
Markus 6,30-44

Mat til folket



«30 Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham alt det de hadde gjort, og 

hva de hadde lært folket. 31 Han sier da til dem: Kom med til et øde sted hvor vi 

kan være for oss selv, og hvil dere litt! For det var mange som kom og gikk, så de 

ikke engang fikk tid til å spise. 32 Så dro de bort med båten til et øde sted for å 

være for seg selv. 33 Men folket så dem dra bort, og mange kjente dem. Fra alle 

byene kom de nå løpende til fots, og de nådde fram før dem. 34 Da han steg i land, 

fikk han se mye folk. Han hadde inderlig medynk med dem, for de var som får uten 

hyrde. Og han begynte å lære dem meget. 35 Da det allerede var blitt sent på 

dagen, kom disiplene hans til ham og sa: Stedet er øde, og det er alt langt på dag. 

36 Send folket fra deg, så de kan dra bort i bygdene og landsbyene her omkring og 

kjøpe seg noe å spise. 37 Men han svarte og sa til dem: Dere skal gi dem mat! De 

sier til ham: Skal vi gå av sted og kjøpe brød for to hundre denarer og gi dem å 

spise? 38 Han sier til dem: Hvor mange brød har dere? Gå og se etter. Da de hadde 

fått vite det, sa de: Fem brød og to fisker. 39 Han bød dem da å la alle sette seg i 

grupper i det grønne gresset. 40 De satte seg så ned, flokk ved flokk, noen på 

hundre, andre på femti. 41 Så tok han de fem brødene og de to fiskene, så opp mot 

himmelen og ba velsignelsesbønnen. Så brøt han brødene og ga dem til disiplene for 

at de skulle gi til folket, og de to fiskene delte han ut til dem alle. 42 Og de spiste 

alle og ble mette. 43 Og de tok opp tolv fulle kurver med brødstykker og det som 

var igjen av fisken. 44 De som hadde spist av brødene, var fem tusen mann.»



31 Han sier da til dem: Kom
med til et øde sted hvor vi 
kan være for oss selv, og
hvil dere litt! For det var 

mange som kom og gikk, så
de ikke engang fikk tid til

å spise.



34 Da han steg i land, fikk han se mye folk. 
Han hadde inderlig medynk med dem, for de var som får 

uten hyrde. Og han begynte å lære dem meget. 



«Dere skal gi dem mat!» (v.37). 



«Så tok han de fem brødene og de to fiskene, så opp 

mot himmelen og ba velsignelsesbønnen.» (v.41)





Sjokolade, snop 

og sukker til 

folket!



Kun det beste!



Kun det aller 

beste for 

misjonen 

og Jesus!



Å prøve å imponere Gud



Vi kjøper oss ut!

Catering er svaret!



Gammel glemt og 

gjemt niste i sekken



Lokkemiddel?



Jesus har mat å gi oss!


