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MIDFASTOSÖNDAGEN - Livets bröd 

Är du en följare? Om svaret är ja, kommer följdfrågan: Vem följer du? 

Vi har biblisk allmänbildning, som handlar om vår bibels centralperson: 

Jesus, Guds enfödde son. Förhoppningsvis är det honom du följer. Bi-

beln berättar att det har evighetsavgörande betydelse! 

Det finns flera varianter av att vara efterföljare till Guds son. Jag före-

slår att du ber honom vara herre i ditt liv. Det är inget konstigt, det är 

bara be Jesus att han i fortsättningen styr ditt liv. Tillåter du honom styra 

ditt liv, då är du hans lärjunge.  

Jag behöver be bönen varje dag. Stanna upp inför vem och vad som styr 

mina tankar och mitt handlande. Bibeln har en enkel evighetsanvisning: 

 10:9 Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt 

hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räd-

dad. 

Dagens text handlar om människor som följde Jesus. Vi kommer strax 

att läsa följande: Mycket folk följde efter, därför att de såg de tecken 

han gjorde genom att bota de sjuka 

Fem tusen män! Undantaget de som blivit botade, så följde sannolikt 

flertalet efter Jesus, uppför bergssluttningen, som åskådare. Drivna av 

att få se och uppleva fler under. Jesus såg den väldiga skaran komma, 

att människorna behövde mat för att orka hem. Han försåg alla med mat. 

I överflöd. Tolv korgar av överblivet bröd samlades in efter måltiden. 

Så även i dag. Det finns mat till alla. En del äter sig mätta, andra svälter. 

Svält kan undvikas genom att vi delar med oss. Att globalt genomföra 

den fördelningen, saknar tyvärr prioritet. Dagens attityd är tydlig: Jag 

först! Just nu tränger sig egomänniskor före i vaccinationsköerna. 

Dagens text handlar om ett megaunder. Fem tusen !!! människor blir 

mättade av endast fem brödkakor och två fiskar! De första lärjung-

arna – de som lämnat allt och följde Jesus – får förunderliga löften att 

föra vidare till oss. Löftet av Jesus, att lärjungars böner kommer att be-

svaras. Oavsett vad vi ber om. Vi tar del av förutsättningarna för löftet: 



Joh 15:5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. … … v 7 Om ni blir kvar i 

mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. 

Reflektion: Har vi slarvat bort tron på Jesu löften? Att vara Jesu lär-

junge – vara en gren i vinstocken – är något annat, än att vara åskådare. 

Lärjungen Petrus – från början en olärd fiskare – trodde på löftet: 

Apg 3:6-7 Men Petrus sade: »Silver och guld har jag inte, men vad jag 

har, det ger jag dig. I nasarén Jesu Kristi namn: stig upp och gå!« Så 

grep han honom i högra handen och reste honom upp, och med ens fick 

mannen stadga i fötter och vrister.  

Det kostade martyrerna livet att vidhålla Jesu uppståndelse och löften. 

Slutreflektion: Vågar jag, fullt ut, ta till mig Jesu ord och löften? 

Nu är det dags för kommande söndags evangelium: 

Joh 6:1-15 Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön, 

eller Tiberiassjön. Mycket folk följde efter, därför att de såg de tecken 

han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och 

satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhög-

tid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till 

honom sade han till Filippos: »Var skall vi köpa bröd så att alla dessa 

får något att äta?« Det sade han för att pröva Filippos, själv visste han 

vad han skulle göra. Filippos svarade: »Det räcker inte med bröd för 

tvåhundra denarer, om de skall få en bit var.« En av lärjungarna, Simon 

Petrus bror Andreas, sade: »Här är en pojke som har fem kornbröd och 

två fiskar. Men vad förslår det till så många?« Jesus sade: »Låt folket 

slå sig ner.« Det var gott om gräs på den platsen. Och de slog sig ner – 

det var omkring fem tusen män. Jesus tog brödet, tackade Gud och de-

lade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. 

När de hade ätit sig mätta sade han till lärjungarna: »Samla ihop bi-

tarna som har blivit över, så att ingenting förfars.« De samlade ihop 

dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som hade 

blivit över när de ätit. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort 

sade de: »Detta måste vara Profeten som skall komma hit till världen.« 

Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra 

honom till kung, drog sig undan till berget igen, i ensamhet. 


