var hans bønn til Jesus, og Herren 
hørte ham og helbredet hans datter.  
 
Den andre – en kvinne som var alvorlig syk i tolv år. Etter å ha brukt alle typer medisiner var hun i 
en håpløs situasjon. Evangelisten sier, «Nå fikk hun høre om Jesus; hun trengte seg da inn i mengden 
og rørte ved kappen hans bakfra, for hun tenkte: «Får jeg bare så meget som rørt ved kappen hans, 
blir jeg frisk.» Og ganske riktig, straks stanset blødningen, og hun kunne merke på seg at hun var 
helbredet for sykdommen». Jairus ba til Jesus høyt og Jesus besøkte hans hus og helbredet hans barn, 
mens kvinnen med bønnen i sitt hjerte rørte Jesu kappen og hennes bønn ble hørt. Her ser vi på to 
typer bønn. Jairus posisjon og prestisje eller kvinnens dårlige situasjon stoppet dem ikke for å ta risiko 
og gå til Jesus. En var en rik mann, mens den andre var en fattig kvinne. Det som var viktig i deres 
bønn, var at de trodde på Jesus at han er verdens frelser og at bare han alene kunne hjelpe dem, og 
ikke minst at de gikk til ham. Vi kan be til Gud i forskjellige steder, men for å få ham i nattverden må 
vi til kirken. La vår Herren som er den beste legen til vårt legeme og sjel, hjelpe oss i denne vanskelige 
tid. Amen.  
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