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Monet uskonnolliset johtajat (fariseukset)
kertoivat Jeesuksesta valheita. Jotkut jopa
yrittivät tappaa
hänet.

He eivät uskoneet, että Jeesus todella oli
Jumalan Poika.
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He eivät hyväksyneet Jeesusta vaikka tämä teki
ihmeitä, jotka todistivat hänen olevan Jumalan
Poika.

Eräänä päivänä Jeesus
meni Galileanjärven
toiselle puolelle. Ehkä
hän halusi pienen tauon
ihmisjoukoista, jotka
aina seurasivat häntä.
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Mutta pian
ihmisjoukot löysivät
hänet. He tiesivät,
että Jeesus teki
suuria ihmeitä. He
halusivat olla hänen
kanssaan.

Jeesus vei opetuslapsensa
autiolle vuorenrinteelle, missä
hän istui opettamaan. Ihmisiä tuli
jatkuvasti lisää. Alkoi olla illallisen
aika. Kaikilla oli
varmaan nälkä.
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“Tämän ihmisjoukon ruokkiminen maksaisi
omaisuuden,” Filippus vastasi Jeesukselle.
Jeesuksella ja hänen opetuslapsillaan ei
ollut paljon rahaa.

Jeesus katsoi ihmisjoukkoa.
“Mistä voimme ostaa heille leipää
syötäväksi?” Hän kysyi Filippukselta.
Lähistöllä ei ollut ruokakauppoja.
Mitähän Jeesus aikoi tehdä?
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Eräs toinen opetuslapsi,
Andreas (Simon Pietarin
veli) sanoi Jeesukselle:
“Täällä on poika, jolla on
viisi ohraleipää ja kaksi
pientä kalaa, ...”

“... mutta miten ne riittäisivät näin monelle?”
Andreas ei käsittänyt, miten pienen pojan eväät
voisivat ruokkia niin monia ihmisiä – jos poika
vaikka haluaisikin antaa eväänsä Jeesukselle.
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Jeesus sanoi, “Käskekää ihmiset istumaan.” He
istuutuivat, kaikkiaan noin viisituhatta miestä.
VIISITUHATTA! Paikalla olleet naiset ja
lapset eivät edes
sisältyneet
tuohon
lukuun.

Sitten Jeesus otti leivät
ja kalat. Pieni poika luotti
Jeesukseen. Hän ei tiennyt,
miksi Jeesus halusi hänen
eväänsä, tai mitä Jeesus
niillä tekisi.

12

11
Sitten Jeesus
rukoili. Hän
kiitti Jumalaa.
Viidestä leivästä
ja kahdesta
kalasta? Kyllä!
Jeesus sanoi
“Kiitos”
Jumalalle ja
pyysi häntä
siunaamaan
ruuan.

Ehkä hän ajatteli, “Jos
annan hänelle evääni,
minulla ei ole syötävää.”
Mutta hän antoi ne
kuitenkin Jeesukselle.
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Kun kaikki olivat syöneet tarpeeksi, leipiä ja kalaa
oli vielä jäljellä. “Kootkaa tähteet, ettei mitään
menisi hukkaan,” Jeesus käski opetuslapsiaan. He
kokosivat kaksitoista korillista siitä, mitä viidestä
ohraleivästä oli jäänyt tähteeksi, kun kaikki olivat
syöneet.

Rukoiltuaan
Jeesus mursi leivät
ja kalat ja antoi ne
opetuslapsilleen, jotka
jakoivat ne kansalle.
Silloin ihmiset näkivät
Jeesuksen tekevän
ihmeen. Kaikille riitti
tarpeeksi ruokaa.
Mutta kaikkia leipiä
ja kaloja ei edes
tarvittu.
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Kun tavalliset ihmiset näkivät nämä
ihmeet, he eivät olleet vihaisia niin kuin
fariseukset. He sanoivat sen sijaan,
“Tämä on totisesti profeetta, joka
on tullut maailmaan.” He tiesivät,
että Jeesus oli se
Vapahtaja, jonka
tuleminen oli
luvattu
Jumalan
pyhässä
Sanassa.

Sinä päivänä Jeesus ruokki
5000 ihmistä pienen pojan
eväillä. Erään toisen kerran
hän ruokki yli 4000 ihmistä
seitsemällä leivällä
ja muutamalla
kalalla.
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Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän
kutsuu synniksi. Synnin rangaistus on kuolema.

Tämä kertomus löytyy Raamatusta,

Jumala rakastaa meitä niin paljon että Hän
lähetti poikansa kuolemaan ristillä ja kärsimään
rangaistuksemme. Jeesus nousi kuolleista ja
nousi taivaaseen! Nyt Jumala voi antaa
sinulle synnit anteeksi.

Jh 6

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”
Ps. 119:130

Jos haluat kääntyä pois synneistäsi, sano Jumalalle:
Rakas Jumala, uskon, että Jeesus kuoli puolestani
ja elää nyt. Tule elämääni ja anna minulle synnit
anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin
olla kanssasi iankaikkisesti. Auta minua elämään
Sinun lapsenasi. Aamen. Joh.3:16
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!

