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Mulţi lideri religioşi (numiţi Farisei) spuneau minciuni 
despre Isus.  Unii au încercat chiar să-L ucidă.
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Un alt ucenic, Andrei 
(fratele lui Simon Petru) a 
zis lui Isus: „Este aici un 
băieţel, care are cinci pâni 
de orz şi doi peşti,…”

Isus a privit la mulţime.  „De unde avem să 
cumpărăm pâni ca să mănânce oamenii 
aceștia?” a întrebat El pe Filip.  Nu 
era mâncare în împrejurimi.  
Ce plănuia Isus să facă?

Într-o zi, Isus traversa Marea Galileii.  Probabil
dorea puţină linişte departe de mulţimea care Îl
înconjura întotdeauna.  Dar, curând mulţimea L-a

găsit.  Ei ştiau că Isus
făcea multe minuni.
Ei doreau să fie cu El.

„Ar costa o avere să hrănim mulţimea 
aceasta,” a răspuns Filip lui Isus.  Isus 
şi ucenicii nu aveam mulţi bani.

Isus i-a condus pe apostoli pe munte, s-a 
aşezat acolo să îi înveţe.  Din ce în ce
mai mulţi oameni veneau să Îl asculte.  

A sosit timpul mesei.  Cu toţii erau
probabil înfometaţi.

Ei nu credeau că El este cu adevărat Fiul lui 
Dumnezeu.  Nu au acceptat să creadă lucrul acesta 
chiar dacă El a dovedit                        că este Fiul lui 

Dumnezeu
prin multe

minuni.
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După ce au fost hrăniţi cu toţii, au mai rămas totuşi 
o mulţime de peşti şi pâni.  „Strângeţi fărămiturile 
care au rămas, ca să nu se piardă nimic,” a spus Isus 
ucenicilor.  Ei au umplut douăsprezece coşuri cu 
fărămiturile care rămăseseră din cele cinci pâni 
de orz, după ce mâncaseră toţi.

Apoi, Isus s-a rugat.  A 
mulţumit lui Dumnezeu.  
Pentru cinci pâni şi doi
peşti?  Isus a zis
„Mulţumesc” lui 
Dumnezeu şi L-a rugat
să binecuvânteze hrana.

Isus a zis, „Spuneți oamenilor să șadă jos.”  Şi
bărbaţii au stat jos, într-un număr de aproape cinci
mii.  Da!  Cinci mii!  Iar numărătoarea nu includea
femeile şi copiii care erau şi ei acolo.

După ce s-a rugat, Isus 
a frânt pânea şi le-a 
împărţit-o ucenicilor, 
iar ucenicii au împărţit-o 
celor ce erau acolo.  Le-a 
dat şi din peşte.  Atunci 
au văzut oamenii minunea 
făcută de Isus.  Fiecare 
a mâncat cât a vrut până 
s-au săturat.  Pânea şi 
peştele nu s-a terminat.

După aceea, Isus a luat pânile şi
peştii.  Cu siguranţă băiatul a 
avut încredere în Isus.  El nu 
a ştiut ce dorea Isus să facă
cu hrana sa, sau ce va face.  
Probabil se gândea, „Dacă îi
dau mâncarea mea, nu mai 
am ce mânca.”  
Dar el i-a 
dat-o lui 
Isus oricum.

„… dar ce sunt acestea la atâţia?”  Andrei nu 
putea înţelege cum hrana băiatului putea hrăni
atâţia oameni – chiar dacă băiatul şi-a arătat
dorinţa de a oferi hrana sa lui Isus.  
„. . . dar ce sunt acestea la atâţia?”
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Sfârşit

Când oamenii obişnuiţi au văzut aceste semne, 
ei nu au fost mânioşi ca şi Fariseii.  În schimb
au spus, „Cu adevărat, acesta este 
proorocul cel așteptat în lume.”  Ei au 
ştiut că Isus era Salvatorul a cărui
venire a fost promisă
de Dumnezeu în
Sfântul său Cuvânt.

Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte să se 

facă cunoscut nouă.
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate. Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna.
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate,

roagă-te astfel lui Dumnezeu:
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu. Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău. Amin.
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în 

fiecare zi! Ioan 3:16

Isus Hrăneşte 5000 de oameni

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,

se găseşte în

Ioan 6

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” 
Psalmi 119:130

În acea zi, Isus a hrănit peste 5000 
de oameni cu hrana băiatului.  Cu altă
ocazie, El a hrănit peste 4000 de 
oameni cu şapte pâni şi câţiva peşti. 
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