
Elämän leipä, Mark. 6 ja Joh. 6 
Kuvat: Lastenmission ”Kristuksen tunteminen” -kierrekirjasta 

 

Johdanto: 

(näytä kuvaa tai oikeita leipiä) Millaisesta leivästä sinä pidät? Vaaleasta patongista, ohuesta ja lämpimästä ries-

kasta, tuhdista ja tummasta ruisleivästä vai sekaleivästä? Vai oletko näkkileivän ystävä? Kuinka moni haluaisi 

syödä sellaista leipää, josta ei koskaan tule nälkä? Raamattu kertoo meille sellaisesta leivästä…  

 

Kuva 1 

Raamattu kertoo, kuinka ihmiset kulkivat joukoittain Jeesuksen ja opetuslasten perässä, sillä he olivat nähneet 

ja kuulleet, kuinka Jeesus paransi sairaita ja opetti ihmisiä. Ihmisiä kulki niin paljon, etteivät opetuslapsetkaan 

ehtineet edes syödä välillä. Jeesus lähti opetuslastensa kanssa hiljaiseen paikkaan, missä voisivat olla hetken 

rauhassa ja levähtää. He ottivat veneen ja lähtivät järven yli.  (näytä kartasta, jos sopivan sellaisen käsiisi löydät) 

 

He soutivat Betsaidan alueelle. Opetuslapset varmasti odottivat rauhaisaa hetkeä Jeesuksen kanssa. Mutta vä-

kijoukko huomasi Jeesuksen ja opetuslasten lähteneen ja lähtivät kävellen järven toiselle puolelle, sinne minne 

Jeesus ja opetuslapsetkin olivat matkalla. Väkijoukkoon liittyi matkanvarrella uusia ihmisiä ja lopulta heitä oli 

tuhansia. He odottivat Jeesuksen opetusta, ja että hän parantaisi sairaita ja auttaisi heitä. 

 

Kuva 2 

Eli siellä Betsaidassa oli kaikkea muuta kuin hiljaista. Siellä oli tuhansittain ihmisiä, jotka olivat kävelleet pitkän-

matkan järven toiselta puolelta, seuratakseen Jeesusta ja opetuslapsia. Mitä luulet Jeesuksen ajatelleen tuossa 

hetkessä? Hän oli lähtenyt opetuslastensa kanssa hiljaiseen paikkaan lepäämään, mutta ihmiset eivät antaneet-

kaan heidän olla rauhassa. Oliko Jeesus vihainen? Ajoiko Jeesus väkijoukon pois, ja sanoi, että olen nyt väsynyt, 

tarvitsen lepoa? Ei. Jeesus oli täynnä rakkautta ja hän katsoi ihmisiä säälien ja tahtoi heitä auttaa. Vaikka hän 

oli väsynyt, Hän rakasti heitä todella paljon. Samalla tavalla hän rakastaa kaikkia maailman ihmisiä myös sinua 

ja minua. Jeesus ei väsy sinuun koskaan. Sinä olet hänelle rakas! Ja hän tahtoo auttaa myös sinua. 

  

Raamattu kertoo, että Jeesus tunsi myötätuntoa näitä ihmisiä kohtaan. Jeesus opetti heitä rakkaudella ja ihmi-

set kuuntelivat häntä useita tunteja syömättä mitään ja hän paransi kaikki, jotka olivat avun tarpeessa. Oli niin 

mielenkiintoista kuunnella, mitä Jeesus halusi sanoa ja opettaa. Mutta he olivat kaukana kotoaan ja heillä ei 

ollut ruokaa. Illalla ihmiset olivat väsyneitä ja nälkäisiä. Ajatelkaa tuhansia nälkäisiä ihmisiä ilman ruokaa! 

  

Ihmisillä oli myös toisenlainen nälkä kuin ruoan nälkä. Se on nälkä, mikä meillä kaikilla on: meillä on nälkä kuulla 

enemmän ja enemmän Jumalasta ja saada syntimme anteeksi. Meillä on tarve siihen. Ihmisillä oli sydämissään 

syntiä. Mitä se synti olikaan? Se on kaikkea sitä mikä on Jumalan tahdon vastaista. Raamattu sanoo, että ”kaikki 

ovat synti tehneet.”  Room. 3:23. Eli Sinä ja minä olemme syntisiä, me teemme, ajattelemme ja sanomme pa-

hoja asioita ja myös jätämme tekemättä hyvää, mutta me ei vaan tehdä, vaan me ollaan syntisiä, se synti asuu 

meissä.  Jumalan täytyy rangaista synnistä ja Raamatussa sanotaan, että synnin palkka on kuolema, iankaikkinen 

ero Jumalasta. Kaikki väärä ansaitsee rangaistuksen.  

