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- Jesus metter fem tusen -



Notater

2

DETTE ER FOR LÆREREN

Les først bibelhenvisningene. Der vil du fi nne tanker som går forut for denne 
leksjonen, og det er ikke meningen at du skal undervise om det i denne omgang. 
Dette er bare ment til selvstudie.

OVERSIKT

Denne leksjonen presenterer Jesus Kristus som Livets brød som metter 
våre behov for frelse fra synd og gir evig liv. Leksjonen vektlegger Jesu 
guddom ved å vise Hans allmakt og allvitenhet.
Det viser også at det er umulig for menneskene å frelse seg selv. Menneskene 
må tro på Jesus Kristus som sin Frelser.

Johannes 6,1-35.

MINNEVERS: Johannes 6, 35

MÅL:
• Å vise at Jesus er Gud.
• Å vise at Jesus Kristus er den eneste Frelseren.
• Å vise at Menneskene ikke kan frelse seg selv, men må komme til Gud 

ved tro.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se at fordi Jesus er Gud, har Han makt over alle ting.
• Å se at Jesus har omsorg for mennesker i håpløse situasjoner
• Å se at Jesus alene kan frelse dem.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN
Dersom du vil trekke på massene i våre dager, kan du slå opp en plakat med 
ordet “GRATIS.”
Forretningsfolk kappes om å gi bort nok til å vinne kundenes gunst. Hvis det 
står ”salg” på et skilt, vil mange faktisk bruke mer på reiseutgifter enn de få 
kronene de sparer på salget.
Vi er noen rare skapninger - akkurat som folk var på Jesu tid. Mennesker løper 
etter salg, men vil ikke ta imot det evige livet i Jesus Kristus, som er gratis. Den 
kjødelige lysten er enorm, men den åndelige er svært ofte liten eller mangler 
helt.
Da Jesus kom og tilbød sin gave gratis, slo Han ikke om seg med verdslig 
reklame. Nei, Han talte sannheten i kjærlighet. Han møtte folks fysiske behov 
med omsorg, og tilbød å møte deres aller største behov, behovet for frelse.
Når vi underviser denne leksjonen må vi huske på Hans mønster og tilby Hans 
budskap gratis, Noen vil ikke ta imot denne livets gave, selv om den blir tilbudt 
dem av Jesus Kristus selv. ”Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett 
til å bli Guds barn, de som tro på hans navn” (Joh 1,12).
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BILDER
• Kronologisk bilde nr. 71, ”Jesus metter 5000”
• Kart over Midtøsten
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»
• Plakat 14, ”Jesus Kristus er Gud”

SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 39 og Samtale - 39 (bakerst i denne leksjonen). Ta med 

blyanter til barna.
• Kopier illustrasjonen (bakerst i denne leksjonen) - bruk den som plakat eller 

overheadtransparent.
• Forbered oppgavene du velger fra Forslag til oppgaver (bakerst i denne Forslag til oppgaver (bakerst i denne Forslag til oppgaver

leksjonen). Husk å beregn nok tid til å gjennomgå leksjonen.

NÅR DU UNDERVISER DENNE LEKSJONEN:
Du skal legge en bibelsk grunnvoll som bakgrunn for evangeliet du senere skal 
forkynne. Hver leksjon bygger på den foregående, så vær nøye med å ta med 
alle punkt.

IKKE GJØR BUDSKAPET FOR VANSKELIG!
Husk at dette er bibelstudie og ikke en rask gjennomgang av Bibelen. Hold deg 
til emnet i leksjonen; begrens og led eventuelle diskusjoner.
Strek under bibelske prinsipper i leksjonen.
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SKAL UNDERVISES TIL BARNA

REPETER Leksjon 38 ved å gjennomgå “Repetisjon - 39”
Les Samtale - 39. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon

Hvor lenge varer et brød i ditt hus?
Etter noen få dager vil det enten være spist, eller det vil være for gammelt til 
å bruke som mat.
Vi vet at det ikke varer så lenge, men mor og far kjøper stadig nye, for du 
trenger mat.
Det er lett å forstå at vi trenger mat for kroppen vår.
Men hva med våre åndelige behov?

