
Tesus
bespissu lrto,nge menneskeu
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skriftsteder: Joh. 6, 1 -14; Mark. o, 30 -44; Matt . 14, 13.21 .

Hialp til studiet: Den store Mester, s. 246-251; Fra Bibelens Skat-
kammer, bind 8, s. 41-45.
Lektiens hovedtanke: Jesus kender vore behov og sorger for mad
til os.

Serlig for foreldre
Med Guds velsignelse vil alt, hvad vi har, rakke lengere. Lar

jeres born at Gud giver, for at vi kan dele med andre.
Speciel sang om at dele med andre. Gennemgä andre sange

som er lart gennem dette kvartal.

SOndag: Dette kunne vare et godt tidspunkt for dit barn til at
sortere noget legeto j fra, som ikke langere bliver brugt.
Det kunne f .eks. foreres til andre born.

Mandag: Gud giver os mad pä den mäde, at han giver far krafter
til at tjene penge til at kgbe mad for. Han giver mor styr-
ke til at lave maden, sä den er sund for os. Sog at give
barnet den tanke, at Gud hjelper den, der hjelper sig
selv.

Tirsdag: Lad barnet bryde et stykke brgd. Det sker ingenting.
Forklar, at det kun var i Jesu hender, brgd blev mang-
foldiggjort, ikke i vore. Lav fem brgd og to fisk af
modelvoks.

Onsdag: Lad barnet sm@re en madpakke (med din hjelp natur-
ligvis) og dele den med en eller anden. Hvis der ikke er
nogen andre, kan barnet dele den med dig. Ting bliver
mere vardifulde, när man deler dem med andre.
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Torsdag: Tal sammen om mad, der gär til spilde. Hjelp barnet til
at forstä at mange barn i verden ikke har nok at spise.
Vi kan spare for at kunne dele med andre. Tegn de tolv
kurve med brad, der blev til overs.

Fredag: Prav at give barnet en forestilling om den vreldige
skare, Jesus bespiste, ved at lade barnet sette mange
tandstikkere i et stykke flamingoplade eller i en sand-
kasse. Tandstikkerne kan arcangeres i grupper for at vi-
se den ordentlige mäde, Jesus gjorde alting pä. Eller du
kan lade barnet tegne mange mennesker pä et stort ark
papir.
Las beretningen igen: Joh. 6, 1-14.

Udenadsvers: tGiv, sä skal der gives jer. Et godt, presset, rystet,
topfuldt mä|.< Luk. 6, 38.

Farvelag en fisk eller et brod hver dag for udenadsvers og studi-
um af lektien.

Lektien
Tom kom springende ind i huset. DMor,( sagde han, >jeg er sul-

ten.<
Mor smilte til sin lille dreng. DJeg synes altid, du er sulten. Gä nu

hen og vask hender. Maden er fardig om nogle fä minutter.<
Det var vel nok et dejligt mältid, mor havde serveret for familien.

Hendes frikadeller smagte vel nok godt. Tom spiste tre. Selvfolgelig
spiste han ogsä noget af den ovrige mad. Mor ville gerne, at hendes
lille dreng skulle vokse sig stor og sterk og sund.

Da de havde spist, sagde far: >Mange tak, mor, for den dejlige
mad.( Han smilte til mor. Mor smilte tilbage til far.

Tom lgb rundt om bordet og slyngede sine arme om mor. >Tak
for de dejlige frikadeller og alt det andet!< sagde han. DNu er jeg slet
ikke spor sulten mere.(

Jeg kender en anden lille dreng, der havde det ligesom Tom. Da
han havde spist, var han heller ikke spor sulten mere. Men hans
mad var helt anderledes end Toms.

Jesus og hans disciple var meget trette. De trengte til at hvile
sig. De havde haft travlt med at hjelpe folk og predike for dem. Nu
trengte de til at komme et eller andet sted, hvor de kunne vere ale-
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ne. De gik ideres bäde og begyndte at sejle tvars over soen. De hä-
bede, at ingen vidste, hvor de sejlede hen.

Men nogen havde set dem tage af sted. Den person fortalte sine
venner, at Jesus var sejlet tvars over soen. De fortalte det til deres
venner. Snart var der en stor skare mennesker, som ville folge efter
Jesus.Nogle sejlede. Nogle gik rundt om soen. Der kom flere og
flere, som fulgte efter.

Da Jesus og hans venner var gäet iland pä den anden side af
soen, gik de op ibjergene for at vare alene lidt. Men det varede ik-

Han syntes, det var synd for dem. Han gik ned ad skräningen for at
m@de dern.

Pä et smukt grreskladt sted satte menneskene sig ned og ven-
tede pä, at Jesus skulle tale til dem. Han fortalte dem mange inte-
ressante ting den dag. Alle lyttede stille. MOdre, fedre, drenge og
piger. Alle sammen kunne de sä godt lide, när Jesus fortalte beret-
ninger om hvor meget Gud elskede dem og ville, at de skulle ad-
lyde ham og ikke gore noget ondt, alt sammen for at de kunne vare
lykkelige.

