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אחיו של  (אנדרי, תלמיד אחר
יש  : "אמר לישוע) שמעון כיפא

פה נער ולו חמש ככרות לחם  
  .....",שעורים ושני דגים

"   ?איפה נקנה לחם כדי שאלה יאכלו.  "ישוע הביט אל ההמונים
מה תכנן  .  בסביבה לא היתה שום חנות.  הוא שאל את פיליפוס

  ?ישוע לעשות                        

אולי הוא רצה  .  עבר ישוע לצד השני של ים כנרת, יום אחד
אבל ההמון  .  הפסקה קטנה מההמונים שתמיד התאספו סביבו

הם ידעו  .  תוך זמן קצר מצא אותו
.   שישוע עשה ניסים גדולים

  .הם רצו להיות אתו

אנדרי לא ראה כיצד  "  ?אך מה אלה בשביל עם רב כזה"....
אם -כך הרבה אנשים-ארוחה של נער קטן אחד יכולה להאכיל כל

  .בכלל הנער היה מוכן לתת את הארוחה שלו לישוע

.  ענה פיליפוס לישוע" ,זה יעלה המון כסף להאכיל את כולם"
  .לישוע ותלמידיו לא היה כל כך הרבה כסף

,  ישוע הוביל את תלמידיו למקום שומם בהר שם ישב
בקרוב יהיה הזמן .  יותר ויותר אנשים הגיעו.  ולימד

.כולם היו כנראה רעבים.  לארוחת ערב
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אספו את  .  "עדין נשאר הרבה לחם ודגים, אחרי שכולם שבעו
הם  .  אמר ישוע לתלמידיו" ,מה שנותר כדי שלא יאבד מאומה

עשר סלים ממה שנשאר מחמש ככרות הלחם  -מלאו שנים
  .שהשאירו האוכלים

הוא .  ישוע התפלל, אז
בשביל  .  הודה לאלוהים

חמש ככרות לחם ושני  
:  ישוע אמר!  כן?  דגים

לאלוהים ובקש " תודה"
.ממנו לברך את האוכל

הם היו , אז האנשים ישבו."  הושיבו את האנשים", ישוע אמר
מספר זה אפילו לא כלל  !  חמשת אלפים!  ואו.  כחמשת אלפים

  .את מספר הילדים והנשים שהיו גם שם

איש מארוחה  5000האכיל ישוע מעל , באותו יום
האכיל ישוע מעל  , בפעם אחרת.  של נער קטן

כאשר .איש משבע ככרות לחם וכמה דגים4000
הם  , האנשים הרגילים ראו את הניסים של ישוע

  במקום זאת .  לא כעסו כמו הפרושים
זהו באמת ", הם אמרו                             

."  הנביא שבא אל העולם                                 
הם ידעו שישוע                                               

הוא המושיע                                                
אשר בואו                                                
הובטח בדבר                                                
.אלוהים                                              

שבר ישוע את  , אחרי התפילה
הלחם והדגים ונתן אותם  

לתלמידיו אשר חלקו אותם  
אז ראו האנשים  .  להמון הרב

כל אדם .  את הנס שישוע עשה
ועדין נשארו  .  אכל כמה שרצה

.לחם ודגים

ישוע לקח את ככרות הלחם  , ואז
.  הנער כנראה בטח בישוע.  והדגים

הוא לא ידע מדוע ישוע רצה את  
או מה שישוע יעשה , הארוחה שלו

אם אתן את  ", אולי הוא חשב.  אתה
."  לא אוכל לאכול, הארוחה שלי

אבל בכל זאת                              
הוא נתן אותה                             
.לישוע                            
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ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
. אותו

העונש על .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא
, ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה .  למות על הצלב ולהענש במקומנו
אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים

הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת
.  עמו לעולמים

 :אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

. אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים

16' יוחנן ג! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום
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