
VIISI LEIPÄÄ KAKSI KALAA MARK. 6 ja JOH: 6 
KUVAT: http://www.freebibleimages.org/illustrations/  > Jesus feeds 5000 

 

Johdanto: Paljonko on 1+1? Entäs kun yhdessä laulussa lauletaan, että 1 + 1 ei olekaan 2, kun oikein tarkasti 

laskemme sen. Pieni ja heikko voi tulla suurimmaksi ja viimeinen voi olla ensimmäinen.  Miten se voi olla 

mahdollista, sitä selvittelemme tänään… 

 

Kuva 1 

Jälleen kerran Raamattu kertoo, kuinka ihmiset kulkivat joukoittain Jeesuksen ja opetuslasten perässä. Jeesus 

lähti opetuslastensa kanssa hiljaiseen paikkaan, missä voisivat olla hetken rauhassa ja levähtää. He ottivat 

veneen ja lähtivät järven yli. Opetuslapset varmasti odottivat rauhaisaa hetkeä Jeesuksen kanssa 

 

Kuva 2 

Mutta väkijoukko 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. 

Eli siellä oli kaikkea muuta kuin hiljaista. Siellä oli tuhansittain ihmisiä, jotka olivat kävelleet pitkänmatkan 

järven toiselta puolelta, seuratakseen Jeesusta ja opetuslapsia. 

 

Mitä luulet Jeesuksen ajatelleen tuossa hetkessä? Hän oli lähtenyt opetuslastensa kanssa hiljaiseen paikkaan 

lepäämään, mutta ihmiset eivät antaneetkaan heidän olla rauhassa. Oliko Jeesus vihainen? Ajoiko Jeesus vä-

kijoukon pois, ja sanoi, että olen nyt väsynyt, tarvitsen lepoa? Ei. Jeesus oli täynnä rakkautta ja hän katsoi 

ihmisiä säälien ja tahtoi heitä auttaa.  Hän rakasti heitä todella paljon, hän on Jumala, joka ei väsy ihmisiin ja 

heidän auttamiseensa. 

 

Jeesus ei väsy sinuunkaan koskaan. Sinä olet hänelle rakas! Ja hän tahtoo auttaa myös sinua. Aina saat tulla 

Jeesuksen luo, kertoa asiasi hänelle.  

 

Kuva 3 

Jeesus opetti heitä rakkaudella ja ihmiset kuuntelivat häntä useita tunteja syömättä mitään ja hän paransi 

kaikki, jotka olivat avun tarpeessa.  

Onko sinulla samanlainen mieli; voisitko sinä istua kuuntelemassa Jeesusta koko päivän, syömättä mitään? 

Onko Jeesuksen puhe sinulle niin tärkeää, että ruokakin sen rinnalla unohtuu? Nämä ihmiset olivat kaukana 

kotoaan ja heillä ei ollut ruokaa ja illan tultua ihmiset olivat todellakin väsyneitä ja nälkäisiä ja tarvitsivat 

ruokaa. Tuhansia nälkäisiä ihmisiä ilman ruokaa! 

  

Ihmisillä oli myös toisenlainen nälkä kuin ruoan nälkä. Se on nälkä, mikä meillä kaikilla on, mulla ja sullakin: 

MIKÄ SE ON? Meillä on nälkä oppia tuntemaan paremmin Jumalaa ja saada syntimme anteeksi. Me ollaan 

ihmisiä, syntisiä sellaisia, jotka luonnostamme elämme erossa Jumalassa. Mutta kun sinut on luotu elämään 

Jumalan yhteydessä, sinä kaipaat, sinä tarvitset Jumalaa, koska sinun on parasta olla Jumalan lähellä. Tässä 

elämässä ja kerran taivaassa. 

 

Kuva 4 

Nuo Jeesuksen luo tulleet ihmisetkin olivat syntisiä, mutta he eivät ainakaan tuossa hetkessä ajatelleet syn-

tejään 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 rupesi laskemaan rahoja: ei ole rahaa niin paljoa, että kaikille saisi edes pienen murusen ruo-
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kaa. Ja liekö tuolla ollut edes kauppoja lähellä tai muuta paikkaa, mistä he olisivat saaneet leipää. Leipomi-

seen olisi mennyt aikaa. Filippus katsoi itseensä ja omiin mahdollisuuksiinsa. Hän katsoi rahaan, otti laskimen 

esiin ja ajatteli, että mahdoton tilanne; mitenkään emme voi ruokkia näin suurta joukkoa ihmisiä. 

 

Mietipä, kuinka helposti sinä mietit ja pohdit, että mitä sinä itse voit tehdä ja kuinka sinä itse voit selviytyä 

mahdottomalta tuntuvasta tilanteesta. Se on meille ihmisille luontevampaa arvioida omia kykyjä ja taitoja ja 

voimavaroja ja kauhistua sen jälkeen, että en minä pysty tekemään yhtään mitään. Meidät valtaa epäusko, 

kun me nähdään oma heikkoutemme, ei me pystytä, ei meistä oo. Unohdatko Jeesuksen, jolla on kaikkivalta? 

