
Predikan i Lycksele kyrka söndagen den 18 mars 2012. 
Tema: Livets bröd och dödens bröd 
Huvudsaklig text: Joh. 6:1-15; 2 Kor. 9:8-110  
Övriga texter: 2 Kung. 4:42-44  
Firningsdag: Midfastosöndagen 
Tema: Livets bröd 
Typ av gudstjänst: Högmässa 
 
Inledning 
Igår hade vi en skara människor hembjudna på lunch, styrelsen för kyrkans unga. Det är ju trevligt, men ändå 
så kan man fundera lite grand: Har vi tillräckligt med mat, kommer alla att få så att det räcker?  
 Säkert har flera av oss funderat så, kanske har flera av oss varit antingen värdar eller varit med på 
tillställningar där maten, eller något annat, inte riktigt räckt.  
 Vi var hos en släkting till mig, vi hade rest en bit och var hungriga, vi fick god mat, men det var inte 
riktigt tillräckligt. Vi var fortfarande lite hungriga, kanske kände sig släktingen lite misslyckad: ”Varför 
gjorde jag så lite?” 
 
Det räcker inte! 
I dagens texter möter vi profeten Elishas/Elisas tjänare och Jesu lärjungar, alla med frågan: ”Vad förslår det 
till så många?” ”Hur ska maten räcka?” 
 Den frågan behövde ju inte bara ställas på Jesu tid, eller på proften Eishas tid (800-talet f. Kr.), utan är ju 
lika aktuell idag: Hur ska maten räcka? Hur ska jordens resurser räcka för oss alla som bebor dess yta, utan att 
vi samtidigt förstör den med vårt sätt att leva?  
 Hur ska vår ork och energi och vilja och våra resurser räcka för att rädda världen, människor från svält 
och fattigdom och förnedring? Hur ska ens vår ork räcka för att börja vilja göra det?  
 
Världens behov 
Det finns stora behov i världen långt bort och nära, kanske är vi alla eller flera av oss här drabbade av någon 
nöd, något behov, något som gör livet tungt och jobbigt?  
 Jag tillsammans med gårdagens lunchgäster, styrelsen, var jag på läger under sportlovet där vi i ett 
sammanhang gissade på siffror om världens nöd, jag tänkte återanvända en del av de siffrorna så får vi se om 
någon kan reda ut dem:  

• 83% av alla unga känner någon som är spelberoende. 
• Vart femte barn har en förälder/vårdnadshavare som är alkohlmissbrukare. 
• Var femte minut dör det en kristen människa i välden, just för är kristen 
• Var femte sekund dör ett barn av brist på mat och vatten 
• Vad gör en västerbottning i snitt 138 minuter per dag? - TV 

 
Så här när det är midfastosöndagen och temat livets bröd så tänkte jag att vi skulle få två utmaningar, den näst 
största kommer nu och den stora utmaningen mot slutet av predikan.  
 Utmaningen skulle kunna kallas ”Livets och dödens bröd”.   
 
Fastan 
Vi är inne i fastan, rent av mitt inne i den på midfastosöndagen, fastan är en förberedelsetid inför påsken 
(ligger mitt emellan julen, då vi firar att Gud blev människa i Jesus, för att dela våra villkor, och påsken då 
Jesus dog och uppstod för vår skull, för att besegra döden och ondskan och för att rädda oss ifrån synden), 
mitt emellan ligger så fastan, förberedelsetiden.  
 Fasta brukar innebära att avstå ifrån något, och främst då att avstå ifrån något som tar energi, kostar 
pengar eller andra resurser, tar tid eller dylikt (ex. 138 minuter TV-tittande per dag), att vi avstår ifrån det för 
att kunna fokusera den kraften, energin, tiden, de pengarna på Gud och på våra medmänniskor. 