 

Kuva 3 

Nuo Jeesuksen luo tulleet ihmisetkin olivat syntisiä, mutta he eivät ajatelleet syntejään eivätkä nälkäänsä tuntea 

Jumalaa. He ajattelivat vain, että heidän mahansa murisee, heillä on nälkä ja täytyy saada ruokaa. Mistä he 

saisivat nyt ruokaa ja noin suurelle joukolle?  

 

Jeesus kysyi yhdeltä opetuslapseltaan, Filippukselta: ”Mistä voisimme ostaa ruokaa, että he saisivat syödäk-

seen?” Filippus ajatteli varmasti, aivan mahdotonta, emme voi ostaa riittävästi ruokaa tälle ihmismäärälle. Ei 

ole rahaa niin paljoa, että kaikille saisi edes pienen murusen ruokaa. Ja liekö tuolla ollut edes kauppoja lähellä 

tai muuta paikkaa, mistä he olisivat saaneet leipää. Leipomiseen olisi mennyt aikaa. Mutta, Kun Jeesus kysyi 

tämän kysymyksen, hän jo tiesi mitä aikoi tehdä.  



  

Mutta toinen opetuslapsi, Andreas, tuli ja sanoi Jeesukselle: Joh. 6:9 ”Täällä on poika, jolla on viisi ohraleipää ja 

kaksi kalaa. Mutta miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle?” Andreas tiesi, ettei edes viisi isoa leipää riittäisi 

ja nämä leivät olivat hyvin pieniä ja kalat myös. Mutta Andreas kertoi niistäkin vähistä ruoista Jeesukselle.  

 

Paljonkos sitä tarvittais leipää ja kalaa, että ruokittas viisi tuhatta miestä? 

(Piirrä tai etsi kuvat ”5leipää ja 2kalaa”; kirjoita laskutoimitukset näkyviin) 

Yhden miehen ateria oli 5 leipää ja 2 kalaa… Paljonko tarvitaan 5000 miehen aterialle? 25 000 leipää ja 10 000 

kalaa. Mut paikalla oli vielä tuhansia lapsi ja naisiakin. Tarvittiin ihan järjettömän suuri määrä ruokaa. 5leipää ja 

kaksi kalaa ei riittäis mitenkään. 

 

Kuva4 

Andreas toi kuitenkin pienen pojan eväineen Jeesuksen luo. Jeesus käski opetuslasten panna ihmiset istumaan 

50 ja 100 henkilön ryhmiin. Väkijoukko hiljenee ja miettii, miksi Jeesus käskee heidän istua, mitähän seuraavaksi 

tapahtuu. Mitä se Jeesus oikein meinaa? No, Mitä Jeesus sitten teki? Jeesus otti leivät ja kalat, katsoi ylös tai-

vaaseen, ja kiitti Jumalaa. Sitten, hän mursi leivät ja kalat, ja antoi palat opetuslapsilleen jaettavaksi ihmisille. 

 

Kuva 5 

Entä sitten? Opetuslapset lähtivät jakamaan ruokaa ihmisille. Yksi ihminen otti ehkä vähän, antoi ruoka-astian 

toiselle, joka taas otti itselleen ja taas seuraava sai eteensä ruokaa ja sitä ruokaa aina vaan riitti. Ottivatpa ih-

miset kuinka paljon tahansa, sitä oli aina jäljellä. Tämä oli ihme. Ihme, jonka ainoastaan - kuka voi tehdä? Ju-

mala. Jumala on ainut, joka voi tehdä ihmeitä. Ihmiset eivät koskaan olleet nähneet mitään tällaista. Jokainen 

söi niin paljon kuin jaksoi, itsensä kylläisiksi.  

 

Kun kaikki olivat syöneet, Jeesus käski kerätä tähteeksi jääneet ruoat ja paljonko niitä jäi tähteeksi? 12 koria. 