Jeesuksen, joka voi tehdä ihan mitä tahansa. Jeesus voi ja tahtoo antaa sulle sanat suuhun, kun pitää puhua. 

Jeesus voi ja tahtoo antaa sulle taidon erilaisin tehtäviin. Jeesus voi ja tahtoo käyttää sinua työssään. ”ilman 

Jeesusta et voi mitään”; mutta Jeesuksessa sinä voit kaiken, kun Jeesus itse sinua vahvistaa. 

 

Kun Jeesus kysyi tämän kysymyksen Filippukselta, hän jo tiesi mitä aikoi tehdä. Aika tyhmä kysymys Jeesuk-

selta, kun kerran tiesi itse jo vastauksen. Mutta uskon, että hän kysyi kysymyksen siksi, että Filippus tajuaisi 

itsekin, että tilanne on järjellä ajateltuna aivan mahdoton. Omassa voimassaan hän ei pysty mitään teke-

mään. Jeesukselle mikään ei kuitenkaan koskaan tule yllätyksenä. Sinunkin elämässä hän tietää jo etukäteen, 

mitä hän aikoo tehdä.   

 

Kuva 5 

Mutta toinen opetuslapsi, Andreas, toimi toisella tavoin. Hän oli kiertänyt katselemassa ympärilleen. Hän oli 

arvioinut, mitä kansa oli tuonut mukanaan. Hän tuli ja sanoi Jeesukselle: Joh. 6:9  

Viisi leipää ja kaksi kalaa. Mitenkä ne nyt riittäisi tuhansille ihmisille? Andreas, todellakin, tosi tyhmä idea.  

Andreas takuulla tiesi, ettei edes viisi isoa leipää ja kaksi isoa kalaa riittäisi ja nämä leivät olivat hyvin pieniä 

ja kalat myös. Ehkä Andreas ajatteli, että tosi tyhmä juttu, ei näistä mihinkään riitä, mutta kerronpa Jeesuk-

selle. Ja niin hän teki. Eikä Jeesus nauranut hänelle, ei ajanut pois, vaan pyysi sen pojan eväineen luokseen.  

 

Kuva 6 

Se poika toi ohraleipiä. Ja ne ohraleivät olivat köyhän kansan ruokaa. Ohrasta leivotusta leivästä tuli helposti 

mahakipuja ja siksi usein sekaan laitettiin arvokkaampaa vehnäjauhoa. Mutta pienellä pojalla ei ollut sellaisia 

ylellisyyksiä. Hän toi köyhät, pienet eväänsä. 

 

Kun pienen pojan eväät oli tuotu Jeesuksen luo, mitä tapahtui? Poika ei ruvenyt selittelemään eväistään mi-

tään, niiden riittämättömyydestä (nämä nyt on tällaiset pienet ja onnettomat eväät, eihän näistä mihinkään 

ole…), tai neuvomaan Jeesusta kuinka ne saisi pilkottua tarpeeksi pieniksi, että ne riittäisi. (otat leivät ja pilkot 

tälleen, niin saat niistä riittävän pieniä paloja) Ei.  Jeesus ei myöskään ruvennut selittämään, että mitähän 

aikoo tehdä. Hän ei etukäteen kertonut, että ei huolta, minä kyllä pystyn näistä pienistä eväistä tekemään 

ruoan tuhansille ihmisille. Ei.  Jeesus sanoi: "Käskekää kaikkien asettua istumaan."  Väkijoukko hiljeni ja mietti, 

miksi Jeesus käskee heidän istua, mitähän seuraavaksi tapahtuu… 

 

Kuva 7 

Jeesus otti leivät ja kalat, katsoi ylös taivaaseen, ja kiitti Jumalaa pienistä, köyhistä, helposti mahakipuja ai-

heuttavista ohraleivistä ja pienistä kaloista. Jeesus ei vähätellyt, ei moittinut niitä, vaan kiitti niistä. Sitten hän 

mursi leivät ja kalat, ja antoi palat opetuslapsilleen jaettavaksi ihmisille...  

 

Kuva 8 

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 ja riitti. Ottivatpa 

ihmiset kuinka paljon tahansa, sitä oli aina jäljellä. 

 



Voit kuvitella, kuinka pieni poika, jonka eväät oli jaossa, katsoi vierestä ihmeissään. Hänen eväänsä ei lopu 

koskaan.  Tyhmä idea, pienet eväät + Jumala, se on todellinen elämänmuutos. Nälkäisistä tulee kylläisiä. Ju-

mala on erikoistunut käyttämään tyhmiä ideoita, tekemään mahdottomista mahdollisia. Pieni poika sai kat-

soa vain vierestä, mitä Jumala teki. Kun hän antoi eväänsä ja siirtyi sivuun, niin hän sai ymmärtää Jumalan 

voiman ja ihmeellisyyden.  

 

Yksikään leipomo tuolla ei olisi kyennyt siihen, vaan heillä olisi mennyt monta päivää leipoessa. Tai kalastajilla 

kalastamiseen olisi mennyt aikaa varmaan aika kauan. Saati sitten, että ei ne varmaan niitä raakana syönyt, 

ruoan valmistaminenkin ois vienyt aikaa ja voimia. Mutta nyt ruoat riitti kaikille, tuhansille ja tuhansille ihmi-

sille. Kaikki saivat mahansa täyteen. Tämä oli ihme. Ihme, jonka ainoastaan - kuka voi tehdä? Jumala. Jumala 

on ainut, joka voi tehdä ihmeitä.  

