
Det Hellige evangelium  Johannes 6:51-58 

[Jesus sa] 51 Jeg er det levende brød som er kommet 

ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet, 
skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min 
kropp, som jeg gir til liv for verden.» 

    52 Nå ble det en strid mellom jødene, og de sa: 
«Hvordan kan han gi oss sin kropp å spise?» 
 53 Jesus sa da til dem: «Sannelig, sannelig, jeg sier 

dere: Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens kropp 
og drikker hans blod, har dere ikke livet i 
dere. 54 Men den som spiser min kropp og drikker 
mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på 

den siste dag. 55 For min kropp er sann mat, og mitt 
blod er sann drikk. 56 Den som spiser min kropp og 
drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. 57 Slik 

den levende Far har sendt meg og jeg lever ved ham, 
slik skal også den som spiser meg, leve ved 
meg. 58 Dette er det brød som er kommet ned fra 

himmelen, ikke det som fedrene spiste, de som døde. 
Den som spiser dette brødet, skal leve i all evighet.» 

Slik lyder det hellige evangelium 

Preken 

Dette var da veldig konkret. Noen vil kanskje få en 

ekkel følelse av at dette høres ut som noe vi ikke er 
vant med, spise min kropp og drikke mitt blod? 
Ingen av de andre evangeliene sier det så sterkt, men 

dette er altså Johannes og han setter ting på spissen 
og han snakker til de som allerede er kjent med 
jødenes historie og tro, han snakker til folk i 

synagogen i Kapernaum. Han sier det så sterkt for å 
få dem til å forstå mysteriet og hemmeligheten med 
at Gud som er Ånd og som skapte hele verden og 

satte oss mennesker til å styre og lede denne verden, 
at han bestemte seg for å komme ned og bli 
menneske av kjøtt og blod. Mange tenker på Jesus 
som Gud i en menneskeskikkelse, bare med en slags 

kappe han kledde på seg for å få kontakt med oss 
mennesker, men her viser Johannes oss at det er 
viktig for oss å forstå at han ble helt menneske på 

ordentlig. Med alt det menneskelivet innebar. Han 
var et foster, han ble født, han måtte lære å gå, 
snakke, lese og skrive, han følte smerte og spiste mat 

og drakk vann og vin, han gråt og hadde behov for 
hvile og søvn, og hans kropp var dødelig og han 
døde på et kors som en forbryter.  
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The Holy Gospel according to John 6:51-58 

[Jesus said,] 51 “I am the living bread that came 
down from heaven. Whoever eats of this bread will 
live forever; and the bread that I will give for the life 
of the world is my flesh.” 
  52 The Jews then disputed among themselves, 
saying, “How can this man give us his flesh to 
eat?” 53 So Jesus said to them, “Very truly, I tell 
you, unless you eat the flesh of the Son of Man and 
drink his blood, you have no life in you. 54 Those 
who eat my flesh and drink my blood have eternal 
life, and I will raise them up on the last day; 55 for 
my flesh is true food and my blood is true drink. 56 
Those who eat my flesh and drink my blood abide in 
me, and I in them. 57 Just as the living Father sent 
me, and I live because of the Father, so whoever eats 
me will live because of me. 58 This is the bread that 
came down from heaven, not like that which your 
ancestors ate, and they died. But the one who eats 
this bread will live forever.” 

 

The Gospel of the Lord 

Sermon 

This was very concrete. Someone might get a nasty 
feeling that this sounds like not something that is 
common to us, eating my body and drinking my 
blood? None of the other gospels say it so strongly, 
but this is John and he puts things in perspective and 
he speaks to those who are already familiar with the 
history and faith of the Jews, he speaks to people in 
the synagogue in Capernaum. He says it so strongly 
to make them understand the mystery and secret that 
God who is Spirit and who created the whole world 
and put us humans to rule and lead this world, that 
he decided to come down and become human by 
flesh and blood. Many people think of Jesus as God 
in human form, only with a kind of robe he wore to 
make contact with us humans, but here John shows 
us that it is important for us to understand that he 
became a proper, ordinary human. With all that hu-
man life entailed. He was a fetus, he was born, he 
had to learn to walk, speak, read and write, he felt 
pain and ate food and drank water and wine, he cried 
and had to rest and sleep, and his body was deadly, 
and he died on a cross as a criminal. 
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Men her forklarer han hva og hvorfor, for påsken var 
nær, og han vil at de skal forstå hva som skulle 

komme til å skje og hva hans død skulle bety. Det 
skulle være et offer for vår synd og ikke bare en 
henrettelse som en forbryter.   