Ihmiset miettivät, kuka tämä Jeesus oikein on. He halusivat korottaa hänet kuninkaaksi. Olisi mahtava saada 

kuningas joka tekee tällaisia ihmeitä. Saa viisi leipää ja kaksi kalaa riittämään tuhansille ihmisille. Ois vähän 

hienoa, että olisi sellainen kuningas, joka ruokkis meidät ihmeillä, eikä sit tarvitsis tehdä töitäkään hankkiakseen 

elantoa. Oisko sustakin kivaa? Ihmiset eivät ymmärtäneet, että Jeesus oli tullut maailmaan paljon suurempaa 

tarkoitusta varten. Jeesus kyllä haluaa pitää sinusta huolen ja antaa sinulle jokapäiväisen ruoan, se ruoka mitä 

syöt, on lahjaa Jumalalta, se ei ole automaatio. Mutta Jeesus tuli ennen kaikkea täyttämään ihmisten hengelli-

sen nälän, sen kaipuun tuntea Jumala ja antamaan heidän syntinsä anteeksi ja antamaan iankaikkisen elämän. 

Sen voi antaa vain Jeesus. Ei kukaan muu. 

  

Tänään me tiedämme, että Jeesus kärsi sen rangaistuksen, minkä me olisimme ansainneet. Hän kuoli ristillä, 

vapaaehtoisesti, vuodatti oman verensä, että sinä voisit saada syntisi anteeksi. Jeesus ei ansainnut kuolemaa, 

koska hän oli synnitön. Hän ei tehnyt koskaan mitään väärää. Mutta koska Hän rakastaa sinua niin paljon, hän 

kuoli sinun puolestasi. Mutta hän ei jäänyt hautaan vaan nousi kuolleista. Jumala herätti hänet kuolleista, ja 

Hän elää tänäänkin. Ja se on iloinen asia, mielettömän iloinen asia. 

  

Jeesus tiesi, että ihmiset olisivat halunneet tehdä hänestä kuninkaan. Mutta ennen kuin ihmiset ehtivät tehdä 

mitään, Jeesus lähti kävelemään heidän luotaan vuorelle, ja sinne hän meni yksin. Osa väkijoukosta lähti ko-

tiinsa, osa jäi odottamaan Jeesusta, nähdäkseen hänet varhain seuraavana aamuna. Kun aamu koitti, oli taas 

paljon porukkaa odottamassa Jeesusta, mutta Jeesusta ei löytynyt mistään, vaikka ihmiset näkivät, että hän jäi 

yöksi siihen lähistölle. Minne hän oli hävinnyt? 

 

Kuva 6 

Jeesus löytyi Kapernaumin kaupungista, Raamattu kertoo, että hän siirtyi illalla myöhemmin sinne, vettä pitkin, 

mutta vain opetuslapset näkivät ja tiesivät sen. Ihmiset kysyivät siellä Jeesukselta, miten ja milloin sinä olet 

tänne tullut. Jeesus vastasi heille: Joh. 6:26. Jeesus ei vaivautunut kertomaan, että miten ja milloin on tullut, 

vaan otti tärkeämmän asian esille. Tänään te olette nälkäisiä ja haluatte lisää leipää. Te haluatte hirveästi saada 



leipää, joka kestää vain hetken, kohta on nälkä. Mutta Jeesuksella oli tarjota jotain paljon suurempaa. ”Jumalan 

leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän.” Mikä se sellainen on? He pyysivät, että Jeesus, 

anna meille sitä leipää. 

  

Mitäs Jeesus siihen sanoi? Joh. 6:35. (LAITA NÄKYVIIN) Hmm. Mitenkä Jeesus voi olla elämän leipä? Ja miten voi 

olla mahdollista, ettei koskaan tulisi enää nälkä tai jano? Se ei tarkoita, että Jeesus olisi patonki tai ruisleipä eikä 

se tarkoita tällaista syötävää leipää, mitä me syödään eikä sitä ruoan nälkää, mitä meillä. Mutta mitä käy, jos sä 

lopetat kokonaan syömisen? Eli ilman ruokaa me ei eletä montaa päivää, me tarvitaan sitä. Ruoka antaa meille 

elämän. Samoin on Jeesuksen kohdalla, me, sinä ja minä tarvitaan Jeesusta elääksemme, elääksemme ikuisesti. 

