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2 Mos.16:11–15, 31, 35: Livets bröd
Predikan på midfastosöndagen 30.3.2014 i Biblion, Juhani Viitala
Övers. till svenska: Jesper Hansen

11 Och HERREN sade till Mose: 12 "Jag har hört hur Israels barn knotar. Säg till dem: I 
skymningen skall ni få kött att äta och i morgon bröd att mätta er med. Då skall ni inse att jag 
är HERREN, er Gud." 
13 På kvällen kom vaktlar och övertäckte lägret, och följande morgon låg det dagg runt 
omkring lägret. 14 När daggen hade försvunnit, se, då låg det på marken ute i öknen något 
fint som fjäll, något fint som liknade rimfrost. 15 Israels barn såg det, och då de inte visste 
vad det var frågade de varandra: "Vad är det här?" Mose sade till dem: "Detta är brödet som 
HERREN har gett er att äta… 31 Israels barn kallade det manna. Det liknade korianderfrö 
och var vitt och smakade som tunna kakor med honung.
35. Och Israels barn åt manna i fyrtio år, ända till dess de kom till bebott land. De åt manna 
till dess de kom till gränsen av Kanaans land.

Du har säkert hört ordspråket att ”en armé marscherar på sin mage”. Det betyder att när soldaterna 
har tillräcklig förplägnad, är de stridsdugliga. På samma sätt, om energin tar slut och magen kurrar, 
så urholkas nog stridsmoralen också hos den mest uthålliga soldat. Det finns en klassisk scen i 
Väinö Linnas bok Okänd soldat, där soldaterna talar om de knappa matransonerna. Vanhala säger: 
”Hur länge tror herrarna att en menig orkar på dessa ransoner? Lahtinen svarar: Inte tror de, de vet. 
De har räknat kalorierna som maten borde innehålla. Gå och klaga över din hunger till dem, så 
lägger de fram för dig en sådan kalkyl som bevisar att du inte kan vara hungrig. 

Scenen berättar mycket om oss människor. Såväl i krigs- som i fredstid är vi bekymrade för det 
dagliga brödet. Vi kommer inte alls ihåg Jesu ord om att vi inte behöver bekymra oss för vårt 
dagliga uppehälle. Vår himmelske Fader föder himlens fåglar, och i ännu större grad oss. Istället 
bekymrar vi oss, funderar och sörjer, oroade över att det dagliga brödet fattas, och sedan klagar vi 
ofta. Också israeliterna klagade inför Mose i dagens predikotext över att det saknades mat. De hade 
utvandrat ur Egypten en månad tidigare. Gud hade räddat dem från döden, fört dem över på torrt 
land över Röda havet och dränkt den egyptiska armén, när den försökte förfölja dem. Men denna 
Guds allmakt, storhet och godhet glömdes bort på en månad av israeliterna. De började klaga över 
att de aldrig borde ha lämnat Egypten, för där hade det åtminstone funnits mycket att äta. Det är 
sant att det fanns många slags rätter i Egypten. Men tiden hade gjort att israeliternas minnen inte var 
helt tillförlitliga. Knappast hade de israeliska slavarna möjlighet att äta alla de där delikatesserna. I 
vilket fall som helst började de klaga och gnälla över att de hade lämnats att svälta ihjäl i 
ödemarken, endast en månad efter att de lämnat Egypten.

Mose visste att deras klagan de facto var knot mot Gud, och inte mot honom. Så han sade: ”Ni 
knotar inte mot oss utan mot HERREN.” (v. 8) Inte lämnade den himmelske Fadern soldaterna 
Vanhanen och Lahtinen utan mat i fortsättningskriget. Inte heller lämnade han sitt folk Israel utan 
mat i Sinais ödemark. Herren visade nu också tålamod mot de klagande och lovade ge dem mat. 
Herren hade inte alls glömt eller övergivit dem. Än en gång gav han dem vad de behövde. Och 
denna gång på ett förunderligt sätt.
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Den kvällen sände han först många vaktlar (en fågelart besläktad med hönan) som mat åt 
israeliterna (v. 13). Följande morgon sände han dem något de aldrig sett maken till förut. Med 
daggen hade ett fint, rimfrost- eller snölikt ämne fallit till marken. Detta var bröd som Herren gav 
dem. Han skapade det där det inte hade funnits tidigare. De var på väg till det förlovade landet, som 
flödade av mjölk och honung. Herren gav nu sitt folk en försmak av det. Rimfrosten smakade 
honung. De följande 40 åren försörjde han dem med den där snön. Psalm 78:25 säger att de under 
de åren åt änglabröd. Varje dag, förutom på sabbaten, föll änglabrödet till marken, och de samlade 
av det. Det kunde inte samlas in i förråd eller bevaras. Då for det illa. Herren gav dem detta 
enastående bröd. När israeliterna såg det den första gången, frågade de av varandra: Vad är detta?  
Sedan kallade de det manna. Det förunderliga mannat fyllde deras mage varje dag och stillade 
hungern. Den som tillhör Herren behöver inte ha bekymmer för det dagliga brödet, och i slutändan 
ingen annan människa heller.

