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Tilgangur: 
Líf Jesú – Að læra að Jesús gefur okkur að borða, en ekki bara mat, heldur það 
sem sálina vantar af því að hann elskar okkur. 
 
Námsefni: 
B Lk 9:10-17 
B Mk 6:30-44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hugmynd að kennslustund: 
 
 
Við munum læra um það hvernig Jesús undirbjó lærisveina sína fyrir stofnun 
evkaristíunnar. 
 
Hann gerði mörg kraftaverk.  
Hvaða kraftaverk til dæmis? Af hverju?  
Til þess að sýna að hann er Guð, og að hann getur gert hvað sem er.  
Jesús vildi sýna að hann væri Guð svo allir gætu trúað á hann og á það sem hann 
kenndi. Og einnig til að sýna að hann hefði mátt til að gera hvað sem hann vildi. 
Hann framkvæmdi margföldun brauðanna. (Að segja frá kraftaverkinu). 
 
Jesús er með postulunum við vatnið og mikill fjöldi fólks kemur til að hlusta á 
hann. Engum leiðist þegar Jesús talar um himininn og Guð Föður hans. En svo 
kom kvöld, það var næstum orðið dimmt… Jesús, sem hugsar alltaf um aðra, veit 
að þetta fólk, sem hafði ekki borðað neitt allan daginn, hlýtur að vera orðið mjög 
svangt. 
 
Postularnir sögðu við Jesú: „Hvernig ætlum við að fæða allt þetta fólk, það eru 
fleiri en fimm þúsund manns! „Það er mikið, fimm þúsund manns!“ 
Þá sagði Andrés postuli við Jesú: „Hérna er drengur sem hefur fimm brauð og tvo 
fiska, en hvað nægir það fyrir marga?“ Jesús sagði: „Látið þá setjast í hópa, um 
fimmtíu í hverjum.“  
Jesús, sem er almáttugur, veit vel hvað hann ætlar að gera! Hvað er Jesús að gera? 
Hann tekur brauðin og lítur upp til himins. Geturðu giskað á hvers vegna? Hann 
biður til Föður síns. Eftir að hafa blessað brauðin skiptir Jesús þeim og biður 
postulana að dreifa því til allra. Jesús gerir það sama við fiskana og allir hafa nóg að 
borða. 
 
Í höndum Jesú breyttust brauðin fimm og fiskarnir tveir í þúsundir brauða og 
þúsundir fiska. Hvílíkt kraftaverk! Og það var ekki nóg með það: Maturinn 
kláraðist ekki! Jesús sagði: „Safnið því sem gekk af saman svo að ekkert fari til 
spillis.“ Það fyllti tólf stórar körfur! Jesús gerði nokkuð óvenjulegt hér: Það heitir 
kraftaverk margföldunar brauðanna. 



Og daginn eftir kom mannfjöldinn aftur. Jesús sagði þá: „Þið eruð að leita að mér 
af því að ég gaf ykkur að borða, en ég hef annað brauð til að gefa ykkur...“  
Við þurfum brauð til að næra líkama okkar en Jesús veit að sál okkar þarfnast líka 
brauðs. Þetta brauð er Jesús sjálfur. Jesús vildi tala um hostíu, þennan litla 
brauðbita, sem meðan á messunni stendur, breytist í Jesú. Og hostíuna, sem Jesús 
hefur breyst í, munið þið fá í fyrstu altarisgöngu ykkar. 
 
Jesús sinnir ekki aðeins þörfum líkamans heldur einnig þörfum sálarinnar. Fólkið 
sem var vitni að þessu kraftaverki gat ekki skilið að Jesús myndi fara og gera enn 
fleiri kraftaverk til þess að næra sálir þeirra. En þarna sá það að Jesús gat gert 
ótrúlega hluti sem enginn annar getur. Það sá líka að Jesú hafði áhyggjur af því að 
þau væru svöng. Og það var undirbúningur fyrir ennþá meira kraftaverk. 
 
TIL AÐ BIÐJA HEIMA: 

 

Fyrir máltíð 

Blessa þú oss, Drottinn, og þessar gjafir, sem vér þiggjum af mildri 

gæsku þinni. 

Fyrir Krist, Drottin vorn. 

Amen. 

Eftir máltíð 

Almáttugi Guð, vér þökkum þér allar velgerðir þínar. 

Þú sem lifir og ríkir um aldir alda. 

Amen. 

 

 
 
 
 



 