Der gik en time. Jesus fortalte stadig. Der gik to tirner. Til sidst
var hele formiddagen gäet. lngen trenkte pä noget at spise. Jesus
blev ved med at fortelle. Han gjorde ogsä syge mennesker raske.
Sä var eftermiddagen nasten gäet. Alle syntes, det var sädan en
dejlig dag, de havde haft sammen.

Jesus syntes ogsä at have glemt alt om mad. Han kunne lide at
fortalle mennesker om sin Fader og hvordan de kunne blive lykkeli-
ge, hvis de adlod ham. Han kunne lide at gore syge mennesker
raske.

Til sidst blev disciplene bekymrede. De sagde til Jesus:
>Mester, send folkene til den narmeste landsby for at kobe noget
at spise. De har ikke fäet noget at spise siden imorges.( Selv den
lille dreng, som havde madpakke med, havde glemt at spise den.

Jesus sagde: >Hvorfor giver I dem ikke noget at spise?<
Filip, det var en af disciplene, spurgte: >Hvor kan vi kobe mad til

sä mange?<
Jesus spurgte, hvor megen mad de havde. >Her er en dreng,

som har fem brgd og to smä fisk,< fortalte Andreas ham. DMen sä-
dan en lille smule mad er ikke nok til alle disse mennesker.<

>Hent maden herhen,( sagde Jesus. Sä gik Andreas for at finde
den lille dreng med madpakken. Da han fortalte drengen, at Jesus
gerne ville bede om hans madpakke, var drengen glad for at give sin
madpakke til Jesus.

Drengen gav sine fem smä brgd og to smä fisk til Andreas. Mä-
ske fulgte han med Andreas for at s€, hvad Jesus ville g@re. Da
Jesus tog imod madpakken, tror jeg nok, at han smilte til den lille
dreng.

Jesus sagde til disciplene, at de skulle fä folk til at satte sig ned
i smä grupper. Det tog lidt tid, fgr alle var kommet pä plads. Sä
skyndte disciplene sig tilbage til Jesus.Jeg forestiller mig, at nogle
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af dem har tenkt: >Hvad vil Jesus mon g@re med den smule mad?(

Sä har de nok set ud over den store skare og rystet pä hovedet.
Men Jesus vidste, hvad han ville g@re. Han sä op til Himmelen

og bad sin Fader om at velsigne disse fem smä brgd og to smä fisk.
Og det gjorde Gud.

Sä skete der noget meget vidunderligt. Jesus brekkede disse

smä brad og f isk i stykker. Han rakte stykkerne til sine
medhjelpere. Medhjelperne bar maden hen til de forskellige grup-
per af mennesker. Sä snart Jesus brgd brodet og gav det til discip-
lene , vor der mere br1d i hans hender. Han brgd det og gav Cet til
disciplene, og der var mere, og rnere, og mere endnu!

Jeg tror, at de alle sammen mä have set pä Jesus. Jeg er sikker
pä, at de har undret sig over, om der ville vere nok til dem. Men der

var masser af mad til alle.
Jeg ville gerne have set den lille drenE, da Jesus fik hans mad-

pakke til at vokse og blive sä stor.JeE tror nok, at hans Ojne er ble-

vet st@rre og st@rre. Hans lille madpakke var nok til hele denne store

skare mennesker. Og der var ogsä nok at spise til den lille dreng.

Men det var ikke det hele. Der blev ogsä noget til overs. Jesus bad

sine medhjelpere om at sannle alt det op, der var blevet til overs.
Ved du, hvor meget de samlede op? Tolv hele kurve fulde! Det var

meget mere end den lille drenge madpakke. Og hvad tror du, Jesus
gjorde med denne ekstra mad? Han sendte den hjem med folk for at
de kunne give det til deres venner. Mäske fik den lille dreng ogsä

noget med hjem.
Dengang vidste Jesus, hvad disse mennesker behgvede, inden

de begyndte at gä hjem. De trrengte til mad, og det gav han dem.
Han ved ogsä, hvad du og jeg tranger til. Han ved, at vi behover
mad og t@j. Han ved, at vi beh@ver m@dre og fedre, bedstem@dre

og venner. Derfor giver han os alle disse dejlige ting. Det gar han,
fordi han elsker os.

Jesus vil gerne, ät vi skal dele de ting, han giver os, med andre.
Det er ikke svrert at dele vor mad og vorttäj og vore legesager med
andre. Men kender du en eller anden lille dreng eller pige, som ikke
har en mor eller far? Mäske ville Jesus gerne, at du inviterede sädan

noglebgrn, for at du kunne dele din egen mor med dem, mäske ien
ferie. Det ville gare Jesus meget glad.

Vort udenadsvers taler om at dele. Det siger: >Giv, sä skal der
gives jer.< Det betyder, at när vi deler vor mad, Vortt@i og vore leg-

esager med andre, vil Jesus give os mere og mere at dele. Det vil
jeg gerne gore, vil du ikke ogsä?
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