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Birçok din görevlileri (Ferisi diye 
çağrılırlar) İsa hakkında yalan  
söylediler. 



Bazıları ise O’nu öldürmeye çalıştılar. 
O’nun gerçekten Tanrı’nın Oğlu olduğuna  
inanmadılar. 



Tanrı’nın Oğlu olduğunu kanıtlayan 
birçok mucizeler yapmasına rağmen     
     O’nu kabul                     etmediler.  



Bir gün İsa Celile denizinden karşıya 
geçti.  Belki de etrafında 

                               sürekli toplanan 
                               kalabalıktan 
                               uzaklaşıp 
                                dinlenmek  
                                      istedi. 



Ama kalabalık kısa sürede O’nu 
buldu.  Onlar İsa’nın büyük 

 mucizeler yaptığını 
                                 biliyorlardı. 

  O’nunla olmak 
 istediler.  



İsa öğrencilerini, oturup 
   öğrettiği dağda 
    ıssız bir yere  
       götürdü. 



Çok daha fazla insanlar gelmeye 
devam etti.  Yemek vaktiydi.   

                Herkes acıkmış 
                     olmalıydı.  



İsa kalabalığa baktı.  “Bu insanların 
yiyeceği ekmeği nereden bulacağız?” 
diye Filipus’a sordu. Etrafta  
ekmek satan bir yer yoktu.   
 
 
 
 

                                       İsa  
                                     ne yapmayı  
                              planlıyordu?  



Filipus İsa’ya “Bu kalabalığı 
doyurmak bir servete mal olacak” 
diye cevap verdi.  İsa ve 
öğrencilerinin fazla parası yoktu.  



Başka bir öğrenci 
olan Andreas 
(Simun Petrus’un 
kardeşi) İsa’ya, 
“Burada beş 
ekmek ve iki 
balığı olan biri 
var”, dedi. 



“... ama onlar bu kadar kalabalığın 
yanında nedir ki?” Andreas bu küçük 
çocuğun yiyeceğinin–eğer İsa’ya 
verirse kaç kişiyi doyurabileceğini 
anlamadı.  



İsa “İnsanları oturtun”, dedi.  
Erkekler oturdu, sayıları yaklaşık 
beş bindi. 



VAY CANINA BEŞ BİN!  Bu sayı  
kadın ve çocukları kapsamıyordu.  



Sonra, İsa ekmek ve balığı aldı.  
Küçük çocuk İsa’ya  
güveniyor olmalıydı.  
İsa’nın yiyeceğini niçin  
istediğini ve yiyeceğiyle  
ne  
yapacağını  
bilmiyordu. 



“Eğer yiyeceğimi verirsem  
yiyemem” diye  
düşünmüş olabilir.   
Ama yine de  
yiyeceğini  
İsa’ya  
verdi. 



Sonra İsa dua etti.   
Tanrı’ya şükretti.   
Beş ekmek ve  
iki balık için mi?   
Evet!  İsa Tanrı’ya  
“Teşekkür  
ederim”, dedi  
ve yiyeceği  
bereketlemesini  
istedi. 



Duadan sonra  
ekmek ve balığı  
bölüp kalabalığa  
paylaştırması  
için öğrencilerine  
verdi.  İsa’nın  
mucizeyi yaptığı  
zaman insanların 
gördüğü şey  
buydu. 



Herkes istediği  
kadar yedi.   
Yine de  
ekmek  
ve balık  
tükenmedi. 



Herkes doyduktan sonra bile arta 
kalan çok ekmek ve balık oldu.  İsa 
öğrencilerine “Kalanları toplayın 
hiçbir şey ziyan olmasın” dedi. 



Yedikleri beş ekmekten on iki 
sepet dolusu artık topladılar. 



O gün İsa 5000 insanı küçük bir 
çocuğun yemeğiyle doyurdu.   
Başka bir zaman yedi ekmek  
ve beş balıkla  
4000 kişiyi  
doyurdu. 



Sıradan insanlar bu mucizeleri 
gördüklerinde Ferisiler gibi 
kızmadılar.  Onun  
yerine “Dünyaya  
gelecek olan  
peygamber  
budur.”  
dediler. 



Onlar İsa’nın Tanrı’nın Kutsal 
Kitabı’nda geleceği söylenen  
Kurtarıcı olduğunu  
biliyorlardı.  



 “İsa 5000 Kişiyi Doyuruyor” 
 

 Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir  
hikaye 

 
 Yuhanna 6 

 
 
 
 

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.”  
Mezmur 119:130 



Son 



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan 
ve O’nu tanımanı isteyen harika Tanrımız 

hakkında anlatır. 
 

Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, 
kötü şeyleri yaptığımızı bilir.  Günahın 

cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh 

üzerinde ölmesi ve günahlarınız için cezayı 
çekmesi için gönderdi. 



Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, 
Tanrı’ya şunları söyleyin: Sevgili İsa, Senin 

Tanrı olduğuna ve benim günahlarım için 
ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 

yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen 
yaşamıma gel ve günahlarımı affet, öyle ki 

şimdi yeni yaşama sahip olabileyim ve bir gün 
sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat 
edebilmem ve Senin için yaşayabilmem için 

bana yardım et.  Amin.  
 

Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla 
konuşun!  Yuhanna 3:16 
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