
MIDSOMMARANDAKT   
Nu är vi mitt i sommaren. För de flesta känns det härligt, fullt av längtan och förväntan, 

semesterplaner och massor av minnen från tidigare somrar. Men alla gillar inte sommaren. För 

en del går stämningarna ner, andra drabbas av fysiska obehag. Kanske väcks smärtsamma 

minnen till liv. Barn som upplever sommaren som alldeles för lång och ensam.  Oavsett så ger 

sommaren tid till eftertanke. Hoppas att du kan använda den utan ängslan och finna kraft. Nu 

kan vi väl i fantasin lägga oss i gräset och föreställa oss att vi är med vid tillfället som dagens 

evangelium berättar om. Försök att få syn på Jesus, höra hans röst… Vad är det han säger, gör, 

utstrålar, ger? Vad kan han mätta oss med? 

 
MARK. 6:30 Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och 

vad de hade undervisat om. 31Han sade till dem: ”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi 

får vara ensamma och ni kan vila er lite.” Det var så många som kom och gick att de inte ens 

fick tid att äta. 

32De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma. 33Men man såg att de for och 

många fick veta det, och från alla städerna skyndade folk dit till fots och hann före dem. 34När 

han steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem, för de 

var som får utan herde, och han undervisade dem länge. 35När det redan var sent på dagen kom 

lärjungarna till honom och sade: ”Trakten är öde och det är sent. 36Låt dem ge sig av så att de 

kan gå bort till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta.” 37Han 

svarade: ”Ge dem något att äta, ni själva.” – ”Skall vi gå och köpa bröd åt dem för tvåhundra 

denarer och ge dem att äta?” frågade de. 38Han sade: ”Hur många bröd har ni? Gå och se 

efter.” De tog reda på det och sade: ”Fem bröd, och så två fiskar.” 39Då lät han dem säga åt 

folket att slå sig ner i matlag där det fanns grönt gräs. 40Och de lade sig ner i grupper om 

hundra eller femtio. 41Han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och läste 

tackbönen. Sedan bröt han bröden och gav dem åt lärjungarna, för att de skulle dela ut dem åt 

folket. Också de två fiskarna fördelade han så att alla fick. 42Alla åt och blev mätta, 43och man 

plockade tolv korgar fulla med brödbitar och fisk. 44Det var fem tusen män som hade ätit. 

PsoS Nr 74 Du som med livets bred går genom tid och rum, 

                    giv oss för varje dag, Kristus, det brödet. 

                    Du som går före oss ut i en trasig värld, 

                    sänd oss med fred och bröd, Herre, i världen. 

 

PsoS Nr 75 När vi delar det bröd som han oss ger, 

                    när vi delar det bröd som han oss ger, 

                    då förnyas vårt liv av den kärlek som aldrig dör. 

                    O Jesus, du är hos oss. 

 

Tankar av Solveig Hansson. UTDRAG ur boken ”VARDAGSTRO” (Libris/Nytt Liv): 

 ”Savannen är en fascinerande ekologisk enhet. Där springer sex meter höga giraffer 

med en hastighet av femtio kilometer i timmen om de får bråttom. De lindar sin nästan 

halvmeterlånga tunga runt en akacias taggiga grenar och tuggar i sig bladen. 

Stora djur – antiloper, zebror, vildsvin och lejon – och små, små djur längst ner i gräset 

och i gångar under marken. Om ekosystemet inte störs av naturkatastrofer eller 

människor fungerar samspelet på alla nivåer. När det blir obalans breder öknarna ut sig. 

Den mångfalden borde vi lära oss lite av, vi människor som så ofta kritiserar varandra 

och hackar på varandra inbördes. 

 

-----------     



På savannen springer hjordar med zebror omkring, har jag sett på bild. De är otroligt 

randiga, zebror. Allihop ser identiskt likadana ut. Levande zebror som jag träffat ser 

också ungefär likadana ut. 

Men, kan ni tänka er, jag har lärt mig att när ett zebraföl kommit ifrån sin mamma, kan 

det leta upp henne igen genom att mammas randning är helt individuell! Och om det är 

mörkt, hör det lilla zebrafölet just mammas röst i hjorden. Jag som trodde att alla zebror 

lät likadant! Åter denna märkliga mångfald, underordnad enheten! 

Och vi människor som är så olika! ”Det är omöjligt att styra ett land med mer än 246 

ostsorter”, sa de Gaulle. 

Tack Herre, att du inte ger upp! 

 

 

Ur PSALTARPSALMEN 104: 

 

Lova Herren, min själ! Mäktig är du, Herre, min Gud, 

i höghet och härlighet är du klädd, du sveper dig i ljus som i en mantel. 

Himlen har du spänt ut som ett tält, ovan skyn har du timrat din sal. 

Du gör molnen till din vagn och far på vindens vingar. 

Du gör vindar till dina sändebud och eldslågor till dina tjänare. 

Jorden har du ställt på stadig grund, den kan aldrig i evighet rubbas. 

Urhavet täckte den som en klädnad, vattnet stod högt över bergen. 

Det flydde för ditt rytande, när du dundrade tog det till flykten, 

uppför bergen, ner i dalarna, och stannade där du bestämt. 

Du satte en gräns för vattnet: aldrig mer skall det täcka jorden. 

Du låter källor rinna upp och bli till strömmar som forsar fram mellan bergen. 

De ger vatten åt alla markens djur, vildåsnor släcker där sin törst. 

Vid dem häckar himlens fåglar och sjunger bland täta löv. 

Du vattnar bergen från din sal, jorden mättas av allt vad du ger. 

Du låter gräs växa för boskapen och örter till människans tjänst. 

Så frambringas föda ur jorden och vin, som gör människan glad, 

olja, som ger hennes ansikte glans, och bröd, som ger henne styrka. 

Otaliga är dina verk, o Herre! Med vishet har du gjort dem alla, 

jorden är full av vad du skapat. 

 

 

Vi ber med ord av Kerstin Anér: 

Gud, som skapade oss av jordens stoft och gav oss denna 

fruktbara planet att råda över, hjälp oss att bära vår makt som 

ett stort ansvar och att ta mot som en gåva, vad jorden ger 

oss. Låt inte oskyldiga djur lida för vår skull och skydda allt 

levande för vår maktlystnad. 

 

Herre, ingen stjärna på himlen är vackrare än vår blåa 

hemplanet. Vi tackar dig för den och för det som lever på 

den. Vi bekänner att vi har missbrukat vår makt över den. Vi 

ber dig, låt den få uppstå som en ny jord, där rättfärdighet 

bor. Amen. 

 

 
HERREN VÄLSIGNE DIG OCH BEVARE DIG. HERREN LÅTE SITT ANSIKTE LYSA ÖVER DIG OCH VARE DIG 

NÅDIG. HERREN VÄNDE SITT ANSIKTE TILL DIG OCH GIVE DIG FRID. I FADERNS; SONENS OCH DEN 

HELIGA ANDENS NAMN: AMEN 


