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Нагодування п’яти тисяч людей
(Мт.14:13-23; Мр.6:30-46;
Лк. 9:10-17; Ів.6:1-15)

“І, звелівши натовпові посідати на траві, Він узяв п'ятеро хліба й дві рибі,
споглянув на небо, поблагословив й поламав ті хліби, і дав учням, а учні народові.
І всі їли й наситились, а з кусків позосталих назбирали дванадцятеро повних
кошів... Їдців же було мужа тисяч із п'ять, крім жінок і дітей.”
(Матвія 14:19-21)
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Ісус Христос був добре знаний в ханаанському краї. Його популярність серед
людей ширилася і зростала з кожним днем. Всі довкола говорили про Його
проповідування і чуда, які Він чинив. За Ісусом слідували великі натовпи людей, котрі
хотіли, щоб Він уздоровив їх від недуг. Інколи Ісус був таким зайнятим, що навіть не
мав часу щось поїсти.
Апостоли допомагали Ісусові як могли. Вони були раді виконати будь-який
Його наказ. Одного разу Він післав їх по двоє уздоровлювати хворих і проповідувати
Добру Звістку про те, як досягти вічного життя. Коли вони повернулися, то принесли
сумну новину про те, що жорстокий цар Ірод стяв голову Іванові Христителю, якого
перед тим він кинув до в’язниці. Дізнавшись про це, Ісус дуже засумував і попросив
учнів відплисти човном далі від берега, щоб побути на самоті.
Однак люди, що зібралися на березі озера, щоб почути Ісусове навчання, не
хотіли розходитися. “І, як вийшов Ісус, Він побачив багато народу, і змилосердивсь над
ними, і їхніх слабих уздоровив. А коли настав вечір, підійшли Його учні до Нього й
сказали: Тут місце пустинне, і година вже пізня; відпусти народ, хай по селах
розійдуться, і куплять поживи собі” (Мт.14:14-15). Ісус сказав учням, щоб вони не
казали людям шукати їжу, а самі їх нагодували. Один з учнів, на ім’я Пилип відповів
Йому: “Не маємо чим нагодувати їх, бо тут тільки п'ять хлібів й дві рибі”. Ісус Христос
добре знав стан справ, але сказав саме так, щоб випробувати учнів. Він хотів показати
їм, яка їхня віра ще слабка, і як вони тримаються ще різних земних речей, замість Бога.
За наказом Ісуса, учні сказали людям, яких було біля п’яти тисяч, розсістися
групами по 50-100 осіб на траві. Тоді Ісус промовив: “Принесіть Мені сюди ті п’ять
хлібів і дві риби. “І, звелівши натовпові посідати на траві, Він узяв п'ять хлібів і дві
рибини, споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби, і дав учням, а учні дали
народові” (Мт.14:19). І сталося чудо – їжі вистачило на всіх людей. Всі наїлися, і навіть
залишилося ще кошиків з дванадцять хлібів та риби, котрі Ісус наказав не марнувати, а
зібрати і взяти з собою. Він міг зробити це чудо, бо був Сином Божим.
“І зараз звелів Ісус учням до човна сідати, і переплисти на той бік раніше Його,
аж поки народ Він відпустить. Відпустивши ж народ, Він на гору пішов помолитися на
самоті; і як вечір настав, був там Сам” (Мт.14:22-23).
Багатьом з людей, які бачили Ісусові чуда, хотілося б мати такого чудового і
могутнього Царя, котрий би робив такі та інші чуда і весь час давав їм досхочу їжі.
Однак Ісус прагнув іншого. Метою Його приходу у світ було не стати царем котроїсь
окремої країни, а спасти всіх людей від їхніх гріхів, привести їх до Царства Божого.
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Пам’ятна скарбничка
Псалом 49:15
...І до Мене поклич в день недолі, Я тебе
порятую, ти ж прославиш Мене!
Псалом 144:15-16
Очі всіх уповають на Тебе, і Ти їм поживу
даєш своєчасно, Ти руку Свою відкриваєш, і
все, що живе, Ти зичливо годуєш!

Дорогий небесний Отче! Дякую Тобі за те, що Ти насичуєш
мене Твоїми земними благами і даєш те, що я потребую. Дай
мені за це бути завжди вдячним Тобі і славити Твоє святе
ім’я. Я прошу це через Ісуса Христа. Амінь.
Розфарбуй малюнок кольоровими олівцями
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Прочитай вірші з Євангелія, де говориться про чудесне нагодування Ісусом Христом п’яти
тисяч людей. Вони навчають нас про те, що Ісус Христос є нашим Спасителем. Потім в
порожніх клітинках впиши відповідну назву Євангелія.
1.

Ісус прийшов на землю не для
того, щоб стати царем, а спасти
людей від їхніх гріхів

2.
Ісус навчав людей
про Царство Боже.

4.

Ісус застосував Свою
силу і нагодував
голодних людей.

Матвія 14:14

Марка 6:41- 44

Луки 9:11

3.

Ісус Христос виявив
Свою могутність,
зцілюючи хворих.

5.

Ісус запитав Пилипа,
де взяти їжу, щоб
перевірити його і
зміцнити його віру.

Івана 6:6

Івана 6:13-14

