
19. søndag, år B 
Kjære brødre og søstre, 
 
Alle kan forstå situasjonen til en person som er sulten.  Da kan den personen bli i dårlig form 
og dårlig humor. I dagens første lesning hørte vi at Elija flyktet fra dronningen Jesabel. 
Bakgrunnen til dette er at Elija vant over hennes prester som tjente hennes mange guder. 
Derfor lovet hun å ta hevn på ham som tjente israelsk Gud. Selv om Elija var så gammel, gikk 
han en lang vei fra henne, og da han ikke kunne gå videre i ørkenen, ønsket han å dø fordi han 
var sliten og sulten. Han ba til Gud, «ta mitt liv, Herre! For jeg er ikke bedre enn mine fedre». 
Gud aldri forlater den som er trofast til ham. Da ønsket ham å få dø, men engel rørte ved ham 
og sa, «Stå opp og spis!». Det skjedde to ganger. Etter dette fikk Elija mye energi og styrket 
av maten og han gikk i førti dager og førti netter til Guds fjell Horeb. Det betyr at med en dags 
mat fikk han 40 dagers energi.  
 
Som fjell Horeb er viktig i det gamle testament, er Taborfjell viktig i det nye testament hvor 
Herrens forklarelse skjedde som vi feiret sist fredag som en fest. På Horebfjellet og 
Taborfjellet, viste Gud seg sin herlighet til menneske. Mange liker å gå på tur på fjellet fordi 
der er det frisk luft og man kan ha god oversikt. Noen går også dit fordi man føler seg nær til 
himmelen der. Derfor når vi ber eller snakker med Gud i bønnen eller når vi snakker om 
himmelen ser vi oppover. Å gå opp på fjellet betyr å ta mange typer risiko fordi du vet ikke 
hva som venter der på deg, men når du går tilbake, kommer du med en ny opplevelse. Dette 
skjedde med profeten Elija på Horeb, også med apostlene etter de har sett Herrens forklarelse. 
Mariakirken er også bygget på lite fjell så når vi går tilbake etter messen ønsker Gud at vi skal 
være en ny person etter møtet med ham i nattverden. 
 
I den andre lesningen, oppsummerer den hellige Paulus Jesu liv i en setning, «Ja, bestreb dere 
på å ligne Gud, som hans kjære barn, og følg kjærlighetens vei, på samme måte som Kristus 
viste at han hadde dere kjær, da han hengav seg for oss, som en «offergave for Gud – et 
velluktende offer». Alle som er klar over det, er velkomne til å smake dette offer. Mange 
helgener hadde stor hengivenhet til tilbedelse og eukaristien i monstrans. Husk at på hver 
fredag har vi tilbedelse før messen fra kl.18.00. Velkommen til alle som har mulighet til å bli 
med Herren i eukaristien. 
Jesus sa i dagens evangelium, «Jeg er det brød som er kommet ned fra himmelen.» Folk som 
kjente Jesu familie, kunne ikke forstå at han var kommet ned fra himmelen. At de kunne forstå 
bedre sa Jesus, «Og livets brød, det er jeg. Deres fedre spiste manna i ørkenen, og døde siden; 
men dette brødet kommer ned fra himmelen, for at den som spiser av det, ikke skal dø. Jeg er 
det levende brød, kommet fra himmelen; og den som spiser av det, skal leve i all evighet. Det 
brød som jeg gir, er da mitt eget legeme, hengitt for verdens liv.» Det betyr at nattverden er en 
perfekt medisin for å få evig liv. Derfor forsøm aldri alle muligheter for å motta Jesus i 
nattverden, men med rent hjerte.   
 
Elija fikk 40 dagers energi etter at han spiste mat fra engelen. Hvor mye energi skal vi få etter 
vi mottar nattverden i dag!? Det er avhengig av oss. Jo lengre jo bedre. La oss ønske det til 
hverandre. Amen.  
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