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Tro och liv
Redaktör Lukas Berggren 

E-post lukas.berggren@varldenidag.se

Att vi ber 
just Fadern 
om det 
dagliga 
brödet har 
stor andlig 
signifikans 
eftersom 
det under-
stryker att 
materiell 
välsignelse 
ytterst sett 
kommer 
från honom.

”Vårt dagliga bröd, giv oss i dag” är 
en av de andligt mest relevanta 
delarna av Fader vår. Precis som 
Jesus var Gud inkarnerad som 
människa så finns det en hemlig-
het i att se det andliga manifesterat 
i det fysiska brödet. Om vi låter 
tanken hastigt känna på denna 
enkla fras kan den först kännas 
ganska banal, förpassad till det 
vardagligas kategori, att ha något 
att leva på och en plats att bo på. 
Men faktum är att bakom denna 
på ytan ganska anspråkslösa fras 
finns det en hel värld av andliga 
trådar. Låt oss dra i några av dem. 

Alldeles i början av Jesu tjänst, 
direkt efter att han döpts och 
Fadern från himlen förklarat sin 
kärlek till honom, förs Jesus i 
Matteus 4 av Anden ut i öknen, 
och efter fyrtio dagars fasta – 
noterar Matteus prosaiskt – ”blev 
han till sist hungrig”. Frestaren 
kliver fram och utmanar Jesus 
att bevisa att han är Guds son 
genom att göra stenar till bröd. 
Jesus svarar: ”Det står skrivet: 
Människan lever inte bara av 
bröd, utan av varje ord som utgår 
från Guds mun.” I fokus är inte 
frågan att övernaturligt skapa 
bröd eller inte – för Jesus gör ju 
flera brödunder – utan vad som 
kommer först, Skaparen eller 
det skapade. Även i denna pres-
sade stund när Jesus måste varit 
utmattad av hunger så kommer 
Guds rike och dess värderingar 
före andra, också legitima behov. 

Prövningen var att rätt förhål-
la sig till materiella medel och 
världslig makt. Men Jesus kla-
rade prövning och tog sig igenom 
denna extrema prövning innan 
Fadern certifierade honom för 
den tjänst som totalt skulle för-
ändra hela världen. Hur ofta sät-
ter vi Guds rike först i den stund 
då vi upplever ett pressande 
fysiskt eller praktiskt behov?

Av de ord som följer Fader vår i 
Matt 6, är det slående att ungefär 
två tredjedelar av de resonemang 
som Jesus utvecklar direkt efter 
bönen handlar om just hur vi ska 
förhålla oss till ”brödet”, alltså 
de materiella medel som vi behö-
ver för vår försörjning. Genom 
detta fokus visar han att vårt för-
hållningssätt till det materiella 
är avgörande för vårt andliga liv. 
Jesus inleder med att säga att vi 
ska samla våra skatter i himlen 
eftersom detta styr inriktningen 
av vårt hjärtas uppmärksamhet, 
och några rader ner fastslår Jesus 
att vi måste välja om vi ska tjäna 
Gud eller mammon. Mammon är 
inte materiella medel i sig utan 
den ande som vill att de ska vara 
vår gud, alltså det som vi i prak-
tiken lever för och förtröstar på. 
Detta speglar hela grundproble-
matiken som finns beskriven i 
Romarbrevets första kapitel, näm-
ligen att vi frestas att sätta det 
skapade före Skaparen och gåvan 
före givaren. Samtidigt hör det 
materiella och skapade förstås 

grundläggande till det som Gud, 
när han skapat allt, tittade på och 
sa att det var gott.  

Intressant nog så indikerar 
”Därför” i Matt 6:25 att vi genom 
att bekymra oss faktiskt tjänar 
mammon i stället för Gud. Jesus 
upprepar flera gånger att vi inte 
ska bekymra oss för vår försörj-
ning – hela fem gånger före-
kommer det grekiska ordet för 
”bekymra sig” i Matt 6:24-34. Att 
bekymmer är lika med mammons-
dyrkan går oss lätt förbi, för vi är 
så kulturellt betingade att tänka 
att mammonsdyrkan är något som 
stekare och börsmäklare ägnar sig 
åt. Men likaväl som vi kan bli utan 
andlig frukt i vårt liv genom att 
”bedräglig rikedom kväver ordet” 
(Matt 13), så kan vi bli andligt 
fruktlösa om vi genom inverte-
rad tro – oro – tjänar mammon 
genom att ständigt bekymra oss 
för fysiska behov i stället för att i 
förtröstan på Gud söka Hans rike. 

Brödmirakler – som jag nämn-
de ovan – är förstås inte något 
främmande för Jesus. Faktum är 
att brödmiraklerna är de enda 
miraklerna som vi finner i alla 
fyra evangelierna. Men även här 
är det slående hur Jesus han-
terar folkmassorna. När folket 
söker efter Jesus i Johannes 6, 
dagen efter att han mättat fem 
tusen män, och de slutligen fin-
ner honom och säger: ”Rabbi, när 
kom du hit?”, ignorerar Jesus 
deras fråga och läser genast av 

deras motiv: ”Amen, amen säger 
jag er: Ni söker mig inte därför 
att ni har sett tecken, utan därför 
att ni fick äta av bröden och blev 
mätta.” Här framkommer fres-
telsen som alltid finns, att söka 
gåvan i stället för givaren. Jesus 
vänder då deras uppmärksamhet 
från det fysiska brödet till brödet 
från himlen: ”Den som äter detta 
bröd skall leva i evighet” (6:58).

Att vi ber just Fadern om det dag-
liga brödet har stor andlig signi-
fikans eftersom det understryker 
att materiell välsignelse ytterst 
sett kommer från honom. Hur 
vi hanterar ”brödet” avgör till 
stor del om vi bär frukt i Guds 
rike eller inte. En bra ”brödhan-
tering” förlöser välsignelse över 
våra liv. Genom att ge vidare av 
det vi fått, förmerar vi välsignel-
sen, till glädje för någon annan, 
och det behagar Gud när vi gör 
det generöst och med glädje. Även 
när vi bara har lite och ändå 
ger, ser Gud ”änkans skärv” och 
säger: Hon gav mer än alla andra! 

När vi ber Gud om brödet, delar 
med oss av det till andra och nju-
ter av det till fullo men samtidigt 
njuter mer av brödgivaren än hans 
bröd, har vi stora förutsättningar 
att bära frukt, trettio- sextio- och 
hundrafalt. Låt oss be Fadern om 
vårt bröd och lita på att han försör-
jer oss, och först söka hans rike. 
 
 Jan Nylund

”Vårt dagliga bröd, giv oss i dag” 

Jan Nylund 
undervisar i Nya 
testamentets 
exegetik och är 
doktorand i Nya 
testamentet på 
Lunds universitet. 
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Bönen 
Fader vår

Del 6/8

Tidigare delar  
i serien har 
publicerats 8/1, 
15/1, 22/1, 25/1 och 
12/2.

Fader 
vår 
Matt 6:9-13

Fader vår som är 
i himmelen.
Helgat varde ditt 
namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, 
såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd 
giv oss idag,
och förlåt oss 
våra skulder,
såsom ock vi 
förlåta dem oss 
skyldiga äro,
och inled oss icke 
i frestelse 
utan fräls oss 
ifrån ondo.
Ty riket är ditt 
och makten och 
härligheten
i evighet. Amen. 

Att vi ber just Fadern om det dagliga brödet har stor 
andlig signifikans eftersom det understryker att materiell 
välsignelse ytterst sett kommer från honom. Jan Nylund 
fortsätter sin serie om bönen Fader vår. 