Livets bröd  
Bröd är gott, under fastan har vi kunnat köpa nybakt bröd här nere vid kyrkfikat, ett livets bröd, och pengarna 
har gått till fasteinsamlingen med temat: ”Nu gör vi ALLT för att utrota hungern”. Att vi köper och äter bröd 
ger då bröd till andra människor. Ett exempel på livets bröd. 
 
Dödens bröd i fastan 
Om ändå allt vore så väl att vi alltid hjälpte andra genom att äta gott,  om det vi köper gav andra resurser för 
att kunna överleva, men tyvärr är det inte så.  

• Rikaste femtedelen av världens befolkning står för 86% av den privata konsumtionen 
o Den fattigaste femtedelen för 1,3% 

• I Europa köper vi glass för 60 miljarder/år, vilket skulle räcka för att ge alla barn i världen en 
grundskoleutbildning 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Här kommer nu utmaningen konkretiserad: Vår konsumtion, vårt överflöd blir omvänt ett dödens bröd 
eftersom vi på många områden tar resurser från våra medmänniskor som har mindre än vi, i Sverige och i 
världen.  
 När vi handlar vårt vanliga mjöl, som vi alltid gjort, för att baka och inte bryr oss om hur det är 
producerat utan bara vad det kostar oss, då bakar vi så småningom dödens bröd av det. När vi häller i socker 
som inte är rättvist producerat, då gör vi så småningom dödens godis eller sockerkaka eller vad det nu kan 
vara. När vi dricker kaffe som inte är rättvist eller miljövänligt producerat, då dricker vi dödens kaffe. När vi 
köper kläder endast för att de är billiga och struntar i hur de är producerade, hur har arbetaren som gjort detta 
plagg i sitt liv? Hur har materialet framställts? Då klär vi oss i dödens kläder.  
 När vi gör på det här sättet, utan tanke på vår medmänniska, då är dödens bröd, godis, dödens kläder inte 
vår utan deras död. När vi väljer att inte se längre än till vår egen plånbok, eller till vår egen mage, utan tanke 
på hur andra har det, då är vi en del i deras död. 
 
Livets bröd i fastan 
Fastan kan därför få vara en bra påminnelse om vårt ansvar för de som lider nöd, för de som till skillnad från 
oss inte kan äta sig mätta. Vår uppgift är att förvandla dödens bröd, dödens godis, dödens kläder, till livets 
bröd, livets kläder, livets sockerkaka för våra medmänniskor.  
 Vi behöver ta hjälp av de hjälpmedel som finns för detta, olika typer av rättvisemärkningar, 
ekologimärkningar, miljömärkningar på produkter och ibland finns de på tjänster etc. också.  
 Vi behöver vilja veta, vi behöver vilja leva gott. Vi ska inte främst tänka på vår skoter, vår utlandsresa 
eller vår bekvämlighet, utan på våra medmänniskor.  
  
 
 



Tanken är inte att vi ska byta plats, att vi ska bli utblottade av detta utan Gud lovar vara med oss i detta goda 
arbete, som vi läste i texten från 2 Kor.  
 

Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till 
varje gott ändamål.  

(2 Kor. 9:8) 
 
Dödens bröd i världshistorien 
Många av oss tror jag försöker leva på ett bra sätt, på ett sätt som vi uppfattar att Gud vill. Jag tror också att 
många av oss upptäckt att ibland går det ganska bra, men allt för ofta så går det inte. Vi orkar inte tänka på 
världens nöd, vi orkar inte sortera ut de dåliga produkterna ifrån de bra, eller kanske lika vanligt: vi vill inte vi 
vill ha vår lyx och vill inte avstå för andra, vi orkar inte älska de medmänniskor vi har omkring oss på det sätt 
som vi vet att Gud vill.  
Om vi bara ser på oss själva och våra medmänniskor så ser det inte så hoppfullt ut, men låt oss vända blicken 
mot Guds bagarstuga och det dödens bröd som bakas där, dödens bröd som i Jesu död på korset. Jesus delade 
våra villkor, han vet hur svårt det är att älska andra, han vet hur det är när livet är mörkt, svårt, tungt och 
sorgligt. 
 
