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Paljud vaimulikud (nimetatud variserid) ütlesid 
valesid Jeesusest.  Mõned  
isegi proovisid teda  
tappa. 



Nad ei uskund, et ta oli tõesti Jumala Poeg.  Nad ei  
nõustund Temaga kuigi ta tegi mittu imet mis näitas 
et Ta on Jumala  
Poeg. 



Ühel päeval, Jeesus läks teist pool Kinnereti järve.  
Võibolla Ta tahtis väikse pausu rahvahulgast, 

 kes olid alati kogunud Tema 
 ümber.  Aga rahvahulgad 
 varsti leidsid teda.  Nad 

 teadsid,et Jeesus tegi 
 suuri imetegosi.  Nad 

                                                 tahtsid olla 
                                                  koos temaga.  



Jeesus viis oma jüngrid, tühja mäe kohapeale 
kus Ta istus ja õpetas.  Üha rohkem inimesi 

hakkas tulema.  Varsti oli söögiaeg. 
                     Igaüks pidi olema  
                         näljane. 



Jeesus vaatas üle rahvahulga.  "Kus me ostame 
leiba, et need võiks süüa?"  Ta küsis Filipi käest.  
Puudusid toidukauplused lähedal.  Mis  
oli Jeesuse plaanind et teha?  



"See läheks maksma palju, et toita terve rahvast," 
Filippus vastas Jeesusele.  Jeesusel ja Tema 
jüngritel ei olnud palju raha.  



Teine jünger, Andrus 
(Siimon Peetruse vend) 
ütles Jeesusele: "Siin on 
poiss, kellel on viis 
odraleiba ja kaks 
väikest kala..."  



"... Aga mis need on kui on nii palju?"  Andrus ei 
saanud aru, kuidas väikse poisi lõunasöök võiks toita 
väga palju inimesi - isegi kui poiss oli valmis andma 
oma lõunasöögi Jeesusele. 



Jeesus ütles: "Käske inimestel istuda."  Siis istusid 
nad maha, arvuliselt umbes viis tuhat.  Oi!  Viis 
tuhat!  See ei lugend  naisi ja lapseid,  
kes seal olid ka.  



Järgmiseks, võttis Jeesus leiba ja  
kala.  Väike poiss pidi Jeesust  
usaldama Ta ei teadnud, miks  
Jeesus tahtis lõunasöögi või  
mida Jeesus hakkas tegema  
sellega.  Ta võiks  mõelda: "Kui  
ma annan oma  
lõunasöögi  
ära, ma  
ei saa ise  
süüa."  Aga  
ta tegi seda  
Jeesusele  
niikuinii.  



Siis Jeesus palvetas.   
Ta tänas Jumalat.   
Viie leiva ja kahe  
kala üle?  Jah!   
Jeesus ütles:  
"Tänan Sind"  
Jumalale ja  
palus et ta  
õnnistaks  
toitu.  



Pärast palvetamist, 
Jeesus murdis leiba ja 
kalu ning andis jüngritele 
kes jagasid nende  
paljude rahvale.  Siis  
inimesed nägid ime mida 
Jeesus tegi.  Iga inimene 
sõi kõik, mida ta soovis.  
Aga leiba ja kalu oli  
ikka ülejäänud. 



Pärast kui kõik olid söödetud, seal oli veel palju 
leiba ja kala üle jäänud.  "Koguge kildu nii, et midagi 
ei kaoks," Jeesus ütles jüngritele.  Nad täitsid 
kaksteist korvitäit koos kildudega viiest odraleivast 
mis olid üle jäänud nende poolt, kes olid söönud.  



Sellel päeval, Jeesus toitis üle 5000 
inimest väikse poisi lõunasöögiga.  
Teisel ajal, ta toitis üle 4000  
inimest seitse leivaga  
ja natuke kalaga.  



Kui tavalised inimesed nägid need 
tunnused, nad ei olnud vihased, nagu 
variserid.  Selle asemel nad ütlesid: 
"Tema on tõesti Prohvet, kes on tulnud 
maailma."  Nad teadsid, Jeesus oli 
Päästja kelle tulemine  
lubati Jumala  
püha Sõnas. 



Jeesus Toidab 5000 inimest 
 

 Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

Johannese Ev. 6 

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."  
Laulud 119:130 



Lõpp 



See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda.  

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti. 
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi: 

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen. 
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 

Evangeelium 3:16 
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