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Многе религиозне вође (зване фарисеји) су говориле 
лажи о Исусу. Неки су чак покушали и да га убију.



Они нису вјеровали да је Он заиста био Божији Син. 
Они Га нису прихватали иако је Он чинио чуда која 
су доказивала да је 
Он Божији Син.



Једнога дана Исус је прешао Галилејско море. Можда 
је Он желио мали одмор од мноштва народа које се 

увијек скупљало око Њега. Али народ 
Га је убрзо пронашао. Они 
су знали да је Исус чинио 

велика чуда. Они су 
хтјели да буду са Њим.



Исус је водио Своје ученике на усамљено 
мјесто на планини, гдје је сјео и поучавао
их. Све више и више људи је долазило.

Ускоро је било вријеме вечере. 
Вјероватно су сви 
били изгладњели.



Исус је погледао на мноштво народа.
„Гдје ћемо купити хљеба да би они могли 
јести?” питао је Он Филипа. У близини 
није било продавница хране. 
Шта је Исус планирао да учини?



„Коштало би цијело богатсво да нахранимо сав 
овај народ,” одговорио је Филип Исусу. Исус и 
Његови ученици нису имали много новца.



Други ученик, Андреј 
(брат Симона Петра) рекао 
је Исусу: „Ево овдје је 
једно момче које има пет 
јечмених хљебова и двије 
мале рибе, ...”



„ ... али шта је то за оволико њих?” Андреј није 
видио како би ручак малог дјечака могао да 
нахрани тако пуно људи – чак и ако би дјечак 
био вољан да свој ручак да Исусу.



Исус рече, „Нека људи посједају.” И људи су 
посједали доле, у броју од око пет хиљада. Опа! 
ПЕТ ХИЉАДА! То чак није укључивало 
жене и дјецу који су такође били тамо. 



Даље, Исус је узео хљебове и рибу. 
Мали дјечак је сигурно вјеровао 
Исусу. Он није знао зашто је 
Исус тражио његов ручак, 
нити шта ће Исус учинити 
са њим. Можда је помислио, 
„Ако ја дам 
мој ручак, 
онда ја нећу 
јести.” Али 
у сваком 
случају га 
је дао Исусу.



Онда се Исус помолио. 
Заблагодарио је Богу. 
За пет хљебова и двије 
рибе? Да! Исус је 
рекао Богу „Хвала 
Ти” и замолио Га да 
благослови храну.



Послије молитве, Исус је 
преломио хљебове и рибу 
и дао их ученицима који 
су их раздијелили међу 
мноштвом људи. И тада 
су људи видјели чудо које 
је Исус учинио. Свака 
особа је јела колико је 
жељела. Али ипак 
хљебови и рибе нису 
били потрошени.



Пошто су се сви наситили, још увијек је било 
преостало хљеба и рибе. „Сакупите комаде тако 
да ништа не пропадне” рекао је Исус ученицима. 
Они су напунили дванаест котарица са остатцима 
од пет јечемних хљебова који су преостали од 
оних што су јели.



Тога дана Исус је нахранио преко 5000 људи са
ручком малога дјечака. Други пут, Он је нахранио 
преко 4000 људи са седам хљебова и неколико 
риба. Када је обични народ видјео ове 
знаке, они нису били љути као фарисеји. 
Умјесто тога они су рекли, 
„Ово је заиста Пророк 
који треба да дође на 
свијет.” Они 
су знали да је 
Исус Спаситељ 
чији је долазак 
био обећан у 
светој Ријечи 
Божијој.



Исус храни 5000 људи

Прича из Божије ријечи, Библије 

је пронађена у

Јован 6

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.” 
Псалам 119:130
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Ова Библијска прича нам говори о нашем предивном Богy
који нас је створио и који жели да га упознамо.

Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је он назива гријехом. 
Казна за гријех је смрт, али Бог те воли толико да је Сина свога 

јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради твојих гријехова. 
Онда се Исус вратио из мртвих и отишао на Небо! Ако ти 

вјерујеш у Исуса и замолиш Га да опрости твоје гријехове, Он ће 
то учинити. Он ће доћи и живјети у теби сада, и ти ћеш живјет са 

Њим заувијек.

Ако вјерујеш да је ово истина, реци ово Господу:
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си постао човјек који је 
умро за моје гријехове, и сада Ти живиш опет. Молим те дођи у 
мој животи опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови 
живот сада, и једног дана ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да 

те слушам и живим за тебе као Твоје дијете. Амин.

Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан! Јован 3:16
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