B. Folkemengden fulgte Jesus.

Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg 
selv.

LES Joh 6,1-2.

PEK PÅ GENESARETSJØEN PÅ KARTET

Hvorfor fulgte alle disse menneskene etter Jesus?
- Var det fordi de følte de var så store syndere og trengte en Frelser?
- Nei, de fulgte Ham fordi de håpte å få materiell hjelp.

De hadde ikke noen tanker for det åndelige.
De ville ha ting for dagliglivet.

Tenk over:
Det vil ikke hjelpe en person om han følger det som står i Bibelen bare 
for å få penger eller andre ting. Jesus kom ikke til verden for å gi jordisk 
rikdom.
Det å lese i Bibelen og tro på Jesus som Frelser, betyr ikke at vi får bedre 
levevilkår.

Den egentlige grunnen til at Jesus kom er:
Gud sendte Jesus til å være Frelseren fra Satan, synden og den evige død.
(1 Tim 1,15; Joh 12,27; 18,36-37)

LES Joh 6,3-4.

Husk:
Husker du hva jødene feiret når de hadde påskefest?
De feiret den siste natten før forfedrene deres forlot Egypt.
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Husker du dødsengelen som gikk forbi husene deres fordi hver familie 
hadde slaktet et lam og strøket blodet på dørstolpene? Gud fortalte dem 
at hvert år skulle de slakte et lam og spise det for å minnes hvordan Han 
fridde forfedrene deres ut fra slaveriet i Egypt.
Jødene reiste langt for å komme til Påskefesten som ble feiret i Jerusalem 
hvert år.

(2. Mos 12,1-28; 5. Mos 16,1-8)

Tenk over:
Det var kanskje gått så mye som 1 400 år siden israelsfolket forlot Egypt 
den første påskenatten. Hvorfor var det så mange som fremdeles feiret 
Påske? Trodde alle på Gud og ventet på Frelseren?
Nei, det var de ikke. Mange gjorde det bare fordi det var tradisjon, andre 
feiret Påske fordi de ville være lydig imot Loven i det ytre, selv om de 
ikke trodde på Gud i hjertet.
Men det var noen få som feiret Påske fordi Gud hadde sagt det. De 
trodde på Gud og stolte på at Han ville sende dem en Frelser.
Gud hadde gjort som Han lovte. Jesus, Frelseren hadde endelig kommet!

A. Fem brød og to små fi sker.

LES Joh 6,5-7.

Jesus hadde allerede bestemt hva Han ville gjøre.
Han spurte Filip bare for å får Filip til å svare
- Filip hadde sett de andre miraklene som Jesus hadde gjort.
- Kan du huske noen av disse miraklene?1

- Hvordan skulle Filip ha svart?
- Filip skulle ha trodd på Jesus.

LES Joh 6,8-9.

A. Jesus gav mat til de fem tusen.

Tema: Jesus Kristus er Gud.
Tema: Gud er allmektig.

LES Joh 6,10-13.

1 La barna komme med svar.
Noen eksempler:
- Helbredet syke, drev ut onde ånder, helbredet en spedalsk, helbredet en lam mann, 
helbredet hånden til en mann, stillet stormen, helbredet mannen i Gerasenerlandet.
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Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 71,
”JESUS METTER 5000.”

Jesus brøt brødet og fi skene og mangfoldiggjorde det i hendene sine.

Sammenlign:
Kan hele familien din og alle slektningene dine spise seg mette på en 
liten brødskive?
Nei! Bare Gud som er allmektig kan gjøre noe slikt.

VIS PLAKAT 14, ”JESUS KRISTUS ER GUD.”

- Jesus kunne gjøre dette fordi Han er allmektig Gud.

D. Folkets plan.

Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg 
selv.

LES Joh 6,14.

Det så ut som folket var enig i at Jesus måtte være Frelseren som var sendt 
av Gud.
Men de så ikke at de trengte Ham som Frelser fra Satans makt, synden og 
døden.
De ville bare at Han skulle være konge over dem så Han kunne helbrede 
dem og gi dem mat og befri dem fra romerenes herredømme.

LES Joh 6,15.

