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MIRAKEL

Jesus ga mat til fem tusen mennesker med fem brød og to fisk.

DETTE TRENGER DU

X5

I følge bibelen så gjennomførte Jesus en rekke mirakler, og
statistikk viser av 1 av 5* fortsatt tror på den bibelske f orklaringen
av disse. Vi i Humanistisk Ungdom verdsetter kritisk tenkning og
vitenskapelige fremgangsmåter. Nå skal vi vise deg hvordan det
egentlig skjedde. Hvis jesus kan, så kan du!

X2

Begynn med en laks av gjennomsnittlig størrelse, og del opp i biter
på 1,3 gram spiselig fisk.

Skjær brødet i skiver med en tykkelse på 0,22 millimeter.
Rull deretter brødskiven rundt fisken.

0,22 mm

Gjenta fem tusen ganger. Server som tapas og vel bekomme!

Kilde: YouGov for Nordisk bibelmuseum, 2018

HOW TO JESUS

2

MIRAKEL

Jesus gjorde vann om til vin.

DETTE TRENGER DU
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MIRAKEL

Jesus kunne gå på vannet.

DETTE TRENGER DU

X2

Fyll et glass til randen med vin. Fyll et likt glass til randen med vann.
Legg en tynn plastbit på over slik at den dekker glasset med vann.

Finn et passe grunt vann eller basseng. Bestill ett bord av pleksiglass med
passende høyde. Ta så på deg en plastpose.

1.5 m
Kjøp

Snu det forsiktig på hodet og plasser det på toppen av glasset med vin.
Flytt plastbiten forsiktig slik at det blir en liten åpning.

Plasser bordet i vannet slik at toppen er like under overflaten. Still deg så
på bordet, ta av og gjem posen. Vent på uvitende forbipasserende.
ohhh!
AAhhh!

Se vann bli til vin!

Vent på uvitende forbipasserende, smil og vink!

(Husk å resirkuler posen etter bruk)
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MIRAKEL

Jesus vekket folk fra de døde.

DETTE TRENGER DU

113
Ring

Sjekk om personen er ved bevissthet. Sørg for at luftveiene er åpne,
og se etter normal pust.

Hos Humanistisk Ungdom baserer vi vår oppfatning av virkeligheten på vitenskap, rasjonalitet og kritisk tenkning. Vi avviser
overnaturlige forklaringer, og mener at det er viktig å motarbeide
vrangforestillinger. I dagens samfunn kan hvem som helst publisere hva som helst, og folkets evne til kildekritikk blir avgjørende for et fungerende demokrati. Som organisasjon jobber vi for
myteknusing, folkeopplysning og å øke graden av kritisk tenkning
i samfunnet. På den måten kan vi skape meningsfylte diskusjoner,
som ikke blir forurenset av argumenter uten rot i virkeligheten.

113

Man skal ikke ta alt for god fisk, og
man skal ikke tro på alt man leser!

g

Rin

Hvis personen ikke er ved bevissthet eller har normal pust, ring 113 og
start hjerte- og lungeredning. Fortsett helt til ambulansen kommer eller
du får klare livstegn.

Åh se, han lever! Ta imot ære og berømmelse.

BLI MED!

Les mer om oss på våre nettsider!
Bli medlem på humanistiskungdom.no
eller finn oss på vipps!

@humanistiskungdom

humanistiskungdom.no

