
Ä ta – 5 vanor 

Vi har testat att läsa och praktisera de här 5 vanorna vi 

predikar om just nu i min hemgrupp. Och jag ska vara ärlig att 

säga att när vi setts veckan efteråt så är det oftast inte jag 

direkt som har mest berättelser om vad Gud gjort när vi 

praktiserat vanorna, utan de andra i gruppen. Men just dagens 

vana, att Äta, fick jag till, och det är nog något som jag ofta får 

till. Jag gillar att äta som ni ser på min mage, men jag gillar 

också att äta med andra människor. Och det är ju verkligen 

sann Jesusefterföljelse eftersom Jesus ofta äter med 

människor – det är som ett tema genom evangelierna. Han 

äter också ofta med dem som inte direkt gynnade hans karriär 

som religiös ledare. Vi ska idag landa i Markus 2, men även 

Matteus och Lukas berättar denna berättelse om när Jesus 

möter Levi, eller som vi snarare känner honom som Matteus. 

Levi var inte en kille man skulle gå på fest hos om man ville 

behålla sitt rykte som god judisk lärare. Å andra sidan så hade 

ju Levi gott om pengar, säkerligen schyssta fester och riktigt 

god mat.  

Mark 2:13-17 

 13Och han gick längs sjön igen. Alla människor kom till 

honom, och han undervisade dem. 14När han gick där fick han 

se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset, och han sade till 

honom: ”Följ mig!” Och Levi steg upp och följde honom. 

15När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många 

tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med 

honom och hans lärjungar, för det var många som följde 

honom. 16När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt 

med syndare och tullindrivare sade de till hans lärjungar: ”Äter 

han med tullindrivare och syndare?” 17Jesus hörde det och 

sade: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. 

Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.” 

Jesus väljer inte att stå på distans bara och undervisa 

människor, det gör han ibland också, både på bergsluttningar 

och i båtar. Men ofta så går han på fest, delar matgemenskap. 

Hade det funnits caféer så är jag säker på att det stått att Jesus 

gick och tog en cappuccino med sina lärjungar emellanåt. 

Man kan ju också se hur Jesus ofta tar tillfället när han käkar 

med sina lärjungar att dela det som verkligen är viktigt. Som 

innan han ska avrättas när de delar den judiska påskmåltiden 

tillsammans, eller som vi ofta ser det – den första nattvarden. 

Han berättar igen att han måste dö och att en av dem ska 

svika honom och en förråda honom. Efter hans uppståndelse 

så möter han några av dem igen på stranden vid Genesarets 

sjö där de varit ute och fiskat, de delar de fisk och bröd 



tillsammans och där och då upprättar han Petrus som inte 

vågat stå upp för Jesus när han var anhållen och torterades. 

Jesus kunde sagt det var som helst egentligen, men vilket 

ställe kan vara bättre än en skön morgon på stranden med 

nystekt fisk över elden.  

Att äta tillsammans är säkerligen det bästa tillfället att prata 

om tuffa saker, maten, kaffet, fikat eller vad det nu är som 

bjuds skapar trygghet.  

Denna veckan blir utmaningen att äta med tre personer som 

du inte brukar äta med till vardags och varav i alla fall en inte 

har någon koppling till vår kyrka. Bjud hem människor på 

kvällsmat, fika, eller bjud ut på lunch eller en kaffe.  

De här 5 vanorna som vi predikar om just nu, leder till att vi 

lever generösa, gästfria, Ande-ledda, Kristuslika liv som 

missionärer i våra kvarter. Där vi lever en Jesustro som 

människor kan se. 

Inte som det ofta peppats för i kyrkorna,  att vi alla var 

evangelister och förväntades memorera bestämda 

presentationer av evangeliet och gå ut och dela den 

presentationen med alla som ville höra. Jag har gjort det och 

tyck att det varit helt ok, medan andra tyckt det varit 

fasansfullt. Av olika anledningar har nog många känt sig 

otillräckliga och fått skuldkänslor för vår brist på 

evangelisations-passion. Men det har handlat om för höga 

förväntningar på oss – alla har trots allt inte gåvan att vara 

evangelister. 

Även efter att vi blivit befriade från bördan att tvingas vara 

påflugna evangelister tänker vi ibland att allt vi behövder göra 

är att bli vänner med våra grannar och kollegor och bjuda med 

dem till kyrkan så att de får höra Guds ord. Men det reducerar 

oss till att bara vara en reklampelare för kyrkan 

Det måste finnas ett sätt på vilket vi kan se församlingen som 

”en armé av vanliga människor” som sänts ut att förkunna och 

demonstrera Guds rike genom Kristus utan att ha en förväntan 

på oss att bli något som vi inte är, eller reduceras till nånting 

mindre än vad vi borde vara.  

Den tjuriga romerka kejsaren Julianus retade sig på de kristna i 

Rom på 300-talet för att de utövade en sån fantastisk form av 

gästfrihet att de tog över riket. Han beklagade sig för sina 

tjänstemän att en av de kristnas metoder för att ”pervertera” 

riket var deras så kallade kärleksfester eller bordsgudstjänster. 