E. Jesus gikk på vannet.

Tema: Jesus Kristus er Gud.
Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste 

autoritet.
Tema: Gud er allmektig.

LES Joh 6,16-21.
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Menneskene klarer å gjøre mange ting, men vi kan ikke gå på vannet.1

Jesus skapte sjøen, så det var ikke vanskelig for Ham å gå på den.
(Kol 1,16.)

E. Folket lette etter Jesus.

Tema: Jesus Kristus er Gud.
Tema: Gud er alle steder alltid. Han vet alt.

LES Joh 6,22-26.

Jesus visste hva disse menneskene tenkte. Han visste hva som var grunnen til 
at de lette etter Ham.

F. Jesus, Livet brød.

Tema: Gud kommuniserer med menneskene.

LES Joh 6,27.

Forklar:
Jesus sa ikke at det er galt å arbeide for maten. Han fortalte disse 
menneskene at de ikke bare skulle være opptatt av de fysiske behov; de 
måtte også gjøre alt de kunne for å bli sikre på at de kunne leve sammen 
med Gud for evig etter at de hadde forlatt denne verden.
Jesus fortalte dem at de måtte tenke på den åndelige maten. Denne evige, 
åndelige maten er sannheten som Jesus lærte dem.
Vi kommer til å leve evig i Himmelen eller i den evige fortapelsen. Hva 
betyr en frisk kropp eller store rikdommer da?
(Luk 12,15-23; Daniel 12,2; Mat 25,46; Joh 5,29).

Tema: Mennesket må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.

LES Joh 6,28-29.

Repeter:
Hva måtte menneskene gjøre som var bitt av slangene i ørkenen for å bli 
reddet fra døden? De måtte se opp på kopperslangen som Moses hadde 
satt opp på en stang.

Sammenlign:
Hva må du gjøre for å komme frem dit du skal når du er passasjer på et 
fl y? Du bare sitter der og stoler på at piloten tar deg med dit du skal. 
Det er slik Gud vil at vi skal stole på Frelseren, Jesus Kristus. Han alene 
kan fri oss fra døden og gjøre oss fullkommen for Gud.

1 Kanskje noen vil nevne at Peter gikk på vannet. Ja, han gjorde det, men det var fordi Jesus 
gjorde et under slik at Peter kunne gå på vannet. Det var Jesu makt og ikke Peters naturlige 
egenskaper.
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Vi kan ikke gjøre noe for å bli godtatt av Gud. Gud forlanger bare at vi skal 
tro på Jesus som vår Frelser.

LES Joh 6,30-31.

Men folket trodde fremdeles ikke på Jesus; de ville at Han skulle gjøre fl ere 
under.
De var bare ute etter å se at Jesus gjorde store ting. De ville ikke høre på 
sannheten Han lærte dem.
- De minnet Jesus om mannaen som forfedrene deres hadde levd av i førti 

år i ørkenen.
- De trodde at det var Moses, og ikke Gud, som hadde gitt dem mannaen.
- De sa at dersom Jesus virkelig var Guds Sønn, måtte Han gi dem et tegn 

som var like stor som det Moses hadde gitt.

Tema: Gud er trofast; Han gjør alltid det Han sier; Han forandrer seg 
aldri.

LES Joh 6,32-33.

Jesus sa at det var Hans Far og ikke Moses, som gav manna til forfedrene 
deres.
Nå hadde Gud gitt dem det sanne brød fra Himmelen.
- Jesus talte om seg selv.
- Jesus er brødet som Gud gav for at verden ikke skulle dø og bli skilt fra 

Han for evig.

LES Joh 6,34.

Men folket tenkte fremdeles på mat for kroppen.
De ville at Jesus skulle fortsette å gi dem mat.

Repeter:
Husker du hvordan Nikodemus undret seg på hva Jesus mente da Han sa, 
”Du må bli født på ny”? Nikodemus tenkte at Jesus mente at vi måtte bli 
født som baby en gang til. Disse menneskene tenkte som Nikodemus at 
Jesus bare snakket om naturlige ting.

Tema: Jesus Kristus er den eneste Frelseren.
Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.

LES Joh 6,35.