Jeesus antaa sulle elämän ja Jeesuksessa sulla on kaikki, mitä sinä tarvitset. Hän pitää sinusta huolen, kaikesta 

mitä sä tarvitse, hän antaa sulle synnit anteeksi ja siksi saat elää iankaikkisesti taivaassa, kuolema on vain siir-

tymien taivaaseen, missä elämä jatkuu… 

  

Monet eivät uskoneet, että Jeesus on elämän leipä, että Jeesus on tullut taivaasta pelastamaan meidät. He 

lähtivät pois, eivät enää seuranneet Jeesusta. Eivät ymmärtäneet miksi Jeesus oli tullut maailmaan. 

 

Kuva 7 

Aiotteko tekin lähteä? kysyi Jeesus opetuslapsiltaan. Pietari vastasi: Joh. 6:68,69 (NÄKYVIIN) Pietari tarkoitti, 

että he eivät aio jättää Jeesuksen seuraamista, koska uskovat, että hänet on lähetetty taivaasta ja hän on tullut 

pelastamaan meidät.  

Jeesus kysyy sitä sinultakin tänään, että aiotko sinä lähteä pois, vai uskotko sinä, että Jeesus on Jumalan poika, 

joka tuli taivaasta pelastamaan sinut ja antamaan sinulle kaiken anteeksi? Ehkä mietit, kuinka sinä sit voit saada 

anteeksi ja uskoa Jeesukseen. Raamatussa sanotaan: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut.”. Apt. 16:31 

(NÄKYVIIN) 

Kuva rististä ja tyhjästä haudasta 

Mitä se tarkoittaa? Kun sinä sydämessäsi uskot, että Jeesus kuoli ristillä ja nousi kuolleista sinun syntiesi tähden, 

niin Jumala lupaa sanassaan, että sinä pelastut, etkä joudu kärsimään rangaistusta synneistäsi. Eli sinä uskot ja 

luotat Jeesuksen olevan ainoa, joka voi pelastaa sinut.  

Jos myönnät Jumalalle olevasi syntinen ja kerrot Hänelle uskovasi, että Jeesus kuoli puolestasi, voit vastaanottaa 

pelastuksen lahjan tänään. Ja se on nimenomaan ilmainen lahja sinulle. Jeesus, elämän leipä, tuli täyttämään 

sinun tarpeesi saada syntisi anteeksi. Voit rukoilla hiljaa itseksesi juuri sillä paikalla missä nyt olet ja pyytää 

syntejäsi anteeksi ja Jeesusta pelastajaksi. Tai jos haluat rukoilla yhdessä tai sulle jäi jotain kysyttävää näistä 

asioista, niin tule toimintapisteiden aikaan rukouspisteelle niin jutellaan ja rukoillaan yhdessä. 

Mutta jos sä jo uskot Jeesukseen, niin mietipä, että mitä sinä voisit antaa Jeesukselle? Me ollaan saatu Jeesuk-

selta niin paljon, synnit anteeksi, elämän… kaikki on lahjaa. Tässä Raamatun kohdassa pieni poika antoi Jeesuk-

selle eväänsä ja Jeesus siunasi ne ja niistä riitti tuhansille ihmisille. Sä voit antaa Jeesukselle, mitä sulla on. Jos 

sä tykkäät laulaa, sä voit laulaa Jeesuksen kunniaksi, lauluja, jotka kertoo Jeesuksesta. Jos sä tykkäät leipoa, sä 

voit leipoa Jeesukselle… piirtää, tehdä asioita mitä sinä osaat, toisten ihmisten hyväksi ja antaa niille, jotka elää 

puutteessa ja toimia niin, että ilosanoma Jeesuksesta saisi mennä eteenpäin. Sä voit rukoilla, Jeesus, tässä mä 

oon, käytä mua. Tehdään yhdessä jotain, mikä auttaa ja palvelee toisia ihmisiä ja vie ilosanomaa Jeesuksesta 

eteenpäin.  

Ilman Jeesusta me ei saada mitään aikaan, mutta kun Jeesuksen kanssa tehdään, niin Jeesus suakin auttaa, sillä 

Jeesukselle on kaikki mahdollista. 

  

 


