Jesus metter fem tusen
Matteus 14, 13-21
Sammen utrydder vi fattigdom
VELKOMMEN
Denne seksjonen er ment som en hjelp for å få samtalen i gang, og har ikke noe sammenheng med
innholdet for kvelden, men gir hver enkelt anledning til å si noe og dele noe med resten av gruppen.
Finn et spørsmål som alle skal svare på. Det kan for eksempel være:
-

Nevn en farge du liker og noe som har den fargen og gir deg glede.
Hva tenker du på for tiden?
Nevn en hyggelig ting som har hendt deg siden sist og hvorfor den gjorde deg
glad.

BØNN FOR MØTET
Kjære Gud,
Du er rik! Din godhet er stor, og du har miskunn for alle. Vi ber om at du skal møte oss
der vi kjenner oss fattige og gi oss det vi trenger for å oppdage at vi er rike i deg. Lær oss
å være dine hender og føtter her på jorden. Lær oss å gi til andre ut fra vår fattigdom og
ikke bare ut fra vår rikdom. Amen.
BIBELLESING
Skriv ut et ark med bibelteksten til alle i foreningen/fellesskapet, eller be dem om å ta med Bibelen.
Først leses teksten høyt. Deretter skal alle lese den stille for seg selv. Mens du leser, forsøk å være til
stede i teksten, se etter de små detaljene og det store bildet. Oppdager du noe nytt? Er det noe som
berører deg akkurat denne gangen du leser teksten?

Matteus 14, 13-21 (Jesus metter fem tusen)
Da Jesus fikk høre om det, dro han derfra i båt over til et øde sted for å være alene. Men
folk fikk greie på det, og fra byene fulgte de etter ham til fots. Da han nå gikk i land, fikk
han se en stor folkemengde. Han fikk inderlig medfølelse med dem og helbredet de
syke blant dem.
Men da det ble kveld, kom disiplene til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent.
Send folket fra deg, så de kan dra til landsbyene og kjøpe seg mat.» «De trenger ikke gå
herfra», sa Jesus; «dere skal gi dem mat!» «Men vi har bare fem brød og to fisker her»,
svarte de. Da sa han: «Bring det hit til meg!» Så ba han folket sette seg ned i gresset, og
han tok de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og ba
takkebønnen. Deretter brøt han brødene og ga dem til disiplene, og disiplene delte ut til
folket. Og alle spiste og ble mette. Etterpå samlet de opp stykkene som var til overs, tolv
kurver fulle. De som hadde spist, var omkring fem tusen menn, utenom kvinner og barn.
Etter at alle har fått tid til å lese gjennom teksten i stillhet, kan de som ønsker dele med resten av
gruppen en ting de la merke eller opplever som viktig fra teksten.

BE FOR HVERANDRE
Hver person ber for den personen som sitter til høyre for en. Sett inn personens navn i dette
Bibelverset. (Dere kan velge et annet om ønskelig)

«Herre Gud, ikke la ____________ glemme å gjøre godt og dele med andre, for slike offer
er til glede for deg.» Amen. (Hebreerne 13, 16)

VELSIGNELSE (J. Phillip Newll)
På denne dagen, velsignelser fra himmelen.
På denne dagen, velsignelser fra jorden.
På denne dagen, velsignelser fra sjøen og skyene.
Åpne oss til livet.
Grunnfest oss i livet.
Fyll oss med liv og med undring.
Må velsignelser fra himmelen
og velsignelser fra jorden
og velsignelser fra sjøen og skyene
falle på de som vi er glad i
og hver eneste familie på jorden.
Amen.