Sammenlign:
Gud gav israelittene manna fra Himmelen og vann fra klippen for å 
frelse dem fra den naturlige død i ørkenen.
Gud sendte Jesus fra Himmelen til verden for å frelse syndere fra den 
evige død.



Notater

9

Dersom en person nekter å spise mat, vil han dø fysisk.
Men alle som nekter å tro på Jesus som Frelser, vil forbli død for Gud, 
skilt fra Ham for evig.

Repeter:
Husker du da Adam og Eva syndet, at de straks ble skilt fra Gud? Selv 
om de var skapt i Guds bilde med mulighet til å kjenne Gud, elske Gud og 
være lydige imot Gud, kunne de ikke lenger leve for Gud slik de skulle. De 
var kommet under Satans kontroll. De var blitt syndere og var ikke Guds 
venner lenger. Alle Adams etterkommere blir født som syndere, skilt fra 
Gud.

Sammenlign:
Folket spiste det Jesus gav dem, men så ville de ha mer neste dag.
Men Jesus sa at de som tror på Ham, vil fi nne det sanne livet - det livet 
som kan tilfredsstille dem fullstendig.
Hvordan kan Jesus gjøre dette for oss?
Han kan gjøre det fordi Han alene kan føre oss tilbake til et rett forhold til 
Gud. Han kom for å gi oss nytt liv - evig liv som gjør oss fullkommen og 
tilfreds.

Jesus gjør alle som tror på Ham fullkomment tilfreds.
Jesus Kristus er den eneste som kan sette oss i et rett forhold til Gud og gi oss 
evig liv.

Tema: Mennesket må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.

Alle som tror på Jesus som sin Frelser, vil ikke tro på at de må gjøre gode 
gjerninger eller andre ting for å bli frelst.

E. Konklusjon.

Hva med deg?
Er du sulten på den maten Herren vil gi deg - mat som varer evig?
Du kan ikke arbeide for den; du kan bare ta imot den ved å stole på at Gud gir 
det som er nødvendig.
Bare Gud kan skaffe den, og det er det Han har gjort i Jesus Kristus.
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SPØRSMÅL 

1. Hvorfor var det mange som fulgte Jesus? Fordi Jesus hadde gitt 

dem mat.

2. Hva var det jødene mintes når de feiret Påske? Den tiden 

forfedrene deres var i Egypt og dødsengelen gikk forbi deres 

førstefødte sønn, fordi Gud så blodet som de hadde strøket på 

dørstolpene på huset sitt.

3. Hvor mange brød og hvor mange fi sker var det Jesus hadde til 

å mette fem tusen mennesker? Fem brød og to fi sker.

4. Hvordan kunne Jesus gjøre så store mirakler? Fordi Jesus er 

Gud.

5. Hvorfor ville ikke Jesus at folket skulle gjøre Han til konge?

Fordi Han visste hvordan de var og hva de tenkte. De ville ikke ha 

Jesus til konge fordi Han kunne fri dem fra Satans makt, synden og 

døden. De ville bare at Han skulle gi dem materielle ting og fri dem 

fra romernes herredømme.

6. På hvilken måte lignet Jesus mannaen som Gud gav 

israelittene i ørkenen?

a) Gud gav dem manna fra Himmelen. Jesus ble også sendt fra 

Himmelen for å bli Frelseren.

b) Israelittene ville ha dødd hvis Gud ikke hadde gitt dem manna. 

Dersom Gud ikke hadde sendt Jesus til å bli vår Frelser, ville vi 

alle ha gått til evig straff.
c) Alle som åt manna ble reddet fra den naturlige død. Alle som tror 

på Jesus er frelst fra den evige død.
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FORSLAG TIL OPPGAVER   FORSLAG TIL OPPGAVER   FORSLAG TIL OPPGAVER   LEKSJON 39

Vær sikker på at du har god tid til å gjennomgå leksjonen først!
Den tiden du har igjen etter at du er ferdig med å undervise leksjonen, kan 
du bruke til forskjellige aktiviteter. Nedenfor fi nner du oppgaver som er laget 
for å understreke og fokusere på temaet du har undervist i leksjonen. Velg en 
eller fl ere oppgaver og forbered deg på forhånd, slik at du har alt du trenger 
for hånden. 

