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Livets bröd. 
”Jesus svarade: ’Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår 

ur Guds mun’” (Matt 4:4).  

Vad behöver vi för att kunna leva? Jesus visar oss att vi ska leva av varje ord från Gud. Hur går det 

ihop med det vi får lära oss i vårt samhälle och skola? Vi får lära oss att beskriva livet och 

verkligheten utan att nämna och räkna med Gud. 

 

 

En (avförtrollad) avhelgad värld. 
Vi har lärt oss att naturen (Guds skapelse) har naturlagar som vi kan räkna på och genom det tror oss 

kunna kontrollera naturen vetenskapligt. Så dyker naturkatastrofer upp, naturförstöring, global 

uppvärmning, sjukdomar och vi upptäcker att vi inte har all makt. Du och jag behöver leva efter Guds 

vilja och förundras över hur fantastisk Guds skapelse (naturen) är ordnad. Se naturens skönhet, 

detaljer och mångfald av arter och landskap. Gud skapar inte kopior. Gud skapar original. Gud skapar 

liv och livets förutsättningar. 

Gud vill leva med oss. 
Tror ni på under, frågade en kvinna? Frågan ställdes till mig och till de övriga i den lilla gruppen som 

samtalade om Bibeln och om bön. Ja, blev svaret. Tror ni att Gud kan göra matunder idag?  Ja, blev 

svaret denna gång också. Då berättade kvinnan: jag har varit med om det. Jag hade förberett 

middagen, förrätt, huvudrätt och efterrätt för våra gäster. Innan vi skulle äta gick vi tillsammans en 

promenad och mötte släktingar som råkade vara i våran stad och vi kände att vi måste bjuda hem 

dem. Jag tänkte, sa kvinnan, maten kommer inte att räcka och affärerna i den lilla staden var 

söndagsstängda. Så jag la min hand över maten i köket och bad Gud välsigna maten och serverade 

alla gästerna som åt och blev mätta och belåtna. Till och med jag hade fått äta mig mätt av alla 

rätterna av den mat som egentligen bara skulle ha räckt till hälften så många personer sa kvinnan. 

Veckans ord, 10-2021 
Livets bröd. 

14 mars, midfastosöndagen, (årg 1) 

Joh 6:1-15, 2 Kung 4:42-44,        

2 Kor 9:8-10 och Ps 107:1-9. 
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I en (förtrollad) helig värld. 
I en värld där vi räknar med Gud och att Gud har all makt blir inte under något övernaturligt utan vi 

ser Guds förmåga att forma och omforma i sin skapelse. 

I Joh 6:1-15 vill Jesus bjuda på mat till 5000 män plus kvinnor och barn. Det fanns en pojke som ville 

dela sin matsäck, fem kornbröd och två fiskar, men det räcker ju inte sa lärjungen Andreas. Men 

Jesus visste att för Gud är allting möjligt. Jesus tog brödet och tackade Gud och delade ut bröd och 

fiskar så mycket man ville ha. Och det blev till och med tolv fulla korgar över med bitar av 

kornbröden. 

Det är omöjligt säger du och jag om vi tror att allt styrs av naturlagar, fem bröd och två fiskar räcker 

inte på långa vägar.  

Gud är fantastisk säger du och jag om vi förstår att hela skapelsen är Guds verk och att Gud har 

omsorg och makt att forma sin skapelse (Luk 1:37). 

Gud gör matunder också i Gamla Testamentet! 
En man kom från Baal Shalisha till gudsmannen med tjugo kornbröd, bakade på det första av den nya 

skörden, och med färska ax av sin gröda. »Ge det åt männen att äta«, sade Elisha, men hans tjänare 

invände: »Skulle jag sätta fram det här åt hundra man?« — »Ge det åt männen«, upprepade Elisha, 

»ty så säger Herren: De skall äta och få över.« Då satte han fram det, och de åt och fick över, som 

Herren hade sagt. (2 Kung 4:42-44) 

Gud har förmågan! 
Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd 

till varje gott ändamål. Det står ju skrivet: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar 

i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla det och låta 

er rättfärdighet ge god avkastning. (2 Kor 9:8-10) 

 

 

 

Målet avgör vägvalen. 
Om du har ett mål väljer du rätt väg i vägkorsningarna. Jesus hjälper oss att se målet för ditt och mitt 

liv och säger: låt din första och viktigaste prioritering vara Guds rike, som det står i Matt 6:33: ”Sök 

först hans [Guds] rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också”. 

Vi ber. 
”Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen” (Matt 6:10). 

Amen. 

 

 

 

 Du får gärna höra av dig med 
kommentarer och tankar.  

 Sprid gärna veckans ord till andra. 
 Veckans ord finns på hemsidan, 

http://equmeniakyrkan.se/skanninge 
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