
 
 

 

MIDSOMMARDAGEN 

”Skapelsen” 
 
Midsommardagens evangelieberättelse (Mark 6:30-44) handlar om när Jesus tillsammans med 
lärjungarna ville dra sig tillbaka till en ödetrakt så att de skulle kunna vara ensamma och vila 
sig lite.  
Nu blev de inte som de hade planerat, folket fick veta deras planer och sökte upp dem och 
strax var det en massa människor som ville höra Jesus tala. När Jesus undervisat dem och det 
började bli kväll tyckte lärjungarna att det var dags för folket att dra sig hemåt. Men Jesus 
hade en annan åsikt, han föreslog att de skulle stannar kvar och att lärjungarna skulle ge dem 
något att äta. Naturligtvis var det en helt omöjlig tanke. Eller kanske inte? När Jesus fick hand 
om det som fanns till hands; fem bröd och två fiskar, kunde han förvandla dem så att de räckte 
till de femtusen männen plus alla de kvinnor och barn som var samlade. 
 
Många av oss som lever idag känner det kanske som om vi befinner oss i en ödetrakt, men vi 
har lessnat på det, vi behöver inte vila mer. Även om vi kanske inte längtar efter fisk och bröd 
för att mätta hungriga magar, så bär vi på en längtan att få till oss något livgivande och vi vill 
möta andra människor, vi vill inte längre dra oss undan dem. 
Om vi lägger den här berättelsen som ett raster över våra liv och försöker tyda det vi är med 
om i ljuset av det som händer i berättelsen så tolkar jag det som att när vi befinner oss på 
avstånd från våra vanliga sammanhang ”i en öde trakt, för att vila” vill Jesus ge oss det vi 
behöver. Men vi kan också få dela det vi har. Ibland är det vi själva som har något att dela 
med oss av, ibland är det vi som är behövande. 
Jesus gjorde ett under av det som inte såg något ut, det betydde något både för den som gav 
och för den som tog emot. 
I Midsommartid påminns vi om att det handlar om att dela det skapade, att dela föda, att dela 
livslust och längtan, att dela luften vi andas och livet som kommer oss till mötes. Det kan vi 
göra var vi än befinner oss. 
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Fortfarande lever vi med Folkhälsomyndighetens restriktioner. Vi har inga gudstjänster i 
kyrkan, däremot är S:t Peters kyrka öppen söndagar 11.00 – 12.00 för enskild andakt och 

ljuständning.  
Vill du prata med någon finns församlingens pastor Solveig Högberg tillgänglig via telefon, 

SMS eller mail: 070-660 16 29, pastorn@stpeterskyrka.se.   


