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FOR AT DERE SKAL TRO 

Johannes kapittel 6 
 

 

Brødunder  

Dette er en kjent historie, og er en av de få som er 

gjenfortalt i alle fire evangeliene. Et moment som kun 

kommer til utrykk hos Johannes, er den lille gutten som 

har med seg nistepakken. Gutten gir det lille han har til 

Jesus, og det ble nok til alle!   

 

 

 

Igjen bruker Jesus mennesker, slik han gjorde i kapittel to. Ikke fordi han ikke visste hva han 

ville og skulle gjøre, men for å prøve Filip (vers 5-6). Jeg tror ikke Jesus gjorde det for å 

dumme Filip ut, men for å se om han forstod hvem han er. I dette kapitlet er det mange som 

blir støtt av det Jesus sier, men de tolv disiplene bekjenner: vi tror og vet at du er Guds 

Hellige (vers 69). For Johannes er dette selve målet med fortellingen – at vi som leser i 

ettertid skal bekjenne at Jesus er den eneste som har det evige livs ord.  

Fortellingen avsluttes med at Jesus trekker seg tilbake. Han vet hva som vil skje, folket vil 

gjøre ham til brødkonge. Endelig en som kan gi gratis brød. Men Jesus er så utrolig mye mer 

enn en brødkonge. Han er konge. Han er Israels sanne konge. Han er universets prins. Han er 

den treenige Gud. Han er Livets brød.  

Samtalespørsmål:  

• Hvorfor ville ikke Jesus bli gjort til «brødkonge»? 

 

Brødet som gir evig liv 

Selv om Jesus trakk seg tilbake, hadde ikke folket glemt brødet de hadde fått dagen før. Nå 

var det en ny dag, og de var igjen blitt sultne. Grunnen til at de søkte Jesus var sult etter 

vanlig brød (vers 26). Problemet er at Jesus ikke er interessert i å være brødautomat. I denne 

talen er Jesus tydelig på at han er selve livet, og selv er han det brødet som gir evig liv..  

GT-motiv: Les sammen 2M 16,4-5 og 2M 16,13-31. 

Jødene refererte til ørkenvandringen. Gjennom hele GT refereres det til hvordan Gud med 

stor makt fridde Israel ut fra slavehuset i Egypt. Deretter vandret Israel i ørkenen i førti år, 

før de fikk innta landet Gud hadde lovet dem. På denne vandringen gav Gud dem mat. Seks 

dager i uken våknet de til ferdig brød på marken, som fikk navnet manna. Dette var et 
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himmelsk brød, som Gud gav dem på en helt spesiell, overnaturlig måte. Jesus påpeker at 

det sanne brødet, som gir evig liv, er han selv (vers 35). Han er brødet som er kommet ned 

fra himmelen, og som ikke bare stiller en vanlig sult – men gir evig liv. Slik Gud en gang gav 

Israelsfolket manna, har han nå gitt jødene det evige brød. Guds gave til Israel og hele 

verden er Jesus Messias – vår frelser og Herre. Guds vilje og ønske er at alle skal se ham, og 

spise av «livets brød» (vers 29; 37; 39-40; 47).  

Samtalespørsmål: 

• Hva sier Jesus at Guds vilje er? 

• Hva sier dette om Guds hjerte for mennesker? 

 

Misjon – verdens viktigste oppgave?! 

Vanlig brød er viktig. Vi har et ansvar for at alle mennesker skal ha næringsfull mat og rent 

vann. Dette er helt nødvendig, og vi må kjempe for rettferdighet og likeverd i verden. Det er 

ikke greit at mennesker ikke har tilgang på et rikt og variert kosthold og rent drikkevann.  

Samtidig er det i hvert fall ikke greit at mennesker ikke har fått høre om han som er det 

sanne brød som gir evig liv. Her har du og jeg et ansvar, og en befaling fra Gud. Overfor både 

jøder og ikke-jøder. 

I vers 27 sier Jesus at vi skal arbeide for den maten som består og gir evig liv. Med det mener 

han evangeliet. Er det en ting som er viktig å arbeide og kjempe for i denne verden, så er det 

budskapet om Jesus. Det bør være enhver kristen og enhver forsamling og menighets 

viktigste kampsak. Her kommer misjon inn i bildet. At mennesker skal få tak i dette brødet – 

som er Guds gave til alle mennesker. Både jøder og hedninger. Ekte misjonsengasjement 

kommer fra å spise og erfare evangeliet i eget liv. 

Samtalespørsmål: 

• Hvilke assosiasjoner får du når du hører ordet «misjon»? 

• Hvordan kan vi engasjere oss i en misjonstjeneste? 

Brød skal spises … 

Litt selvsagt, men brød fungerer best når det blir spist. Kneip og grovbrød har ikke store 

nytten før det blir puttet i munnen. Slik er det med evangeliet og Guds Ord også. Bibelen 

omtaler seg flere steder som mat (se Salme 119,103).  

Jesus sier at «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» (vers 51).  Når vi spiser mat, blir den en del av oss. 

Slik er det også med evangeliet. Det må spises – slik at det er en del av våre liv. Evangeliet 

handler om én som dør for alle. Frelse er å ta imot det Jesus har gjort. Den kristne tro er mer 

enn teori, det er liv som forandrer liv. Mat forandrer – og det gjør også Livets brød. 

Mennesker går over fra død til liv – det er en guddommelig forandring som skjer!  



©Den Norske Israelsmisjon og ImF-Ung 
Søtt et viktig arbeid: Israelsmisjonen: VIPPS 19333 ImF-Ung: VIPPS 130880 

Gud har gitt oss et konkret og fysisk måltid hvor vi kan smake og erfare Guds nåde. Det er 

nattverden. I nattverden mottar vi Guds nåde helt konkret og fysisk. Derfor er nattverden 

ikke bare et måltid hvor vi minnes Jesus, men hvor vi faktisk mottar nåde.  

 


