
15. Søndag, år B 
 

Alle vet hva det betyr å ha et talent eller en hobby, eller å være flink i noe eller et yrke. Dagens 
liturgi snakker om en invitasjon fra oven. Det er om kall! Guds kall er dagens tema. Noen av 
de mange eksemplene fra det gamle testament: vi har Samuel som var en liten gutt da Gud 
inviterte ham til å bli en stor profet. Jeremia ble valgt da han var en ung man. Daniel var voksen 
da han ble valgt til en misjon hos kongen. Esekiel var en prest som ble valgt til å bli profet. I 
det nye testament, har vi fiskere: Simon Peter, Andreas, Jakob og Johannes som ble valgt av 
Jesus til å bli hans apostler, vi har også skatteoppkreveren Matteus som ble valgt av Jesus. I 
det gamle testamentet har vi boken om Rut, Ester, og i det nye testamentet leser vi om profeten 
Anna da Jesus ble båret fram i tempelet, om Maria, Jesus mor og Maria søster til Lasarus osv. 
som fikk sin misjon. Hele den hellige skriften gir oss informasjon om et profetisk kall eller 
prestekall, eller apostolisk kall. Alt dette er for å bli et godt eksemplarisk menneske, Guds 
trofaste barn og gi vitnesbyrd om vår Gud. 
 
I dagens første lesning hørte vi, «Jeg er ikke profet og hører ikke til noe profetlag. Jeg er bare 
en gjeter og sanker frukten av morbærtreet. Men Herren tok meg bort fra fåreflokken, og 
Herren sa til meg: ‘Gå og vær profet for Israel, mitt folk!’». På denne måten kommer vi over 
Guds kall til Amos til å bli en profet til den utvalgte nasjonen, Israel. Gud velger mennesker 
fra forskjellige land, yrke og alder. «Mange er kalt, men få er utvalgt» sier Jesus. I mange land 
har vi ikke nok prester til å tjene Gud og hans folk. La oss be for kall i Kirken. For å få et kall 
trenger vi gode katolske familier. Mange sier at vi mangler prester, men ønsker ikke at de 
kommer fra deres familier. La oss be for at alle katolske familier at de tar sine barnas katekese 
litt mer seriøs, at de snakker om Gud, ber sammen med dem, og snakker med dem om 
prestekall.  
 
Om det hørte vi i den andre lesning, «Velsignet er han, vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! 
Gjennom Kristus har han fra sin himmel velsignet oss med alle åndelige gaver, i ham har han 
utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå hellige og plettfrie for hans åsyn». Gud har 
velsignet oss med et liv i verden. Det er ingen garanti at man kommer til verden. Mange ting 
skjer før barn ble født. Etter fødsel vet foreldre veldig godt hva det betyr å oppdra sine barn til 
å bli gode mennesker. Vi hørte at vårt liv er en Guds gave. Han utvalgte oss før verdens 
grunnvoll ble lagt til. Det er ikke lett for å forstå det. Hvis vi kunne forstå, hvordan takker vi 
ham for det? Vi bør takke ham med vårt liv. Gud ga deg et liv, helse, mange talenter og hva 
gir du tilbake? Han trenger ikke gull eller sølv. Vi kan tjene ham i forskjellige måter. Guds kall 
er til alle mennesker med alle typer yrke og alder. Det er mange muligheter for å tjene ham. 
Bare finn hva som passer deg. Når du gjør det, og du det gjør med godt hjerte, velsigner Gud 
deg mange fold.  
 
I evangeliet hørte vi om forpliktelsen til de tolv apostlene. Da Jesus sendte de tolv ut i misjon, 
gav han dem makt over de vanhellige ånder. Jesus selv vant over djevelen før han begynte sin 
misjon etter 40-dagers faste i ørkenen, derfor visste han at apostlene også trenger makten over 
de vanhellige ånder. Det betyr at man bør ikke tar for gitt denne type ånder. Gjennom bønn 
skal man vite forskjellen mellom den gode og den vanhellige ånden. Glem ikke betydning av 
bønn, og også i sommerferie finn tid og et sted til å be. La Gud hjelpe oss for at vi alltid er 
under Guds konstante nåde, spesielt i denne vanskelige tid for alle. Amen.       
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