
 

Fader vår – samtaleopplegg 
Del 6 (Gi oss i dag vårt daglige brød) 
  
På grunnlag av tale v/Tarjei Cyvin  
– Gudstjeneste 19. april 2020 
 
 
 
Resymé fra talen 
Setningen «Gi oss i dag vårt daglige brød» har i hvert fall tre ting å si oss: 

• Gud er vår kilde 
o Alt vi kan streve og få til med våre talenter og vår kraft, er med utgangspunkt i det Han 

har gitt oss å forvalte. 
o 2. Mos 16,2-5, 13-15, 31, 35. Gud sørget for mat til Israelsfolket på vei gjennom ørkenen i 

alle de 40 årene fra utgangen av Egypt og til de skulle gå inn i løfteslandet. På tross av 
klaging og murring, så ga Gud det de trengte. Han sikret til og med dobbel porsjon før 
sabbaten så de skulle slippe å arbeide den dagen. 

▪ Selv om Gud forsørget, måtte de likevel gjøre sin del ved å sanke sammen 
manna og tilberede den. «Gi oss i dag vårt daglige brød» betyr ikke at vi ikke skal 
arbeide. Alle som er i stand til det, skal bruke sine gaver og talenter og innsats og 
gjøre vår del. 

▪ Folket ble etter hvert lei av manna’en, slik vi også så lett kan bli bortskjemt på 
alle nivå og i mange ulike situasjoner. Men også i overført betydning, at vi først 
blir begeistret over det Gud gjør men senere kanskje setter mindre pris på det 
Han gjør og å leve det kristne livet. 

▪ Manna kunne ikke lagres, det var ferskvare. Dette gir oss et hint om å lære oss å 
stole på at Gud forsørger oss hver dag. Det er selvfølgelig ikke feil å spare hvis 
man har mulighet, men vi skal ikke legge all vår energi i dette heller. 

• Vær ikke bekymret for morgendagen 
o Matt 6,25-34. Vi kan ha tillit til at Han, som er vår gode Far, ser oss og våre behov. Vi er 

langt mer verdt enn fuglene eller lijene, og kan ikke legge noe til ved vår bekymring.  
▪ Det eneste bekymring gjør er å stjele, oppmerksomhet, fokus og glede. Det betyr 

ikke at vi ikke stadig kan falle i dette, å bli grepet av bekymring. Men la dette 
være til oppmuntring for oss så vi retter blikket på dagen i dag. 

▪ Det er så lett å se framover eller bakover, i stedet for å leve her og nå. Men Gud 
har skapt oss sånn at vi fungerer best når vi fokuserer vår oppmerksomhet her 
og nå, og vi får også styrke til hver dag slik den er og blir (5.Mos 33,25).  

• Vær konkret i dine bønner 
o «Gi oss i dag vårt daglige brød» handler også om å være konkret i vår henvendelse til 

Ham. Luk 11,9-12. Her finnes sterke løfter for den som søker Gud.  
▪ Ingen god far vil gi sin sønn skorpion istedenfor egg... Han forsørger oss, og gir 

det vi trenger.  
▪ Det betyr ikke at vi alltid får det vi peker på, eller at materielle ting er det 

viktigste i livet. Men Gud er også en praktisk og hverdagsrelevant Gud – en Gud 
for våre hverdager (se også Rom 8,32). 

 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

• Tar du lett innover deg morgendagens utfordringer slik at det bekymrer deg? Hva tenker du rundt 
dette? 

• På en skala fra 1 til 9, hvor befinner du deg i forhold til å «leve her og nå», framfor å enten hele 
tiden fokusere på det som kommer eller det som var? Hva kan du gjøre for å være mer til stede i 
denne dagen? 

• Har du opplevd bønnesvar etter konkrete bønner? Hvilke konkrete behov har du i dag? Er det noe 
av dette du kan be til Gud om? 

 


