
              28. SØNDAG. TROENS ÅR. 14.10.2012. 
 
Kjære venner, 
Vi er samlet i dag som en troende familie for å feire begynnelsen av 
TORENS ÅR, som vår Hellige Far, Pave Benedict XVI har innviet på 
siste torsdag den 11. oktober 2012. Dette Troens år er viet til både 
takk og refleksjon over fruktene av det annet Vatikankonsil samt 
publisering av Den katolske kirkes katekisme. Alle troende mennesker 
bør bruke dette året til fornyelse i troen og av sitt liv – i forholdet til 
Jesus Kristus. Gaudium et Spes, ett av dokumentene i det annet 
Vatikankonsil lærer: ” At hele den menneskelige histories nøkkel, 
midtpunkt og mål er å finne i dens Herre og Mester.” 
 
Som Kristus fornyer oss i livet vi deler med og gjennom ham, er vi 
kalt til å leve vår tro ikke bare i Guds øyne, men også i synet av våre 
naboer. Fra samme konsildokument fremgår det at effekten av å leve 
et konsekvent liv i troen består i: ” å bringe Evangeliets lys til 
menneskeslekten og tilføre den de frelsebringende krefter som kirken 
selv, under ledelse av Den Hellige Ånd, har mottatt av sin 
grunnlegger. Mennesket, skal frelses, menneskesamfunnet bygges 
opp.” Dette er nettopp hva Troens År kaller oss til å oppnå; personlig 
vekst i hellighet, fornyelse av samfunnet og fremme av Guds rike. 
 
Troens År er en invitasjon til å tillate Gud å tenne kjærlighetens 
felleskap med oss. Ved å inkluderes i denne kjærligheten til Gud, lar 
vi Herren velsigne oss alle dager av våre liv. Ordet ble kjød for vår 
skyld, forener oss med seg selv i hvert mottak av Eukaristien, slik at vi 
kan finne vår opprinnelse, vår identitet, vår skjebne og fulle uttrykk i 
ham. Gjennom Eukaristien, drar Jesus oss sterkere inn i felleskapet 
med ham. Det er nettopp dette livet og samfunnet med Kristus at vi er 
kalt til å leve mer fullstendig i løpet av dette Troens År. 
I Eukaristien blir vi ett kjød med Kristus. 
 
Det er bare gjennom Kristus og troen på ham, at vi blir sanne Guds 
barn, at vi blir den ene Guds familie. I sitt brev i anledning dette 
Troens År, skriver vår Hellige Far: ” Troens dør er alltid åpen for oss 
inn i livet i felleskap med Gud og gir adgang til hans Kirke. Det er 
mulig å gå over denne terskelen når Guds ord forkynnes og hjertet lar 



seg bli formet av forvandlende nåde. Å gå inn gjennom den døren er å 
legge ut på en reise som varer et helt liv.” 
 
Troens År kaller oss til barnlig ydmykhet slik at vi kan gå inn i Guds 
rike. Troens År kaller oss til en konsekvent og modig praksis av tro i 
det offentlige rom. Troens År utfordrer oss til kompromissløs 
bekjennelse av vår tro gjennom vårt livsløp. Troens År kaller oss til å 
skape Guds rike ved å skape en kultus av livet som har sin opprinnelse 
i skaperen av alt liv, Jesus Kristus.  
 
I dag inviterer jeg alle medlemmer av St. Birgitta menighet til å fornye 
sin praksis av troen. Spesielt går denne invitasjon til medlemmer av 
menighetsrådet, finanskomiteen, lærere i katekesen og andre aktive 
grupper for å reflektere over kallet dere har fått til å være et godt 
eksempel for alle andre i menigheten. Tilbake til Kristus gjennom 
regelmessig feiring av søndagseukaristien. Tilbake til Kristus gjennom 
regelmessig mottak av forsoningens sakrament. Tilbake til Kristus i 
den sakramentale kjærlighet av hellige ekteskap. Tilbake til Kristus i 
tilbedelse av eukaristien. Tilbake til Kristus gjennom hengivenhet til 
hans salige Mor, ved å be rosenkransen. Tilbake til Kristus ved å 
holde kompromissløst og konsekvent fast på troen i det offentlige 
rom. Tilbake til Kristus ved å elske Gud og elske din neste. 
 
Kort sagt, dette Troens År er et kall til å fornye et av de store temaene 
i det annet Vatikankonsil, nemlig at alle av oss er kalt til hellighet. 
Alle av oss er kalt til å være hellige. La dette være vårt mål. Hellighet 
er intet mindre enn å være forenet med Kristus. Forent med Kristus, 
vil han fornye sin Kirke. Forent med Kristus, vil han fornye samfunnet 
i vår tid, han vil fornye jorden. I dagens evangelium forteller Markus 
om en ung mann som stiller Jesus et vidunderlig spørsmål. Hvis vi 
spør Jesus hva vi skal gjøre, får vi være forberedt på at han kommer til 
å vise oss helt konkret hva han vil. Svaret hans kommer antakelig til å 
innebære en radikal forandring av våre gamle vurderinger.  Jeg har 
noen spørsmål til dere alle for å reflektere vår tro. De samme 
spørsmålene har jeg stilt meg selv. Spørsmålene finner dere på bordet 
bak i kirken. Ta med dere og reflekter over disse spørsmålene angår 
vår tro og livet.  



Det er mitt håp at i det kommende Troens år vil vi som menighet være 
i stand til å leve ut vår tro slik det er nedfelt i Vatikankonsilet 
intensjoner. TA IMOT – GI VIDERE.  Amen. 
 
 
 