Strax före påsk 
I evangelietextens början står det en liten passus som är lätt att missa: ”Det var strax före påskhögtiden.” 
 Viktigt att komma ihåg det, vi kan tro att kristen tro handlar om vad vi ska göra, hur vi ska göra världen 
bättre, att vi ska göra så gott vi kan, att vi ska älska, att vi ska agera, men det viktigaste är just detta: att en 
påskhögtid för 2000 år sedan, den som vi firar minnet av under den påskhelg som kommer efter fastan, den 
påsken blev inte som vanligt, den påsken bakade Gud sitt eget dödens bröd, genom sin död på korset.  
 
Dödens bröd blir livets bröd 
Den påsken öppnades för alltid och för alla människor, goda som onda, troende som icke-troende, judar, 
muslimer, buddister, pensionärer, konfirmander, barn och gamla, heterosexuella och homosexuella, svenskar, 
asiater, afrikaner, samer och nybyggare, för oss alla öppnades dörren till Guds rike, till en evig gemenskap 
med Gud genom Jesus och hans död på korset.  
 Ingen av oss kan leva upp till den godhet, den helighet, den kärlek som finns hos Gud, ingen av oss kan 
leva med Gud av egen kraft, genom egen godhet, men när Jesus, Gud själv fullkomligt ren, helig, rättfärdig 
och god dog på korset under den påskhögtiden, då dog han inte för sin egen synd utan han tog på sig vår brist 
på godhet, kärlek och renhet, han såg till att det inte ska behöva innebära att vi för alltid är utestängda ifrån 
gemenskapen med Gud. 
 Han tog det dödens bröd som vi bakat och gjorde det till sitt i sin död. Och i uppståndelsen bytte det till 
livets bröd! 
 
Gemenskap med Gud 
När vi ser på den här gemenskapen med Gud, som kommer genom Jesu död och uppståndelse då blir det 
tydligt att detta dödens bröd, Guds dödens bröd, det är verkligen livets bröd. 
Genom Jesu död så får vi evigt liv, alltså en gemenskap med Gud som börjar nu och som slutar på andra sidan 
döden, vi har ett hopp om en god framtid, om att döden inte är slutet utan snarare början. 
 Genom Jesu död får vi förlåtelse för våra synder, det vi gjort som skiljer oss ifrån Gud, det som leder bort 
ifrån Gud, bort ifrån livet. 
 

Den som syndar har aldrig sett honom och känner honom inte... den som syndar är djävulens barn... men 
Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk... Den som har [Guds] son har livet.  

(1 Joh. 3:6, 8, 9; 5:12) 
 



Genom Jesu död och uppståndelse och himmelsfärd så får vi också den helige Ande, hjälparen som ska hjälpa 
oss med dagens största utmaning: Att påminna oss om att vi tillhör Gud, du och jag och alla som lever i en 
relation med Jesus.  
 

Anden vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. (Rom. 8:16) 
 
 
Livets bröd 
Det kan vara lätt att vi upplever Gud och kristen tro som en samling krav, att vi ska prestera viss mängd 
godhet och att det annars är kört,  men det är just tvärsom, det handlar främst om vad Gud har gjort, inte vad 
vi har gjort, det är just för sådan som dig och mig som Jesus kom till jorden, just därför som han dog på 
korset, för att vi alla ska kunna få förlåtelse och gemenskap med Gud och evigt liv.  
 
Jesus själv sa: 
 

Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att rättfärdiga utan 
syndare. (Luk. 5:31) 

 
Räddningen för alla människor finns hos Gud, vår älskande Pappa. Vi har det genom att tro på Jesus, genom 
att lita på att det dopets vatten som östs över mig bär mig, att vila i att i nattvardens bröd får jag ta emot livets 
bröd, utan att prestera något.  
 
Amen  
 


