
Bibelsamtale, søndag 29. mars 2020 

JESUS	VISER	OMSORG	(Matteus	14:13-21) 
13 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. 14 Da han nå gikk i 
land, fikk han se en stor folkemengde. Han fikk inderlig medfølelse med dem og 
helbredet de syke blant dem. 

 15 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.» 16 «De 
trenger ikke gå herfra», sa Jesus; «dere skal gi dem mat!» 17 «Men vi har bare fem 
brød og to fisker her», svarte de. 18 Da sa han: «Bring det hit til meg!» 19 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. 20 Og alle spiste og ble mette. Etterpå samlet de opp 
stykkene som var til overs, tolv kurver fulle. 21 De som hadde spist, var omkring fem 
tusen menn, utenom kvinner og barn. 

Oppskrift: 
Her er en svært enkel versjon av den klassiske Lectio Divina. Før dere starter: Avklar 
hvem som er gruppa. Er det familien? Er du husstand med kun én person kunne du 
avtale med noen andre at dere møtes på en digital plattform (Facetime/ Teams/ 
Zoom/ messenger) for å gjøre dette sammen. 

1) Les bibelteksten høyt 1-2 ganger. For voksne: Les gjerne først de foregående
versene, altså Matt. 14:1-12 for å få bakgrunnen for vår tekst. Til barn kan dere
forklare at Jesus og disiplene har fått vite noe trist – og det er dette han fikk
høre om (se vers 13), uten å lese bakgrunnsversene.

2) Hver enkelt får noen minutter (1-15 minutter, avhengig av gruppens størrelse/
alder / kjennskap til hverandre/ setting o.l) til ettertanke, bønn og refleksjon.
Hvordan er hendelsesforløpet – er det noe du særlig legger merke til? Var det
noe i teksten som særlig rørte ved deg? Dvel ved teksten. Hva trådte fram? Et
ord? En setning? Et uttrykk? Hva landet i deg?

3) Del med hverandre: Ha lyttegruppe: Det betyr at man tar runden i «kretsen»
og alle får dele noe de er komfortable med. Etter at alle har delt kan dere ev.
samtale videre om noe som ble viktig etter at vi har lyttet til hverandre.

4) Avslutt enkelt med bønn: Fader Vår/ at én ber/ at hver enkelt skriver eller
tegner en bønnelapp som legges i en bønnekrukke. Denne kan så bes for/ at
dem som vil får be 1-2 enkle bønnesetninger hver. Kanskje har dere andre
måter dere trives med å be sammen på.