Men med tiden tröttnade israeliterna också på mannat, trots att det var så underbart. Då knotade de: 
”... här finns inget att se utom detta manna.” (4 Mos 11:6). De ville ha en mer varierad kost. Igen 
bad de alltså Mose om bättre mat, kött.

Dessa önskemål känner vi lätt igen. Också vi är då och då missnöjda med vad Herren har gett oss. 
Alltså ber vi Herren om något bättre, inte sant? Vi ber om något bättre, trots att han redan har gett 
oss allt gott och det i överflöd. Martin Luther säger i sin kommentar till Johannesevangeliet (7), att 
vi ska älska Gud såsom en lus älskar luffaren, dvs. den lilla insekten utan vingar, som är snyltgäst 
på kroppen. Dess enda bekymmer är att suga och använda luffarens blod som sin näring. Om vi 
endast kunde förstå det unika i Luthers ord. Att vara beroende av en nådig Gud räcker till för oss till 
allt i detta liv.

I Lilla katekesen lär Luther oss varför vi inte behöver bekymra oss för vårt dagliga bröd. Enligt 
Luthers omvälvande ord ger Gud det dagliga brödet åt alla, också utan att vi bett om det, även åt 
onda människor. Vi ska inte förargas över om fångar har goda förhållanden, mat och dryck i 
fängelset. Eller om en granne som är negativ gentemot kristendomen varje dag går på restaurang 
och äter läckerheter. Det är bara ett exempel på att Gud låter sin sol lysa över både goda och onda.

Varför är det viktigt att ändå be om det dagliga brödet? Enligt Luther för att vårt förhållande till 
Gud ska bevaras rätt. Han förklarar: ”Även om vi inte ber om det ger Gud dagligt bröd åt alla, också 
åt de onda människorna. Men vi ber i denna bön, att han skall lära oss att uppskatta vårt dagliga 
bröd och ta emot det med tacksamhet.” Det finns alltså inga skäl till att vara orolig för det dagliga 
uppehället. Däremot är det nödvändigt att komma ihåg att tacka den levande Guden för hur väl han 
tar hand om oss.

Denna omsorg övergår förståndet. Jag lärde mig denna omsorg i WELS’ pastorsseminarium i USA. 
Jag hade räknat ut att det skulle bli mycket billigare för mig att äta ute än i seminariets matsal. 
Studiekamraterna inbjöd mig dock att äta med dem i seminariets matsal. Låt gå då, tänkte jag. Det 
är viktigare att slå vakt om goda vänrelationer i seminariets matsal, än att lyckas spara pengar 
genom att äta ensam på billiga matställen. I seminariets matsal tillbringade jag många fina stunder 
med blivande bekännelsetrogna pastorer. Dessutom märkte jag efter den första månaden att ingen, 
av någon anledning, hade debiterat mig för seminariets läckra mat. Nåväl. Någon hade utan tvekan 
betalat för all min mat för den månaden. Samma sak fortsatte ända till den sista dagen av mina 
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studier. Jag fick aldrig reda på vem denne någon var. Det var i vilket fall som helst från Gud gåvan i 
slutändan kom.

Varför klagade israeliterna på maten? Var inte t.o.m. anspråkslös mat i ödemarkens frihet tusen 
gånger bättre än läckerheter i Egyptens fångenskap? Så skulle vi kunna tänka. Men klagandet över 
maten avslöjade israeliternas verkliga problem. Det var inte dålig mat, utan att hjärtat hade fjärmats 
från den levande Guden. Detta lägger psalm 78 klart i dagen. Psalmen säger att orsaken till 
israeliternas lidande var deras trolöshet och halsstarrighet mot Herren (Ps 78:18-21): ”De frestade 
Gud i sina hjärtan när de begärde mat för sin lystnad. De talade mot Gud och sade: ’Kan väl Gud 
duka ett bord i öknen? Se, han slog på klippan, så att vatten flödade och bäckar strömmade fram, 
men kan han också ge bröd eller skaffa kött åt sitt folk?’ När HERREN hörde det blev han vred, 
eld upptändes i Jakob, vrede kom över Israel…”

Precis som det var med israeliterna, så är det också med oss. När vi klagar över det dagliga brödet, 
handlar det om ett symtom. Symtomet avslöjar ett grundläggande, bakom allting liggande problem. 
Det är vår själviskhet, vår erbarmliga själviskhet, som säger: Ge mig Herre allt jag behöver, bara du 
inte kräver att jag ska förtrösta på dig vad gäller det dagliga brödet.

En snickare spikade fast filt på hustaket. Plötsligt miste han balansen och började glida neråt. 
Medan han gled bad han till Gud: O Herre, hjälp mig. Ändå fortsatte han glida. Mannen bad igen: O 
Herre, hjälp mig. Då mannen kom till takkanten, tog en spik fast i hans byxor. Spiken stoppade 
glidandet. Då sade mannen: Glöm Herre alltsammans. Spiken stoppade mig redan. Vi har samma 
problem. I livets vardag märker vi inte och förstår inte hur perfekt Herren varje dag har omvårdnad 
om oss, vad gott han gör för oss också just i denna stund.

