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Birçok din görevlileri (Ferisi diye çaùrılırlar)
úsa hakkında yalan söylediler. Bazıları ise O’nu
öldürmeye çalıütılar.

O’nun gerçekten Tanrı’nın Oùlu olduùuna inanmadılar.
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Bir gün úsa Celile
denizinden karüıya
geçti. Belki de
etrafında sürekli
toplanan kalabalıktan
uzaklaüıp dinlenmek
istedi.

Tanrı’nın Oùlu olduùunu kanıtlayan birçok mucizeler
yapmasına raùmen O’nu
kabul etmediler.
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Ama kalabalık kısa
sürede O’nu buldu.
Onlar úsa’nın büyük
mucizeler yaptıùını
biliyorlardı. O’nunla
olmak istediler.

úsa öùrencilerini, oturup öùrettiùi daùda ıssız
bir yere götürdü. Çok daha fazla insanlar
gelmeye devam etti. Yemek vaktiydi.
Herkes acıkmıü
olmalıydı.
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úsa kalabalıùa baktı. “Bu insanların yiyeceùi ekmeùi
nereden bulacaùız?” diye Filipus’a sordu. Etrafta
ekmek satan bir yer yoktu. úsa ne
yapmayı planlıyordu?

7

Filipus úsa’ya “Bu kalabalıùı doyurmak bir servete
mal olacak” diye cevap verdi. úsa ve öùrencilerinin
fazla parası yoktu.
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Baüka bir öùrenci
olan Andreas (Simun
Petrus’un kardeüi) úsa’ya,
“Burada beü ekmek ve iki
balıùı olan biri var”, dedi.

“... ama onlar bu kadar kalabalıùın yanında nedir ki?”
Andreas bu küçük çocuùun yiyeceùinin–eùer úsa’ya
verirse kaç kiüiyi doyurabileceùini anlamadı.
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Sonra, úsa ekmek ve balıùı aldı.
Küçük çocuk úsa’ya güveniyor
olmalıydı. úsa’nın yiyeceùini
niçin istediùini ve yiyeceùiyle
ne yapacaùını bilmiyordu.

úsa “únsanları oturtun”, dedi. Erkekler oturdu,
sayıları yaklaüık beü bindi. VAY CANINA BEû
BúN! Bu sayı kadın ve çocukları
kapsamıyordu.
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Sonra úsa dua etti.
Tanrı’ya üükretti. Beü
ekmek ve iki balık
için mi? Evet! úsa
Tanrı’ya “Teüekkür
ederim”, dedi
ve yiyeceùi
bereketlemesini
istedi.

“Eùer yiyeceùimi
verirsem yiyemem”
diye düüünmüü
olabilir. Ama yine
de yiyeceùini
úsa’ya verdi.
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Herkes doyduktan sonra bile arta kalan çok ekmek
ve balık oldu. úsa öùrencilerine “Kalanları toplayın
hiçbir üey ziyan olmasın” dedi. Yedikleri beü
ekmekten on iki sepet dolusu artık topladılar.

Duadan sonra ekmek ve
balıùı bölüp kalabalıùa
paylaütırması için
öùrencilerine verdi.
úsa’nın mucizeyi
yaptıùı zaman
insanların gördüùü
üey buydu. Herkes
istediùi kadar yedi.
Yine de ekmek ve
balık tükenmedi.
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Sıradan insanlar bu mucizeleri
gördüklerinde Ferisiler gibi kızmadılar.
Onun yerine “Dünyaya gelecek olan
peygamber budur.” dediler. Onlar
úsa’nın Tanrı’nın Kutsal
Kitabı’nda geleceùi
söylenen
Kurtarıcı
olduùunu
biliyorlardı.

O gün úsa 5000 insanı küçük bir
çocuùun yemeùiyle doyurdu.
Baüka bir zaman yedi ekmek
ve beü balıkla 4000
kiüiyi doyurdu.
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“úsa 5000 Kiüiyi Doyuruyor”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Yuhanna 6

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130

Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.
Tanrı bizi çok sever ki Oùlu úsa’yı günahımızın cezasını
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. úsa
dirildi ve Cennete geri gitti! ûimdi Tanrı günahlarımızı
baùıülayabilir.
Eùer günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya üunu
söyleyin: Sevgili Tanrı, úsa’nın benim için öldüùüne ve üimdi
tekrar yaüadıùına inanıyorum. Lütfen yaüamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki üimdi yeni yaüama sahip
olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin
çocuùun olarak Senin için yaüayabilmeme yardım et. Âmin.
Yuhanna 3:16
Her gün úncil’i okuyun ve Tanrı’yla konuüun!