Forrige søndag hørte vi om Jesus som henviste til 

Manna, det brødet som Gud sendte fra himmelen 
som gjorde at folket ikke døde av sult da de vandret i 
ørkenen i 40 år og Jesus sier: Jeg er det levende 

brødet fra himmelen, Men de som spiste Manna, de 
døde jo etter hvert, men om dere spiser dette brødet, 
skal dere leve til evig tid sier han og da mener han 

noe mye mer enn et måltid mat.  

Så går Jesus ett skritt videre og nå sier han ikke bare 
at han er brødet som de skal spise, men han snakker 
om legeme og blod. Flesh and blod. Da blir det litt 
rart for oss. Vi får en ekkel følelse av kannibalisme – 

er det det Jesus snakker om? Nei, men den første 
kristne kirke, ble faktisk beskylt for at de ofret 
mennesker, for de som ikke var kjent med Jesus og 

hans ord, trodde at de kristne spiste menneskekjøtt 
og drakk menneskeblod, for i nattverden sier vi 
forskjellige ting, men vi sier: Dette er Jesu /Kristi 

legeme/ kropp og dette er Jesu / Kristi blod. – noen 
ganger sier vi i tillegg: gitt for dere og utøst for dere 
for å få folk til å forstå at det er Jesu offer vi tar imot 

her.  

På Jesu tid var «kjøtt og blod» et utrykk for det 
totale menneskelige, alt det som kroppen og er og 
består av, både det vakre og det stygge, både det vi 

liker å vise fram og det vi skjuler så godt vi kan. 
Jesus var alt dette. Han var ikke en ånd utkledd som 
et menneske!!! 

Så kommer vi til den andre sammenligningen: Fra 

tidlige tider fikk Jødene den mulighet at de kunne 
ofre noe til Gud for å få tilgivelse for synder. Et lam 
eller en due måtte bøte med livet, og ved å ofre dyret 

til Gud og spise det etterpå, fikk de en konkret 
opplevelse, med smak og lukt og velbehag og følelse 
av at noe skjedde med deres kropp. God næringsrik 

mat gjør en god forandring i vår kropp, slik at vi kan 
leve, - for uten mat og drikke, dør vi. Her kommer 
Jesus og sier at vi skal ikke lenger ofre dyr og fugler, 

for nå er Han blitt det sanne offerlam som ofres for 
vår frelse og dermed tar han på seg vår synd og 
skam og betaler alt det det koster for å kjøpe oss fri 
fra straff.  

But here he explains what and why, - because Easter 
was near, and he wants them to understand what was 
going to happen and what his death would mean. It 
should be a sacrifice for our sin and not just an exe-
cution as a criminal. 

Last Sunday we heard about Jesus referring to Man-
na, the bread that God sent from heaven that made 
the people not die of hunger when they walked in 
the wilderness for 40 years and Jesus says: *I am the 
living bread from heaven, But those who ate Manna, 
they eventually died, but if you eat this bread, you 
will live forever, he says and then he means some-
thing much more than a meal of food. 

Then Jesus went one step further and now he not 
only said that he is the bread that they are to eat, but 
he is talking about body and blood. Flesh and blood. 
And then it gets a little weird for us. We get a nasty 
feeling of cannibalism - is that what Jesus is talking 
about? No, but the first Christian church, was actual-
ly accused of sacrificing people, for those who did 
not know Jesus and his words, believed that the 
Christians ate human flesh and drank human blood, 
because in the Eucharist we say different things, we 
say : This is the body / the flesh of Jesus or Christ 
and this is the blood of Jesus or Christ. - sometimes 
we also say: given for you and poured out for you to 
make people understand that it is Jesus' sacrifice we 
accept here. 

In the time of Jesus, "flesh and blood" was an ex-
pression of the total human, all that the body is and 
consists of, both the beautiful and the ugly, both 
what we like to show and what we hide as best we 
can. Jesus was all this. He was not a spirit disguised 
as a human being!!! 

Then we come to the second comparison: From ear-
ly times the Jews had the opportunity to sacrifice 
something to God to be forgiven of their sins. A 
lamb or a dove had to pay with their life, and by sac-
rificing the animal to God, and eating it afterwards, 
they got a concrete experience, with taste and smell 
and well-being and a feeling that something hap-
pened to their body. Good nutritious food makes a 
good change in our body, so that we can live - be-
cause without food and drink, we die. Here comes 
Jesus and says that we will no longer sacrifice ani-
mals and birds, because now He has become the true 
sacrificial lamb sacrificed for our salvation and thus, 
he takes on our sin and shame and pays all that it 
costs to buy us free from punishment. 
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Jesus er det rette offerlam. Og så fortsetter han å 
snakke om brødet fra himmelen som vi skal spise. 

