38. Jesus mettet 5000 mennesker.
Oversikt
1.

Innledning

2.

Mange mennesker fulgte Jesus. (Joh 6:1-4)

3.

Jesus sørget for mat for tusenvis av mennesker. (Joh 6:5-15)

4.

Jesus gikk på vannet. (Joh 6:16-21)

5.

Jesus er Livets brød. (Joh 6:22-35)

6.

Konklusjon (Salme 107:9)

1.


Innledning
Repetisjon.
Hvorfor lå Jesus og sov i båten under den forferdelige stormen?
Fordi Han var trett. Selv om Han er Gud, var Han også et menneske som trengte søvn.

Hvordan kunne Jesus kontrollere vinden og bølgene?
For det er Han som har skapt elementene.

Hvordan kan vi vite at demonene hater menneskene?
De plaget den besatte mannen i Gerasener-landet. De fikk ham til å skade seg selv med steiner, og bo i
gravhulene.

Hven er sjefen over de onde åndene?
Satan.

Hvorfor var de onde åndene redde for at Jesus kom for å straffe dem ved å kaste dem
rett i Ildsjøen?
Fordi de visste at Jesus var Guds Sønn, Han som hadde skapt dem og hadde makt til å ødelegge dem.

Når Jesus hadde makt til å befri den besatte mannen, hva kan Han da gjøre med
syndere?
Han kan frelse syndere fra Satans makt, fra synden og døden.



Vi skal nå fortsette med denne leksjonen.
Gud tilbyr evig liv.
Vi vil gjerne at Gud skal være et geni. Vi vil at Han skal skaffe det vi trenger av materielle ting,
at Han skal helbrede oss, fjerne alle våre sorger og bekymringer og hjelpe oss ut av trøbbel.
Noen prøver til og med å forhandle med Gud og si noe sånt som: ”Hvis du gjør det for meg,
skal jeg love at jeg vil gå på møte hver søndag.”
Vi glemmer lett at vårt største behov er å få tilgivelse for syndene våre. Vi tenker ikke på at
etter dette livet er det evigheten som venter på oss. Det er en åndelig tragedie å forakte
Guds gave, det evige liv.
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2.

Mange mennesker fulgte Jesus.
Les Joh 6:1-4.
Lærer: Vis på Kart 3, ”Genesaretsjøen.”



Det var snart påske.
På påskefesten hadde jødene minnefest om den siste natten deres forfedre var i Egypt.
Husker dere hva israelittene måtte gjøre for at Gud skulle beskytte deres førstefødte fra
døden?
Hver familie måtte slakte et lam og stryke blodet på dørstolpene på utsiden av huset, akkurat som Gud
hadde sagt.

Hvert år feiret israelittene utfrielsen fra slaveriet i Egypt. Det var påskefesten i Jerusalem.

3.


Jesus sørget for mat for tusenvis av mennesker.
Jesus spurte disiplene sine om hvordan de skulle skaffe mat til folkemengden.

Les Joh 6:5-7.
Hvorfor spurte Jesus Filip om dette? Jesus visste jo allerede hva Han ville gjøre.
Han spurte for å se om Filip stolte på Jesus, eller om han trodde at de måtte finne på andre ting for å
mette så mange.

Kunne Filip vite at dette ikke var vanskelig for Jesus?
Ja, han hadde sett Jesus gjøre mange mirakler tidligere.

Filip skulle straks ha sagt at Jesus hadde løsningen.


Disiplene fant bare fem brød og to små fisker som de gav til Jesus.

Les Joh 6:8-9.
Disiplene tok gutten som hadde de fem brød og de to små fiskene, med til Jesus. Det virket
helt latterlig med så lite mat til så mange mennesker!
Likevel tok Jesus imot maten og gjorde et mirakel.


Jesus mangfoldiggjorde brødet og fiskene.

Les Joh 6:10-13.
Jesus brøt brødet og fiskene i biter, og de ble mangfoldiggjort så det var mer enn nok til alle
som var til stede.
Lærer: Still dette spørsmålet for å få deltakerne til å tenke: ”Hva hadde dere gjort om
dere fikk uventet besøk av ei stor gruppe sultne mennesker?”
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Hvorfor kunne Jesus mangfoldiggjøre maten?
Han er Gud.

Ingen annen enn den allmektige Gud kan mangfoldiggjøre mat slik Han gjorde. Jesus er
”Immanuel” – ”Gud med oss.”
Folkemengden ble så forundret at de la en plan.


Jødene ville gjøre Jesus til konge.

Les Joh 6:14.
Etter at folket opplevde dette miraklet, virket det som de var klar til å godta at Jesus var den
Gud hadde lovt å sende som Forløseren. Men de var enda ikke klar over at de behøvde en
Frelser. De ville bare at Jesus skulle helbrede de syke, gi dem mat og befri dem fra romerne.


Folket fulgte Jesus på feil grunnlag.
Folkemengden fulgte ikke Jesus fordi de var klar over at de trengte Ham som sin Frelser. De
bare håpte på materielle fordeler.
Jesus gjorde mange gode ting som var til stor hjelp for folket, men Han kom ikke til verden
for å gjøre dette livet lettere for menneskene.
Hva kom Han for å gjøre?
Han kom for å frelse oss fra Satans makt over oss, og fra straffen som vi fortjente for våre synder.

Dersom noen tror at han skal ha fysiske og økonomiske fordeler av å følge Bibelens lære, er
det viktig at han kommer til erkjennelse av at Gud ikke har lovt slike ting i sitt Ord.


Folket bestemte seg for å ta Jesus med makt og gjøre Ham til konge.

Les Joh 6:15.
Jesus tillot ikke at de gjorde Ham til konge.