Gud har gett och ger oss allt nödvändigt gott varje dag. Luther säger i Lilla katekesen, på stället 
som nämndes tidigare: ”Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser, gett mig kropp och själ, 
ögon, öron och alla lemmar, förnuft och alla sinnen, och att han alltjämt uppehåller mig. Dessutom 
försörjer han mig varje dag rikligt med mat och kläder, hus och hem och med allt vad jag behöver 
till mitt livsuppehälle. Han beskyddar mig för allt farligt och bevarar mig för allt ont.” Gud ger oss 
allt vi behöver och skyddar oss. Var och en av oss skulle redan vara död många gånger om, om inte 
Gud varje dag uppehöll vårt liv och tog hand om oss i varje avseende.

Gud gav israeliterna mat som de behövde. Han gav den på ett förunderligt sätt, så att de skulle veta 
att han verkligen var Herren, deras Gud. ”I skymningen skall ni få kött att äta och i morgon bröd att 
mätta er med. Då skall ni inse att jag är HERREN, er Gud." (v. 12).  Den kvällen skulle de förstå att 
Herren hade fört dem ut ur Egyptens land (v. 6). Israeliterna behövde förstås varje dag äta av maten 
Herren gav. Men än mer behövde de något annat. De behövde detta, att de lärde känna Herren och 
mottog frälsningen av honom.

Också 1500 år senare i Galileen ville Jesus att människorna skulle få samma frälsning för sina 
själar. Vi minns hur han på stranden av Gennesarets sjö födde 5000 människor med 5 kornbröd och 
2 fiskar. Nästa dag kom några av dessa människor för att söka efter honom med hopp om att igen få 
en gratis måltid. Jesus befallde att de inte skulle skaffa det bröd som försvinner. Predikotextens 
manna är ett bra exempel på förgängligt bröd. Det timliga brödet ger Gud såväl åt goda som åt onda 
i vilket fall som helst. Istället skulle de skaffa det oförgängliga brödet, som varar ända till det eviga 
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livet (Joh 6:27). Det brödet skulle de inte själva kunna skaffa sig med sitt eget arbete. Inte förmådde 
Moses heller ge dem manna i ödemarken, utan Gud Fader i himlen gav det till dem. Sedan tillade 
Jesus: ” … det är min Fader som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som 
kommer ner från himlen och ger världen liv.” (Joh 6:32b-33). Jesus fäste uppmärksamhet vid sig 
själv. Se, vem som står här bredvid er: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig 
hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. …  Ty detta är min Faders vilja, att var 
och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den 
yttersta dagen." (v. 35, 40).

Vanligt bröd räcker inte till för att rädda den syndiga människan till det eviga livet. De som åt 
manna dog i ödemarken. Men Jesus är det levande brödet, som kommit ner från himlen. Den som 
äter detta bröd, han ska leva för evigt. Detta bröd är Jesu kött, för världens liv (Joh 6:51). Jesus gav 
sitt eget liv som offer för oss. Genom hans död och uppståndelse lever vi för evigt. Bibelns 
viktigaste lära är att Jesus Kristus är livets bröd som Gud har gett. Den som äter detta bröd, han ska 
leva för evigt.

När vi äter vanligt bröd, reparerar eller förbättrar vi det inte på något sätt, utan vi bara äter det, och 
det är oss till nytta. På samma sätt: när vi tror på Kristus, tar vårt hjärta emot honom, och han ger 
oss alla förmåner och allt gagn. Att tro på Kristus betyder att äta livets bröd. Det betyder att svälja 
motgiftet mot döden och all Guds vrede. När vi av Guds kraft tror på Kristus, är vi fullkomligt 
motståndskraftiga mot döden och Guds vrede. Hur ofattbart storslaget är det inte att leva i tron! 
Snart förbyts tron i att skåda Jesus i himlen tillsammans med alla de heliga.

Herren tar hela tiden hand om sitt folk. Han tar hand om både vårt timliga liv och vårt andliga, 
eviga liv. Det finns också hemligheter förbundna med hans omvårdnad, som vi inte förstår, och om 
vilka vi måste fråga: Varför sker sådant här i vårt liv? Precis som Israel åt manna i ödemarken utan 
att exakt förstå vad det var. De förstod bara att Herren gav det. Och det stillade hungern. 

När Corrie ten Boom, som hjälpte judarna mycket, var en liten flicka, kom hon första gången i 
kontakt med döden. En granne dog. Tanken började bedröva henne att hennes föräldrar en dag 
skulle dö. Då tröstade Corries pappa sin dotter: Corrie, när du reser med mig till Amsterdam, vet du 
när jag ger dig biljetten? Corrie svarade: Inte förrän vi sitter på tåget. Exakt, svarade hennes pappa. 
På samma sätt vet vår vise, himmelske Fader precis när det är vår tid att fara härifrån. Först då ger 
han oss allt det som behövs därtill. Såväl idag som på den dagen är Kristus, livets bröd, motgiftet 
mot allt det som trycker eller oroar oss. Amen.