Og vi spiser og drikker og tar imot Jesus Kristus 
med alt det han var og stod for, også det kroppslige 
og det menneskelige, men da han innstiftet 

nattverden på skjærtorsdag, så gav han dem brød 
og vin og sa til dem dette er mitt legeme og dette 
er mitt blod. Når vi mottar nattverden, kommer 

Jesus bokstavelig talt inn i oss og den handlingen 
at vi tar imot, er en konkret måte å ta imot Jesus 
på. Meningen er at vi ikke bare tar imot hans ord 

og hans Ånd, Vi sier ofte at Jesus lever i mitt 
hjerte, men han er i hele vår kropp. Ingen del av 
kroppen vår er ukjent for ham. Med kroppen vår er 

vi blitt en del av hans kropp, så tydelig som Paulus 
sier: Kristus er legemet, og vi er hans lemmer.  

Vi skal ikke bare bruke vår tanke og tenke på Gud, 
be til Gud og vi skal ikke lage et skille mellom vårt 
Åndelige liv og vårt kroppslige hverdagsliv. Vårt 

hverdagsliv, sove, spise, bruke kroppen, til hva den 
er laget for, - og kjenne at den både blir trøtt og 
trenger mat og drikke osv. Hele tiden er Jesus ikke 

bare foran oss og bak oss, over oss og foran oss, 
Han er i hele vår kropp og i hele vår tid, og i alt det 
vi gjør, er vi i kontakt med Ham som er Gud og 

som ble menneske slik som oss.  

For å bli minnet om dette, trenger vi påfyll av 
denne opplevelsen og vi trenger å kjenne at Jesus 
bokstavelig kommer inn i oss og ingen tanke og 

ingen argumenter og ingen skeptiske 
motforestillinger kan ta fra oss det vi har spist og 
drukket. I dag er alle velkomne til nattverd på den 

in-person gudstjenesten vår. Og Husk, hver måned 
på 1. og 3. gudstjeneste har vi nattverd i 
Mindekirken og alle, både barn og eldre, både 

medlemmer, assosierte medlemmer og ikke 
medlemmer er velkomne til nattverd. For Jesus 
gjør ikke forskjell på folk. 

Ære være Faderen og Sønnen og Ånden som var 

og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. 
Amen  
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Jesus is the right sacrificial lamb. Then he contin-
ues to talk about the bread from heaven that we 
are going to eat. We eat and drink and receive Je-
sus Christ with all that he was and stood for, also 
the physical and the human, but when he institut-
ed the Lord's Supper on Maundy Thursday, he 
gave them bread and wine and said to them: this is 
my body and this is my blood. When we receive 
the Lord's Supper, Jesus literally enters us and the 
action that we receive is a concrete way of receiv-
ing Jesus. The meaning is that we not only accept 
His word and His Spirit, We often say that Jesus 
lives in our heart, but he is in our whole body. No 
part of our body is unknown to him. With our 
body we have become part of his body, as clearly 
as Paul says: Christ is the body, and we are his 
members. 

We should not just use our thoughts and feelings 
of God, when we pray to God, we should not 
make a distinction between our Spiritual life and 
our bodily everyday life. Our everyday life, sleep-
ing, eating, using the body, for what it is made for, 
- and feeling that it both gets tired and needs food 
and drink, etc., all the time Jesus is not just in 
front of us and behind us, above us and under us, 
He is in our whole body and in our whole time, 
and in everything we do, we are in contact with 
Him who is God and who became human just like 
us. 

To be reminded of this, we need replenishment of 
this experience, and we need to feel that Jesus lit-
erally flows into us and no thought and no argu-
ments and no skeptical counter-perceptions can 
take from us what we have eaten and drunk. To-
day, everyone is welcome to communion at our in
-person service. And remember, every month at 
the 1st and 3rd service, we have communion in 
Mindekirken and everyone, both children and the 
elderly, both members, associate members and 
non-members are welcome to communion. For 
Jesus does not discriminate between people. 

Glory to the Father and to the Son and to the Holy 
Spirit as it was in the beginning is now and ever 
shall be. Amen 