1. Minnevers - Johannes 6,35
Klipp ut et pappstykke som har form som et brød og gi barna hver sitt. 
La dem skrive minneverset på ”brødet”. (Pass på at det er stort nok til å 
få plass til alle bokstavene.)

2. Bøker i Bibelen
Bruk metoden som ble brukt i leksjon 24. 
Nå når har barna lært alle bøkene i Bibelen, kan dere repetere dem fra tid 
til annen, ved å bruke forskjellige metoder.
bruk også denne metoden til å repetere minnevers fra tidligere leksjoner.

3. Se hva Jesus gjorde! (Se oppgave 6 i leksjon 38.)

4. Livets brød.
Ta med to brødstykker, noe ukokt ris, en potet og noen tørre bønner. 
(Pitabrød kan passe fi nt.) 
Samtale:
Hvorfor snakket Jesus om ”Livets brød?”
Han brukte det navnet fordi brød var noe de fl este mennesker spiste hver 
dag. (Hold opp brødstykkene.) De spiste mange andre ting også, men de 
hadde alltid brød. Hvis noen sluttet å servere brød, ville en nok ha merket 
at noe manglet. De var avhengige av brød for den daglige energi.
Noen steder i verden i dag, er folk avhengig av ris eller annen mat. (Hold 
opp en håndfull med ris.) Kanskje er det en bestemt sort mat dere spiser 
hjemme hos dere hver dag. Brød eller poteter, (hold opp en potet) eller 
bønner (hold opp bønner.)
Men Jesus visste at det er noe annet som vi trenger mer enn mat.  Vi 
trenger det evige livet som kommer fra Gud, det som Han forteller 
oss om i sitt Ord. (Hold opp Bibelen.) Vi er alle født inn under Satans 
kontroll, borte fra det evige livet.
Jesus kom for å gi oss det evige livets brød. Han skulle bli Frelseren for 
hele verden, og Han ville at folk skulle tro på Han som den eneste kilde 
til evig liv.
Brødet, risen, potetene, bønnene og alt det andre vi spiser, kan bare vare 
en liten stund. Energien vi får av å spise denne maten, varer en liten 
stund, og så blir vi sultne igjen.
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6. Tilfreds
Har du noen gang måtte vente lenge mellom måltidene?
Da kjente du at du ble sulten, ikke sant?
Kan du huske en gang da du spiste så mye at du ble altfor mett?
Det kaller vi fråtseri, og det gjør deg syk.
Kan du huske et herlig måltid da du spiste deg akkurat mett - du var ikke 
sulten og ikke altfor mett.
Det er å være tilfreds!
Jesus sa at Han er Livets brød. Han gir oss akkurat det vi trenger for evig 
liv. alle mennesker er født skilt fra Gud - borte fra Hans vennskap. Men 
Jesus kom for å føre oss tilbake til Gud og Hans vennskap. Vi kan aldri 
få ”for mye” av det evige livet som Han gir. De som tror på Jesus Kristus 
kommer aldri til å være ”sultne” eller dø bort fra Gud.

7. Dette er Guds verk.
Ha noen papirremser klar før du begynner undervisningen.
Skriv følgende setninger på dem og legg dem i en kurv.
Her er setningene:
Gå til kirke, gi kollekt, les Bibelen, be, vær lydig mot foreldrene, hold De 
Ti Bud, gjør gode gjerninger.

La barna si hva de tror Gud vil at vi skal gjøre for å få evig liv.
La barna trekke papirlapper og les høyt hva som står på dem. Spør om en 
får evig liv hvis en gjør dette. (Ingen av disse tingene kan gi evig liv.)
Hvor kan vi fi nne svaret? La barna lese Joh 6,28-29. Vi må tro på Jesus 
Kristus!
Vi kan ikke gjøre noe annet for å få det rett med Gud. Vi må bare tro på 
Ham. Han er den eneste som kan gi oss evig liv.



Navn____________________________

JESUS stiller stormen og setter en
besatt mann i frihet

1. Jesus er sann Gud. Men da Han kom til jorden som en _________ , opplevde 

Han ting på samme måte som oss: Han ble trett, sulten og behøvde å sove. 

