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När Israels barn vandrade genom öknen och de hungrade
och törstade, så gav Gud sitt folk manna från himmelen.
Varje morgon när de vaknade så låg det något vitt på
marken, som folket kunde samla ihop och använda till att
baka bröd av eller att koka eller bara äta som det var.
Manna smakade gott, som semla med honung. Mannat
var näringsrikt och blev Israels barns basföda under de
fyrtio åren de vandrade i öknen.
Gud försedde även folket med vatten. När Mose stötte
med sin stav mot bergsklippan, så strömmade det fram
vatten.
Under ökenvandringen var Israels barn ca 2 miljoner
människor, så det var stora mängder manna och vatten,
som Gud försåg sitt folk med.
Det fanns en gammal förväntan, om att när Guds Messias
skulle komma, då skulle brödundret återupprepas.
Det berättas att när Jesus utförde ett av sina brödunder,
då hade inte mindre än 5000 män + kvinnor och barn
samlats.
Efter en lång predikan, så blev de hungriga.
Av en pojke fick Jesus fem kornbröd och två fiskar. Han
tog brödet, läste bordsbönen och lät dela ut det till de
samlade. Så skedde det stora undret, alla fick mat att äta
och blev mätta.
När de senare samlade ihop överblivna brödstycken, så
blev det 12 korgar fyllda med bröd.
Hänförda ville folket göra Jesus till konung, men Jesus
drog sig undan, han ville inte bli någon jordisk konung.

Senare säger Jesus precis som vi hörde i texten: Jag är
livets bröd.
Dessa ord är ett av de många ord där Jesus betonar Jag är,
det syftar på att Jesus är Gud, som kommit hit till världen.
När Mose mötte Gud i den brinnande busken och fick
uppdraget att befria Israels barn från förtrycket, så frågar
Mose efter Guds namn. Gud svarar då: Jag är.
Det Jesus vill säga är, att han är Gud, som har kommit ner
från himlen.
Jesus var till från evighet i den heliga treenigheten, Gud
Fader, Son och Helige Ande. När tiden var inne antog Jesus
människogestalt och tog sin boning mitt ibland oss.
Här på jorden visade Jesus på den frälsningens väg som han
verkställt för oss människor. Vi får möta honom i Guds ord,
dopet och nattvarden.
Den här texten är ytterst en text som undervisar om
innebörden av den heliga nattvarden.
I nattvarden får vi ta emot vår Herre Jesus, som säger:
Jag är livets bröd.
Nattvarden är förknippat med många löften.
Den som äter av det brödet skall leva i evighet.
En del brukar därför kalla nattvarden för ett odödlighetens
läkemedel.
Sen sa Jesus: Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för
att världen skall leva.
Samma sak sa Jesus i samband med att han instiftade
nattvarden. Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det
och gav åt dem och sade: ”Detta är min kropp som blir
offrad för er. Gör detta till minne av mig.” Luk 22:19

Varje gång vi firar nattvard så tänker vi på vad Jesus
gjort för oss. Han fick dö för att vi skulle få leva.
I nattvarden får vi fira en tacksägelsens måltid, det står
att när Jesus tog brödet och vinet, så tackade Jesus.
Där får vi också uppleva en full gemenskap med vår
Herre Jesus Kristus. Denna kalk är det nya förbundet
genom mitt blod. I nattvarden får vi en blodsgemenskap
med vår Herre Jesus Kristus.
I nattvarden ger oss också vår Herre en full förlåtelse,
Han säger: Denna kalk är det nya förbundet genom mitt
blod som blir utgjutet för många till syndernas
förlåtelse. Senare skriver Johannes: Jesu Guds Sons blod
renar oss från all synd.
När Jesus undervisade om detta i Kafarnaums synagoga
så irriterade det judarna som hörde honom. De ville inte
tro. Så är det också i dag, alla människor vill inte tro på
Jesus. Men Jesus stöter inte bort någon som inte vill tro,
snarare så står han där vid en människas hjärta och
väntar på att hon eller han en dag ska vända sig till
honom med den enkla bönen: Jesus tänk på mig.
Lärjungarna fick följa med Jesus och upptäcka den stora
gåvan som Jesus ger i nattvarden. I den första kristna
kyrkan firade de nattvard varje dag i väntan på att Jesus
skulle komma i sin härlighet.
Varje gång vi firar nattvard så får vi smaka lite av
evighetens glädjemåltid.
Vi får vara förenade med alla de heliga i alla tider i en
enda tro på Livets Herre.

Låt oss bekänna
Vi tror......

