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ĝk nem hitték el, hogy Jézus valóban az Isten Fia.
Nem tudták elfogadni, hogy az általa véghezvitt
csodák is azt
bizonyították,
hogy Ğ az
Isten Fia.

Sok vallási vezetĞ (az úgynevezett farizeusok)
hazugságokat terjesztettek Jézusról. SĞt voltak
olyanok is, akik meg
akarták
ölni.
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Egyik nap Jézus a Galilei-tengeren kelt át. Lehet,
hogy egy kis magányba akart menekülni az
Ğt körülvevĞ rengeteg ember
elĞl. De a sokaság rátalált.
Tudták, hogy Jézus nagy
csodákat visz véghez.
Vele akartak lenni.

Jézus a tanítványait egy elhagyatott dombhoz
vezette, leültette és itt tanította Ğket.
Egyre többen érkeztek. Az étkezés
ideje közeledett.
Mindegyikük
éhes volt.
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Jézus a sokaságot nézte. "Hol fogunk
kenyeret venni, hogy enni adhassunk
ennyi sok embernek ?" Semmiféle
kereskedés nem volt a közelben.
Mi volt Jézus terve ?

"Egy vagyonba kerül egy ilyen sokaságnak
enni adni." – mondta Fülöp. Jézusnak és
a tanítványoknak nem volt sok pénzük.
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Egy másik tanítvány,
András, Simon Péter
testvére, azt mondta
Jézusnak : "Ott van
egy fiatal fiú, öt
árpakenyere és
két hala van, …"
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"… de mit számit ez ennyi embernek ?" András
nem értette, hogy egy fiatal fiú ennivalójából,
hogy lehet megvendégelni ilyen sok embert – még
ha a fiú bele is egyezett, hogy az ennivalóját
Jézusnak adja.
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Jézus így szólt : "Ültessétek le Ğket !"
És a férfiak elhelyezkedtek, körülbelül
ötezren lehettek. IGEN ! ÖTEZREN !
És ehhez még hozzá
kell adni az
asszonyokat,
gyerekeket,
akik szintén
ott voltak.

Aztán Jézus elvette a
kenyereket és a halakat.
A fiúnak bíznia kellett
Jézusban. Nem értette,
hogy Jézus mit akar
kezdeni a tízóraijával.
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Ekkor Jézus imádkozott.
Hálát adott Istennek.
Öt kenyérért és
két halért ? Igen !
"KÖSZÖNÖM !"
– mondta Jézus
Istennek és arra
kérte, hogy áldja
meg az ennivalót.

Azt gondolhatta :
"Ha odaadom az
ennivalómat, akkor
nem lesz mit ennem."
Ennek ellenére
odanyújtotta
Jézusnak.
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Miután mindegyikĞjük evett, még mindig maradt
a kenyérbĞl és a halból is. "Szedjétek össze a
maradékot, hogy egy morzsa se menjen kárba !" –
mondta Jézus a tanítványoknak.

Miután imádkozott, Jézus
darabokra törte a kenyeret
és a halakat, és odaadta a
tanítványoknak, hogy osszák
szét az ennivalót a sokaság
között. Mindnyájan tanúi
lehettek a Jézus által
véghezvitt csodának.
Mindenki jóllakásig ehetett.
És még kenyér és hal is
maradt, amihez nem
nyúltak hozzá.
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Azon a napon Jézus 5000
embert látott vendégül egy
kisfiú tízóraijával. Egy másik
alkalommal hasonlóképpen
4000 embert hét kenyérrel
és néhány
hallal.

Tizenkét kosarat tudtak megtölteni azokkal a
kenyérdarabokkal, amelyeket az emberek az öt
árpakenyér fogyasztása után hagytak.
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ĝk tudták, hogy Jézus a
MegmentĞ, akinek az
eljövetele meg volt
ígérve Isten Szent
Szavában.

Amikor a nép ezeket a jeleket
látta, nem úgy reagált, mint a
farizeusok. Nem, Ğk inkább
ezt mondogatták :
"Bizonyára ez az
a próféta, akinek
el kell jönnie a
világba."
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Jézus megvendégel 5000 embert
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"Megvilágít engem a te szavaidnak
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130
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