2. Disiplene var veldig  __________ for stormen, men Gud passet på dem.

3. Jesus kunne bestemme over vinden og sjøen og be dem bli stille, fordi Jesus 

er  ______. Han __________ luften og vannet.

4. Kunne den besatte manne befri seg selv fra demonene? JA NEI

5. Er noen av oss sterk nok til å befri en person fra Satan? JA NEI

6. ___________ er den eneste som kan frelse alle mennesker fra Satans makt, 

synden og døden.

    BONUS: Sett bokstavene riktig sammen og fi nn ut hva som er for vanskelig for    

               Jesus å gjøre.

     NGITNIGNE_____________________!

Bruk ord fra ordbanken og fyll ut det som mangler i setningene nedenfor.

REDDE, JESUS, MANN, GUD, SKAPTE

Repetisjon 39
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SAMTALE 39        Jesus mettet fem tusen mennesker.

Terje: Se på denne maiskolben!
Janita: Jeg liker best grillet kylling.
Terje: Og potetsalat!
Jan: Jeg liker alt sammen!
Terje: Jeg også. Kan jeg få mer kylling?
Onkel Dagfi nn: Ver så god, Terje. Jeg er glad dere liker maten vi har med. Jeg 
skjønte dette var rette dagen for en tur ut i det fri. Vi kan ta bibelstudie etter at 
vi er ferdig med maten.
Jan: Jeg er glad dere inviterte meg med. Dette er gøy!
Onkel Dagfi nn: Jan, vi er glad for å ha deg sammen med oss. Terje, har du 
tenkt å ha plass for litt dessert?
Terje: Dessert! Å! Hvorfor sa du ikke det før? Jeg er stappmett!
Janita: Gi ham fem minutter, onkel Dagfi nn, og han vil ha plass for mer.
Terje: Hva slags dessert er det?.
Onkel Dagfi nn: Ikke noe spesielt. Bare noe kjeks og is.
Terje: Jeg er klar!
Janita: Jeg sa det.
Onkel Dagfi nn: Jan, du har ikke spist mye.
Jan: Å, jeg bare tenkte på noe.
Onkel Dagfi nn: Vil du si hva det er?
Jan: Ja, jeg tenkte på pappa og broren min, Erik. De vet ikke hvor gøy det kan 
være å gjøre noe slikt.
Onkel Dagfi nn: Noe slikt som hva? Mener du maten?
Jan: Nei, ikke det. Maten er god den, og jeg koser meg her sammen med dere. 
Men jeg tenkte på å ha bibelstudie.
Janita: Bibelstudie?
Jan: Jeg har aldri visst at det står så mye fi nt i Bibelen. Jeg visste ikke om 
Jesus Kristus. Jeg tror at pappa og Erik også hadde likt Jesus, om de bare ville 
høre på.
Onkel Dagfi nn: Jan, kanskje de vil høre på en dag. De legger nok merke til 
hvordan du er, og det vil gi dem lyst til å vite hva det er som gjør deg så glad! 
Her, vil du ha et kjeks til?
Jan: Nei takk, onkel Dagfi nn. Når skal vi starte med bibelstudie?
Onkel Dagfi nn: Så snart vi har ryddet bordet og rullet Terje over i en bedre 
stilling. Det ser ut som han har vondt i magen.
Terje: Jeg er så mett! Men det var så godt!
Janita: Terje, du oppfører deg som en gris!
Terje: Å, jeg spiste nok for mye!
Onkel Dagfi nn: Vet dere, det er noe dere kan spise og spise og nyte bare mer 
og mer av, uten å bli for mett! Problemet er at mange mennesker ikke bryr seg 
om det.
Janita: Hva er det du snakker om?
Onkel Dagfi nn: Jeg snakker om Guds Ord. Jeg tror Jan er en av dem som har 
fått smak på det. De fl este mennesker på Jesu tid var akkurat som de fl este i 
dag. De vil heller ha mat for magen enn noe som tilfredsstiller hjertet. Jan, du 
er på rett vei når du er tørst og sulten på å vite mer om Gud.