Han verkar osäker på namnet på deras samlingar för han säger 

”… de har många sätt att genomföra dem och därför har de 

många namn”.  



Omkring år 112 skrev Plinius den yngre, den romerske 

guvernören över Bithynia-Pontus (idag moderna Turkiet), ett 

brev till kejsar Trajanus för att få råd om hur han skulle 

hantera kyrkan. Han rapporterade att de kristna möttes ”på en 

viss dag” tidigt på morgonen för att ”rikta en sorts bön till 

Kristus, som till en gudom”. Sedan, senare samma dag, 

”samlades de igen för att äta en harmlös måltid gemensamt”. 

En rytm utvecklades så småningom där det var en 

regelbunden vana för de tidiga kristna att fira nattvard på 

morgonen och kärleksfesten på kvällen. Det kanske också var 

därför Julianus var lite förvirrad. Men poängen är tydlig, att 

äta tillsammans har varit en central kristen vana sedan vår 

rörelses början. Och inte bara att äta sakramentalt, som i 

nattvarden, utan också att äta missionellt som ett sätt att 

uttrycka kärlek till alla. Att dela livet med människor.  

Måltiden kan vara en fin middag, eller det kan vara frukost 

eller till och med en fika. Sitt bara tvärs över bordet med tre 

personer den här veckan och… prata. Bordet är ett fantastiskt 

sätt att göra relationer jämlika. När vi äter tillsammans 

upptäcker vi mänskligheten i varje person. Vi delar berättelser. 

Och förhoppningar. Och rädslor. Och besvikelser. Människor 

öppnar upp sig för varandra. Och vi kan öppna upp så att vi 

kan dela samma saker, inklusive vår tro på Jesus. Vi kan be för 

människor och mitt vid ditt matbord kan tro börja växa och 

helande förändra människors liv. Det behöver inte ske i 

kyrkan, utan hemma hos dig.  

I onsdags var jag med ett gäng EFK pastorer i Skaraborg i 

Motala och hälsade på i Baptistkyrkan där. En församling som 

fått se många bli frälsta och fått sina liv förvandlade de sista 

åren. Två tredjedelar av församlingen har kommit med de 

senaste 8 åren. Innan vi drog hem var vi på hamnkrogen och åt 

lunch, ägaren kom och snackade med oss vid bordet och 

berättade att han hade diskbråck och Christer som är pastor i 

kyrkan frågade direkt om han fick be för honom. Så medan vi 

käkade mat, det var matgäster runt omkring så la Christer sin 

hand på hans rygg och bad. Och ägaren var strålande glad 

efteråt. Jag vet inte om han blev frisk, men han var glad!   

Författarna Alan Hirsch och Lance Ford skriver i sin bok ”Right 

here, right now”: ”Att dela måltider tillsammans regelbundet 

är en av de mest heliga övningar vi kan gå in i som troende. 

Missionell gästfrihet är en otrolig möjlighet att erbjuda Guds 

rike. Vi kan bokstavligen talat äta oss in i Guds rike! Om varje 

kristet hushåll regelbundet inbjöd en främling eller en fattig 

person till sitt hem en gång per vecka skulle vi bokstavligen 

förändra världen genom att äta!” 



Ska vi äta i Jesu efterföljelse blir det nog tyvärr inte alltid så 

bekvämt, men det kan bli väldigt spännande, innehållsrikt och 

öppna upp nya världar för oss. Vi tenderar ju ofta att ta den 

lättaste vägen, men vad är det de skriftlärda säger? ”Äter han 

med tullindrivare och syndare?” Jesus äter sig utanför de 

sociala ramarna, det som var accepterat, han äter så folk runt 

omkring blir chockade. Chockar jag någonsin människor runt 

omkring mig med vilka jag bjuder hem på käk. Mehmet Kaplan 

chockade ju när det kom fram att han käkat med ledare i Grå 

Vargarna, en turkisk ultranationalistisk grupp. Han fick avgå i 

måndags, han fick kritik för mycket annat, helt rätt antagligen 

när man är svensk minister. Men, jag tror Jesus hade kunnat 

sätta sig och käkat även med en turkisk ultranationalist, eller 

en svensk nazist.  Inte för att hålla med så klart, utan för att 

även såna herrar behöver Jesus.  Att bara bjuda familjen, 

släkten, de goda vännerna som du känt i minst 10 år är ju inte 

så svårt, även om det kan vara jätteskönt ibland. Men Jesus vill 

utmana dig att äta med fler, utmana dig att ta steg och bjuda 

in utanför din bekvämlighetszon.  

17Jesus hörde det och sade: ”Det är inte de friska som behöver 

läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla 

rättfärdiga, utan syndare.” 

Gällde det då så gäller det väl än idag. Testa, veckan ligger 

öppen. Du kanske ska bjuda in någon redan idag efter 

församlingsmötet, eller ringa och boka in lite mat senare i 

veckan med någon. Låt oss följa Jesus och förändra världen 

genom att äta.  

 


