Andakt inför Midsommarhelgen. Mark 6:30-44
Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och vad de hade
undervisat om. Han 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.
De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma. Men man såg att de for och många fick
veta det, och från alla städerna skyndade folk dit till fots och hann före dem. När 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. När det redan var sent på dagen kom lärjungarna till
honom och sade: ”Trakten är öde och det är sent. Låt dem ge sig av så att de kan gå bort till
gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta.” Han 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. Han sade: ”Hur många bröd har ni? Gå och se efter.” De tog reda på det och sade:
”Fem bröd, och så två fiskar.” Då lät han dem säga åt folket att slå sig ner i matlag där det fanns
grönt gräs. Och de lade sig ner i grupper om hundra eller femtio. Han 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. Alla åt och blev mätta, och man plockade tolv korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var fem
tusen män som hade ätit.

Bibeltexterna under midsommarhelgen handlar bl.a. om Guds skapelse. Gud är en skapande Gud
och människan är skapad till Guds avbild. Människans kreativa förmåga är kanske en utav de
främsta egenskaper vi har fått av Gud.
I berättelsen från Markusevangeliet får vi se hur Jesus engagerar sig i Guds skapelse. Han skapar
förutsättningar för liv. Dels genom att ge mat åt dryga 5000 personer, och dels genom att skapa
utrymme för att han och lärjungarna skulle få vila. Jesus arbetade hårt, men han prioriterade också
vilan. Det finns många exempel i evangelierna på att Jesus och lärjungarna söker ensamheten och
avskildheten för vila och bön. Det är en påminnelse även för oss att regelbundet dra oss tillbaka,
söka avskildheten för vila och bön. Detta är viktigt för vårt andliga välbefinnande i denna stressande
tid vi lever i.
Evangeliet berättar för oss att folket följde efter Jesus dit han hade tänkt som viloplats. De var som
får utan herde. Folket var i desperat behov av andlig vägledning och de hade förstått att hos Jesus
kunde de få detta. Och Jesus avvisar dem inte, trots att avsikten var att få vila. Han fylldes av
medlidande när han såg människorna. Lägg märke till att i detta fall var det inte de spektakulära
under som lockade utan ett behov av undervisning, av andlig mat. Och Jesus tog sig tid till detta:
han undervisade dem länge.
Men när de hade fått sin andliga kost så behövde de också vanlig mat. Här börjar lärjungarnas tvivel
bli mer påtaglig, när de inser att de inte hade tillräckligt med resurser för att ge mat åt alla dessa
människor. Men Jesus är inte intresserad av vad lärjungarna inte har, utan vad de har: hur
många bröd har ni? Det var bröd de skulle sätta igång och räkna, inte pengar. Och det var lätträknat:
fem bröd och två fiskar. Detta var dagsransonen för en person och ändå verkar Jesus nöjd med det.
För återigen bevisar Jesus att Guds under sker i det enkla.

Berättelsen om brödundret pekar mycket starkt fram mot nattvarden. Brytandet av brödet är den
kristna trons centrala handling. När bröd bryts i Jesus anda så känner vi hans närvaro. Det gäller
brödet i nattvarden som är Kristi kropp förmedlat till människor, men det gäller också bröd som
bryts till hjälp för hungrande. Firandet av nattvarden, tacksägelsens måltid drar oss in i ett liv med
Kristus, ett liv av delande och omsorg om varandra. Detta gör att vi inte kan vara likgiltiga inför de
fattigas nöd.
I dagens Sverige så är det inte så ofta bröd som vi hungrar efter. Men den andliga hungern är desto
större, det visar sig när man prövar det ena efter det andra, i jakten på mening och lycka. Utbudet på
den andliga marknaden är inte mindre än på andra marknader. Och även här kan det vara svårt att se
vad som ger verklig näring. Är du hungrig? Kom då till Jesus med din hunger. Han säger ”Jag är
livets bröd, den som kommer till mig skall aldrig hungra” (Joh 6:35) Jesus tar världens hunger på
allvar med ett sådant engagemang som ger den rätta näringen, det våra liv behöver.
Det står inga detaljer om själva undret, bara att Jesus bröt brödet och fördelade fiskarna, och
lärjungarna delade ut. Det var naturligtvis ett mirakel som bara Gud själv kunde utföra. Om
lärjungarna hade försökt själva att dela ut brödet och fiskarna så hade det inte räckt långt. Men nu
gick de först med detta till Jesus. Han förökade gåvan och visade att inget är för litet för att
användas i Guds tjänst.
Låt oss komma med hela vår kreativitet till Gud. Dagens text är bara ett exempel på vad Gud kan
göra genom våra liv till välsignelse för andra och även för oss själva. Må sommartiden få vara en tid
där vi övar oss i att vila i Guds händer och upptäcka vårt böneliv på nytt. Låt oss ta sommartiden
som en period där vi lär oss att prioritera Guds rike och det som hör det till.
/Josue Leones
Livets bröd
[Text. Erik Tilling]
Livets bröd,
Glädje och tröst Du ger.
Skänk oss frid,
Din nåd är allt för oss.
Eviga ljus,
Lys upp vårt mörker nu.
Hör vår bön,
Du är vårt hopp, vår fröjd
Så kom, bli kvar.
Ta emot vår sång.
Sjung ära till Gud.
Sjung ära till Hans namn.
Sjung ära till Gud.
Sjung ära till Hans namn.

