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Много религиозни водачи (наречени Фарисеи) 
говорели всякакви лъжи за Исус. Някои дори се
опитвали да Го убият. 



Те не вярвали, че Той наистина бил Божият Син. Те
не Го приемали, въпреки, че Той вършел чудеса, 

които ясно
доказвали, 
че Той бил
Божият
Син.



Един ден, Исус пресякъл Галилейското Езеро. Може
би Той искал да си почине малко от тълпите, които

винаги Го заобикаляли. Но
тълпите скоро пак Го
намерили. Те знаели, че
Исус можел да върши
велики чудеса. Те
искали да бъдат с Него. 



Исус завел учениците Си в едно безлюдно място
и като седнал, започнал да ги поучава. Все

повече и повече хора се натрупали. 
Станало време за вечеря. Сигурно
всички били много

гладни.



Исус погледнал тълпата. Той попитал Филип: “От
къде да купим хляб, за да нахраним всички?” Исус
знаел какво трябвало да направи, но просто
изпитвал ученика Си.



“Много пари ще трябват за да нахраним всички тези
хора”, казал Филип. Той се притеснявал, че нямало
да им стигнат парите.



Един друг ученик – Андрей
(брат на Симон Петър), 
казал на Исус: “Тук има
едно момче, което има 5 
ечемичени хляба и 2 малки
рибки...”



“... Но какво са това за толкова много хора?” Андрей
не можел да разбере как обяда на малкото момче
можел да нахрани толкова много хора – въпреки, че
момчето било готово да го даде на Исус.  



Исус казал: “Нека хората да седнат на групи”. 
Всички седнали. Само мъжете били около 5000. Уау! 
Пет хиляди! Освен това, там имало и жени и деца.



Исус взел хляба и рибите. Малкото момче явно се
било доверило на Исус. То не знаело защо Исус бил
поискал обяда му, нито какво
Исус щял да направи с него. 
Може би си е помислило: 
“Ако си дам храната, 
за мен няма да остане нищо”. 
Но въпреки
това, момчето
дало хляба
и рибките си
на Исус.



Исус се помолил. Той благодарил на Бог. За 5 хляба
и 2 рибки? Да! Исус благодарил на Бог и Го помолил
да благослови храната.



След като се помолил, Исус
разчупил хляба и рибките, и
ги дал на учениците Си, за
да ги раздадат на хората. 
Точно тогава, хората
видяли великото чудо, 
което Исус извършил. 
Всички яли докато се
нахранят напълно и пак
останала много храна.



След като всички се нахранили, останали още много
парчета хляб и риба. Исус казал на учениците Си: 
“Съберете остатъците, за да не се загуби нищо”. 
Учениците напълнили 12 кошници с парчета хляб и
риба, които били останали.



През онзи ден, Исус нахранил 5000 човека с обяда на
едно малко момче. Един друг път, Той бил нахранил
над 4000 човека със седем хляба и малко риба. Когато
обикновените хора видяли тези чудеса, те
не завиждали като ядосаните Фарисеи. 
Вместо това, те казвали: “Това наистина
е Пророкът, Който
трябваше да дойде на
света”. Те разбрали, 
че Исус бил
Спасителят, 
Чийто идване
било обещано в
Божието Свято
Слово.



“Твоето Слово носи светлина”
Псалм 119:130
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