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KAPITEL 11
MATT 14,13-21; MARK 6,32-44; LUK 9,10-17. DEN STORE MESTER, KAP. 39.

En lille dreng deler
Har du nogensinde været væk hjemmefra ved spisetid uden noget at spise? En dag var
mange mennesker langt væk hjemmefra ved spisetid. Kun en lille dreng havde taget en
madpakke med. Men Jesus havde en overraskelse til alle!

S

olen glimtede i vandet, da den lille dreng gik langs søen. Han var ikke
alene. Mange mennesker, som var kommet langvejs fra, var samlede
på bjergsiden for at se Jesus. De kom for at høre Jesus fortælle historier.
Nogle syge mennesker ønskede, at Jesus skulle gøre dem raske.
Den lille dreng fik snoet sig frem forrest i flokken. Han lyttede, da
Jesus begyndte at fortælle om Guds kærlighed. Han så Jesus gøre syge

mennesker raske.
Det hele var så spændende den dag, at tiden gik meget hurtigt. Den lille dreng havde
slet ikke tænkt på at spise. Hans mor havde lavet en lille madpakke til ham, med fem små
byg brød og to små fisk, men han havde ikke rørt ved dem endnu.
Nu var det snart spisetid. Den lille dreng havde hørt Jesu venner spørge ham,
om ikke det var på tide at sende
menneskerne hjem nu, da det
var sent og de var ved at
Huskevers:
være sultne.
”Glem ikke … at dele
Den lille dreng så
med andre.“
Jesus
skue ud over
(HEBR 13,16, BOGEN)
de mange menTema:
nesker. Jesus ville
Venner deler med
ikke have, at de
skulle gå sultne hjem.
hinanden.
Så sagde han noget
underligt til sine
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disciple: ”Giv dem noget at spise!“ Den lille dreng var overrasket og glad. Jesus ville give
dem noget at spise!
Disciplene så forvirrede ud. Der var så mange mennesker! Det ville kræve rigtig meget
mad for at bespise dem alle sammen. De undrede sig over, hvad Jesus mon kunne mene.
Den lille dreng undrede sig også. En af Jesu disciple, Andreas, smilte til den lille dreng og
spurgte ham: ”Hvad har du i din kurv?“
”Min frokost, som min mor har lavet til mig. Fem små byg brød og to små fisk. Det er
ikke meget, men Jesus må gerne få det.“
Den lille dreng hørte Jesus spørge sine disciple: ”Hvor meget mad har I?“ Andreas
rystede på hovedet: ”Vi har ikke noget. Men en lille dreng har en lille madpakke med,
som han gerne vil dele. Han har fem byg brød og to små fisk. Men det er ikke nok til så
mange mennesker.“
Jesus smilede til drengen: ”Tak fordi du vil dele din madpakke!“
Den lille dreng smilede tilbage.
Jesus sagde til sine disciple: ”Få menneskene til at sætte sig ned.“ Alle kunne se Jesus
og de undrede sig over, hvad han mon ville gøre med den lille drengs madpakke.
Den lille dreng så opmærksomt på Jesus. Først bad han over den lille drengs madpakke. Så begyndte han at give stykker af bygbrødet og fiskene til disciplene, så de kunne
give det til menneskene. Mere og mere brød blev taget ud af den lille drengs kurv. Flere
og flere mennesker spiste af maden. Men der var stadig mere brød og fisk. Den lille
dreng kunne ikke tro sine egne øjne.
Det tog sin tid at dele maden ud til de mange mennesker, der var 5.000 mænd foruden kvinder og børn. Alle spiste indtil de var mætte. Da de var færdige, sagde Jesus:
”Nu skal vi samle maden sammen, som er blevet tilovers.“
Den lille dreng så hvordan disciplene indsamlede 12 kurve med mad, der var blevet
tilovers! Det var meget mere end han havde haft i sin madpakke! Sikke et mirakel han
kunne fortælle om, når han kom hjem!
Det var bare en simpel madpakke til en lille dreng, men
den lille dreng var villig til at dele. Og Jesus var i stand
til at bespise de mange mennesker med den ene madpakke, fordi han elskede dem.
Jesus ønsker, at alle skal have nok at spise. Måske
kan din familie dele sin mad med en familie som ikke
har nok. Selv om du er lille, lige som den lille dreng
i historien, så kan du også dele med mennesker
rundt dig. Du kan være en hjælper for Jesus.
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Leg og lær
Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset hver
dag på følgende måde:

Lad dit barn lave en sandwich
som det deler med dig. Syng en
”dele sang“ og tak Jesus for at I
har noget at dele ud af.

Glem ikke
at dele

O N S D AG

L Ø R D AG

med andre
Hebr 13,16

Ryst på hovedet ”nej.“
Hænderne på brystet, bevæg
dem i en bue ned til livet.
Peg på de andre
Håndfladerne samles og åbnes
som når man læser en bog

Lad dit barn genfortælle historien. Opmuntrer barnet til at bruge fagter, når han/hun siger bestemte
ord. For eksempel: Jesus (Pege opad); Sulten (Køre
hånden rundt på maven); Fisk (Sætte håndfladerne
imod hinanden og bevæge hænderne, som en fisk
der svømmer). Læg planer om at invitere naboer
eller venner til aftensmad fredag aften. Lad dit barn
bestemme forretten eller desserten.

Hjælp dit barn med at få en forståelse af de store
tal ved at lave store bunker af genstande, som for
eksempel tørrede bønner, i bunker at 10 stk. i hver.
Sig: Jesus brugte den lille drengs madpakke til at bespise mange flere mennesker end dette.

TO R S D AG

Tal med dit barn om at vælge en sund kost. Find
eksempler herpå fra køleskabet eller køkkenskabe.
Hjælp barnet med at opremse så mange brød-typer
som muligt.
Lav sundt brød eller muffins sammen. Fortæl
hvilke ingredienser, der skal bruges og hvor de kommer fra (hvede er korn dyrket på en mark osv.) Gem
noget af brødet til middagen fredag aften. Tak Jesus
for god og sund kost, som hjælper dit barn med at
vokse.

SØ ND AG

Lad dit barn dele sin ynglings ret med nogle i nabolaget. Det kan være en passende anledning til at
aflevere ”dele posen“ fra Bibelklubben/sabbatskolen
til en ven. Mind barnet om, at mennesker i Guds
familie deler med hinanden.
Syng en delesang før I beder sammen.

M A ND AG

Lad dit barn hjælpe med at indsamle langtidsholdbar mad fra køkkenet, som I kan aflevere i et lokalt
herberg eller værested. Prøv at aflevere det samme
dag. Prøv medens I er der, at tale med andre om,
hvordan de deler med andre.
Syng en takkesang og tak Jesus for maden I skal
have.

F R E D AG

Lad dit barn hjælpe med at lave en favorit ret, som
skal serveres for gæsterne i aften. Tal om hvor vigtigt det er at dele med andre. Lad dit barn servere
maden.
Hjælp barnet med at opføre et skuespil om bibelhistorien i aften til jeres andagt. Lad gæsterne hjælpe med at opføre stykket. Du har brug for en som er
Jesus, den lille dreng, disciplene og menneskeflokken. Hjælp evt.barnet med at lære huskeverset så
det kan reciteres for gæsterne.
Syng takkesange og tak Jesus for venner, som I
kan dele med.

T I R SD AG

Læs Johannes 6,1-13 for dit barn, og peg på hvert vers
medens du læser det. Lad barnet holde Bibelen medens du læser op. Spørg: Hvilken slags mad delte den
lille dreng? Hvor fik han det fra? Hvem gav han den til?
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