4.

Jesus gikk på vannet.
Les Joh 6:16-21.



Jesus demonstrerte sin makt som den som har skapt sjøen.
Det er umulig for et vanlig menneske å gå på vannet, men Jesus var ingen vanlig mann – Han
var Gud og mann.
I forrige leksjon hørte vi om at Han stillet vinden og bølgene, og her går Han på
Genesaretsjøen. Han skapte sjøen, og Han har kontroll over den. Derfor var det ikke
vanskelig for Ham å gå på den. Jesus kan gjøre alt Han vil.

5.


Jesus er Livets brød.
Neste dag lette folket etter Jesus.
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Les Joh 6:22-26.
Jesus visste hvilke motiver folket hadde. Han visste hvorfor de lette etter Ham.


Gud vet om alle våre tanker.
Han vet hvorfor vi lytter til Hans budskap. Samme hvilke motiver vi har, elsker Han oss og vil
at vi skal lytte og lære for å forstå Hans Ord og komme til tro på Ham som vår Frelser.



Jesus sa til folket at de måtte søke etter åndelig mat.

Les Joh 6:27.
Jesus sa ikke at det var galt å arbeide for mat, men at mennesket først og fremst skulle ta til
seg den åndelige mat - Guds Ord, som viser vei til evig liv. Bare Gud kan gi dem denne maten.
Den åndelige mat er sannheten som Han forkynte dem.


Vi har lært fra Guds Ord at den fysiske død ikke er slutten.
Ingenting kan hjelpe en person dersom han dør og har forkastet sannheten – den åndelige
mat, som Jesus snakket om.
Dere har hørt dette: ”Du kan ikke ta med deg noe når du dør.” Det stemmer, derfor er det
tåpelig å bruke all sin tid på materielle ting, og ikke ha tanker for den evige, åndelige mat,
som bare Jesus kan gi oss. Dør vi uten Jesus, er det ikke noe håp.
Det er derfor det er så viktig å lytte og tro det Jesus forkynte. Han er Gud, den største av alle
profeter, for Han kom for å vise oss hvem Gud er og hva Han har gjort for å utfri syndere.



Jesus sa til folket at de måtte tro.

Les Joh 6:28-29.
Vi har lært hva det vil si å tro.
Da israelittene var i ødemarken og ble bitt av giftige slanger, måtte de se opp på
kopperslangen for å leve.
De måtte tro det Gud hadde sagt gjennom Moses, for å bli reddet fra slangegiften.
Lærer: Her er et eksempel på hva tro er:
Du er passasjer på et fly. Hva gjør du for å komme fram dit du skal?
Ingenting.

Hva er det du stoler på, som kan få deg dit du skal?
Kraften som holder flyet oppe, og ekspertisen til piloten.

Slik er det også med vårt evige bestemmelsessted. Vi kan ikke gjøre annet enn å tro på Guds
Ord, og stole på Jesus som vår Frelser.


Folkemengden ville se flere mirakler av Jesus.
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De hadde allerede sett mange mirakler som Jesus hadde gjort, men det hadde ikke ført dem
til tro på Ham. Folket ville gjerne se noe sensasjonelt, et tegn som kunne overbevise dem om
hvem Han var.

Les Joh 6:30-31.
Det var tydelig at folket ikke tok imot det Jesus lærte dem. De hadde hørt budskapet, men de
forsto det ikke, og de var ikke overbevist om at Han var Guds Sønn.
De minnet Jesus på at Moses hadde gitt folket manna i ødemarken i 40 år.
Hvem var det som hadde gjort dette miraklet i ødemarken, mente de?
Moses.

Så sa de at hvis Jesus gjorde noe lignende, ville de tro at Han var Guds Sønn.


Jesus forklarte at Gud gav dem brød fra Himmelen.

Les Joh 6:32-33.
Jesus sa at det var Hans Far, ikke Moses, som hadde gitt manna til forfedrene deres. Så
forklarte Han at på samme måte som Gud hadde gitt manna i ødemarken, så israelittene ikke
skulle dø fysisk, hadde Gud gitt dem det sanne brød fra Himmelen, så menneskene i verden
ikke skulle dø åndelig. Jesus refererte til seg selv. Han er brødet som Gud hadde sendt for å gi
evig liv til alle som ville tro på Ham.


Folket forsto ikke at Jesus snakket om åndelig mat.

Les Joh 6:34.
De var fortsatt mest opptatt med mat som kunne mette deres fysiske sult. Jesus hadde gitt
dem brød og fisk, derfor ville de at Han skulle fortsette med å skaffe dem mat.
Husker dere hva Nikodemus tenkte da Jesus sa: ”Du må bli født på ny”?
Han trodde at Jesus mente at vi måtte bli født som babyer igjen.

Vi er akkurat som Nikodemus og folket på Jesu tid, vi tenker på disse jordiske ting.


Jesus forklarte at Han var livets brød.

Les Joh 6:35.
På samme måte som Gud gav folket manna fra Himmelen i ødemarken, og lot det strømme
vann fra fjellet, for å berge dem fra å dø fysisk, så sendte Gud Jesus fra Himmelen til verden
for å gi menneskene åndelig mat, så de kan ha evig liv.

6.

Konklusjon
Les salme 107:9.
Hvorfor er du ikke sulten når du har spist et godt måltid mat?
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Fordi sulten er mettet.

Slik er det også når vi har satt vår lit til Jesus som Frelser. Vi er glad og fornøyd, vi er ikke
lenger under fordømmelse. Vi er forlikt med Gud og lever i harmoni med Ham. Jesus
”metter” dem som tror på Ham. Han er alt en synder trenger for å bli akseptert av Gud.
Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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