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Багато релігійних провідників (званих фарисеями) 
брехали про Ісуса.  Дехто навіть намагався Його 
вбити.  Вони не вірили,                            що Він справді 
є Син Божий.  Вони                                      не приймали 
            Його, хоч                                                            
             Він робив  
                                                                               чудеса, які 
                                                                                 доводили, 
                                                                                     що Він 
                                                                                       Божий 
                                                                                         Син.
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“... але що то на безліч таку!” Андрій не розумів, 
як обідом малого хлопця можна нагодувати дуже 
багато людей, навіть якби хлопчина бажав віддати 
свій обід Ісусу.

“І за двісті динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен із 
них бодай трохи дістав”, - відповів Пилип Ісусу. 
Ісус та Його учні не мали багато грошей.

Ісус привів Своїх учнів у безлюдне гірське місце, 
       де Він сидів і навчав.  Збиралося більше й 
              більше людей.  Наставав час обіду.  Всім, 
                      мабуть, дуже хотілося їсти.

Інший учень, Андрій (брат Симона 
Петра) сказав Ісусу: 
“Є тут хлопчина один, що має 
п’ять ячних хлібів та дві рибі,...”

Ісус поглянув на натовп. “Де ми купимо хліба, щоб 
вони поживились?” – запитав Він Пилипа. 
Крамниць з іжею поблизу не було. Що збирався 
робити Ісус?

Одного дня Ісус перетнув 
Галилейське море. Можливо, 
Він хотів відпочити від   
  натовпу, який завжди 
    збирався навколо Нього. 
      Але натовп швидко Його 
        знаходив. Вони знали, що 
        Ісус творив великі чудеса. 
          Вони хотіли бути разом з 
             Ним.

7 8

5 6

3 4



Того дня Ісус нагодував 5000 людей обідом 
маленького хлопчика. Іншим разом Він 
нагодував 4000 людей сімома хлібинами 
і кількома рибами. Коли звичайні люди 
бачили ці чудеса, вони не лютували, як 
фарисеї. Натомість 
вони казали: 
“Це Той справді 
Пророк, що 
повинен 
прибути на 
світ!”

Помолившись, Ісус розламав 
хлібини і рибу й роздав їх 
учням, які розділили їх серед 
великого натовпу.  Тепер 
люди побачили чудо, яке 
зробив Ісус.  Кожний їв, 
скільки хотів.  Однак, і хліб, 
і риба не були цілком з’їдені.

Тепер Ісус взяв хліби та рибу.  Хлопчина певно 
довіряв Ісусу.  Він не знав, навіщо 
Ісусові потрібний його обід і що 
Він з ним збирається робити. 
Він мабуть думав: “Якщо я 
віддам свій обід, я не поїм.” 
Але він усе-таки 
віддав його 
Ісусу.

Після того, як усі наїлись, залишилося ще багато 
хліба і риби.  “Позбирайте куски позосталі, щоб ніщо 
не загинуло”, - сказав Ісус учням.  Вони наповнили 
дванадцять корзин залишками ячного хліба і риби, 
які лишили люди, що їх їли.

Тоді Ісус помолився.  Він 
подякував Богу. 
За п’ять хлібин і дві 
рибини?  Так!  Ісус 
сказав “Дякую” 
і попросив Божого 
благословіння на іжу.

Ісус мовив: “Скажіть людям сідати!”  Отже, люди 
сіли, близько п’яти тисяч.  Нічого собі! 
П’ЯТЬ ТИСЯЧ!  Це навіть не враховуючи жінок та 
дітей, які там також були.
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Кінець!  

Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом. 
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті 

й бути покараному за твої гріхи. Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса! Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить! Він 

прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з 
Ним.

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе, 
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.” 
Читай Біблію і щодня говори з Богом!  

Євангелія від Івана, 3:16

“Вхід у слова Твої світло дає.” 
Псалом 119:130

Ісус нагодовує 5000 людей

Оповідання з Божого Слова, Біблії,

знаходиться у 

Євангелії від Івана, 6-ій голові
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