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Jóh. 6:1-14 Jesus var einaferð við eitt vatn, sum æt Galileavatn - Tiberiasvatn. Nógv fólk fylgdu
Honum, tí tey sóu undrini, hann gjørdi og hvussu Hann gjørdi tey sjúku frísk.
Tá Jesus sá, hvussu nógv fólk vóru har, segði Hann við Filip: "Hvar skulu vit keypa breyð,
so hesi kunnu fáa at eta?"
Filip svaraði Honum: "Vit hava slett ikki ráð at keypa breyð til øll hesi fólkini."
Ein annar lærisveinur, sum æt Andrias, segði við Hann: "Her er ein smádrongur, sum
hevur fimm breyð og tveir lítlar fiskar; men tað er ikki nóg mikið til so nógv!"
Jesus segði: "Biðið fólkini seta seg niður!" - Eini 5000 vóru har. So tók Jesus breyðini,
takkaði og býtti tað út til tey, sum sótu har, somuleiðis av fiskunum, so nógv, sum tey vildu
hava.
Og tá tey vóru mett, segði Hann við lærisveinarnar: "Savnið bitarnar saman, sum leypa av,
so einki fer til spillis!" Teir savnaðu tá saman nóg nógv til at fylla tólv kurvar.
Tá nú fólkið sá undrið, sum Hann gjørdi, søgdu tey: "Hetta er heilt vist profeturin, sum
Gud fór at senda í heimin!"
Lukas 18:15-17 Fólkini, sum vóru rundanum Jesus kom til hansara við øllum teimum lítlu børnunum, so
hann skuldi nema við tey og signa tey. Hetta dámdu lærusveinunum einki og teir bóðu
foreldrini fara burtur við øllum børnunum.
Men Jesus rópti á øll fólkini og børnini og segði: "Latið tey smáu børnini koma til Mín, og
forðið teimum ikki! Tí ríki Guds hoyrir teimum til. Eg sigi tykkum nakað, sum passar:
Tann, sum ikki tekur ímóti ríki Guds líka sum eitt barn, skal slett ikki koma inn í tað."
Lukas 9:46-48 Lærusveinarnir hugsaðu allir um, hvør teirra var tann størsti. Men Jesus sá, hvat teir
hugsaðu í hjartanum. Hann tók tá eitt lítið barn og stillaði tað hjá Sær.
Og Hann segði við teir: "Tann, sum tekur ímóti hesum barni í Mínum navni, tekur ímóti
Mær, og tann, sum tekur ímóti Mær, tekur ímóti Honum, ið sendi Meg, tað vil siga Gudi; tí
tann, sum er hin minsti av tykkum øllum, hann er stórur."

-

Hvat hevði drongurin í matpakkanum?
Hvussu nógv fólk mettaði Jesus?
Hvørjum hoyrir ríki Guds til?
Hvat er tað "ríki Guds"?
Hvussu kanst tú gera, so ríki Guds er har, sum tú ert?
Hevur Guds brúk fyri tær?

