
Kristi Legeme og Blod / Corpus Christi, år B 
I dag feirer vi høytidfesten for Kristi Legeme og Blod. I mange land blir denne festen feiret siste 
torsdag som en helligdag. I dag minner vi om betydningen av Den hellige eukaristien, og vi husker 
innstiftelsen av nattverden av Jesus Kristus.  I dag takker vi også Gud for dette vakre sakrament, som 
var Den førstekommunion i vårt liv. 
 
Kjære brødre og søstre, 
Vi samler oss her som medlemmer i kirken. Vi leser i brevet til Kolosserne (1,18), «Han er hodet for 
kroppen, som er kirken», også leser vi (2,19), «...og holder ikke fast på ham som er hodet. Men ut fra 
ham vokser hele kroppen og blir støttet og holdt sammen av sine ledd og bånd. Da vokser den slik 
Gud vil». Rett før troende mottar kommunion, sier presten, «Kristi legeme», og da svarer dere 
«Amen». For det første, betyr det at du aksepterer Kristus som Kirkens hode og at du tilhører til ham. 
For den andre, at Kirken er Kristi legeme og derfor før vi mottar nattverden, sier vi «Amen», som 
betyr at vi forstår at vi er medlemmer i Kirken og at vi aksepter Kirkens læring. 
 
Hver dag, 24 timer om dagen, i hele året, i forskjellige land og språk feires eukaristien. Det betyr at 
messen feires hver eneste time et eller annet sted i verden. Bønnen går alltid fra verden mot himmelen 
hvert eneste minutt! Vi er en del av hver messe på grunn av forbønner og eukaristiske bønner i messen. 
Jeg ber for deg og du ber for meg, og vi ber for andre levende, døende og døde. Derfor er alle troende 
en stor Guds familie og vi har ansvar for hverandre. Det lærer vi fra eukaristien.  
 
Troende bør vite hva som er forskjellen mellom Sacrum og profanum – hellig og vanærende. 
Mennesker på grunn av sin menneskelige naturen er syndige og derfor når de går nær sacrum bør de 
rydde sitt hjerte. Troende må ha stor respekt for tabernakelet, alteret, prekestolen, døpefont og 
skriftestolen. Derfor hver gang vi kommer til kirken, til sakramentene bør man kle seg respektabelt 
fordi vi kommer til Gud.  Det er ingen grunn til at man mottar nattverden bare fordi alle fra sin benk 
går i prosesjon for det. Det er ikke godteri, men åndelig mat til sjelen. Derfor bør man ikke motta det 
med dødssynd, men etter å ha ryddet sitt hjerte i skriftemålet. I kirketradisjonen faster man en time 
før man mottar kommunion, men nå har mange glemt dette. Etter du har mottatt nattverden det er 
foreslått å ha tid til privat bønn til å takke Gud som kom til ditt hjerte fra kirkens tabernakel til ditt 
tabernakel, det er den beste tid til å snakke med Jesus. Marias livmor var et tabernakel før Jesus ble 
født! 
 
Hva pleier å skje når man feirer denne festen? I følge tradisjonen, har vi fire stasjoner med fire alter 
og vi leser fra fire evangelister lesning betydning av den Kristi Legeme. Jeg kan si fra min tretten års 
erfaring fra Polen, at hele kirken går med bønn, sanger og røykelse i prosesjon fra alter til alter. 
Forskjellige grupper i menigheten er ansvarlige for å bygge hvert alter. Hele veien er pyntet med 
blomster med forskjellige religiøse symboler som et nytt teppe med blomster som ble samlet hele året. 
Presten med Kristi Legeme i monstrans går foran alle og denne dagen inviterer vi Jesus Kristus til 
vårt hus og gater hvor vi går på hver dag. Forhåpentligvis vil vi gjøre dette neste år.  
Vi har mange eukaristiske mirakler i verden som bekrefter virkeligheten på Kristi Legeme. For 
eksempel den fra Lanciano allerede i år 700 og det andre mirakel i Orvieto -1263 som påvirket 
kunngjøringen av dagens fest av pave Urban IV allerede i 1264. Rapportene fra eksamineringen av 
disse to miraklene fastslo at brødett var vevd av et menneskelig hjerte. Etter dette hører vi om mange 
eukaristiske mirakler i mange land. Det skjer for å gjenopprette troende. Vi må forstå at Jesus har 
fengslet seg selv i nattverden i tabernakelet på grunn av hans kjærlighet for oss! Mange troende savner 
å få nattverden spesielt i disse dager. Jeg kan si at Jesus savner dem også.  La oss takke Ham for at 
Han er blant oss i dette hvite konsekrerte brødet. La oss prise Ham for denne muligheten. Amen.  
 

P. Anthony Erragudi SVD 