 

NÄKYVIIN TEKSTI: taivaallista matematiikkaa, 5 leipää + 2 kalaa + Jeesus = ihme. 

Ei pelkät leivät ja kalat ois riittäneet. Mutta Jeesuksen käsissä ne ruokkii suuren määrän ihmisiä 

Jeesus opettaa tänään minua ja sinua, älä halveksi pienintäkään asiaa, ideaa tai työpanosta, minkä annat 

Jeesukselle. Ilman Jeesusta et sinun lahjoillasi, taidoillasi, rahoillasi, ajallasi jne. ole paljon arvoa, mutta kun 

sinä annat ne Jeesukselle, niin lopputuloksen suuruus on niin valtava, ettet pysty sitä arvioimaan.  

 

Osaatkos sä kiittää sun ohraleivistä? Niistä lahjoista tai taidoista mitä sä olet saanut, ja mitkä sinusta ehkä 

tuntuu pieniltä ja vähäisiltä ja muiden rinnalla huonoilta? Annatko sä Jeesukselle sinun aikasi, rahasi, omai-

suutesi ja sanot, että Jeesus siunaa nämäkin, niin että niistä on iloa monille, monille ihmisille ja niin että 

ilosanoma Jeesuksesta saa mennä eteenpäin? 

 

Aina kannattaa kertoa Jeesukselle kaikki mitättömät ja aivan tyhmältäkin tuntuvat ajatukset ja ideat. Sä et 

koskaan tiedä, milloin Jumala käyttää jotain tyhmää ideaa tehdäkseen jotain suurta ja mahtavaa. Jumala tah-

too muuttaa sinun niukkuutesi yltäkylläisyydeksi.   

 

Kuva 9 

Ihmiset eivät koskaan olleet nähneet mitään tällaista. Jokainen söi niin paljon kuin jaksoi, itsensä kylläi-

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

koria. Jeesus ei jätä mitään hommaa puolitiehen. 

 

Vaikka se pieni poika antoi kaiken, mitä hänellä oli, hän ei itse jäänyt ilman. Hän sai mahansa ääriään myöten 

täyteen, sai nähdä, kuinka tuhannet ihmiset tulivat kylläisiksi ja vielä tähteeksikin jäi. Poika sai enemmän kuin 

pystyi antamaan.  

 

Raamattu ei kerro, mitä niillä 12korillisella ylimääräistä ruokaa tehtiin. Mutta ajatteleppa, jos Jeesus antoi ne 

sille pojalle. Kun poika meni kotiin, hän varmasti huuteli äitille jo kaukaa, että äiti katso, et varmasti usko tätä. 

Mulla oli lähteissä pienet eväät ja nyt näin paljon; en meinaa jaksaa näitä kantaa mitenkään. 

 

Kun sinä annat Jeesukselle omat pienet evääsi, kaikkesi, koko elämäsi, sinä saat itse monin kerroin takaisin. 

Jeesus antaa sinulle yltäkylläisen elämän. Ei ehkä rahaa ja ruoka ja tavaraa. Mutta kaiken mitä tarvitset ja 

enemmänkin, hän antaa sulle iankaikkisen elämän joka alkaa jo täällä elämässä jatkuu taivaassa. Kun sulla on 

Jeesus, sulla on kaikki.  

Kuva: kruunu 

Ihmiset miettivät, kuka tämä Jeesus oikein on. He olisivat halunneet tehdä Jeesuksesta kuninkaan. Olisi mah-

tava 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 tahtoo 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 hengellisen nälän, sen kaipuun 

tuntea Jumala ja antamaan synnit anteeksi ja iankaikkisen elämän. Sen voi antaa vain Jeesus. Ei kukaan muu. 

 

Kuva: risti, orjantappurakruunu ja tyhjä hauta 

Jeesus on todellinen kuningas, kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Ei sellainen kuningas, mitä ihmiset 

olisivat toivoneet; vaan paljon enemmän. Jeesuksen kruununa oli orjantappurainen, piikkikruunu. Hänet ko-

rotettiin ristille. Hän kuoli ristillä, vapaaehtoisesti, vuodatti oman verensä, että sinä saisit syntisi anteeksi. 

Jeesus ei ansainnut kuolemaa, koska hän oli synnitön, täydellinen, ilman mitään vääryyttä. Mut Hänen rak-

kautensa sua kohtaan on niin suuri´, että hän kärsi rangaistuksen mikä sulle olisi kuulunut. Eikä Jeesus vaan 

kärsinyt ja kuollut, vaan nousi kuolleista ja elää tänäänkin.  

 

Sen tähden, sinä joka et vielä usko Jeesukseen, voit tänään tulla Jeesuksen luo ja rukoilla, että Jeesus anna 

minulle anteeksi, minä haluan seurata sinua. Jeesus kuulu rukouksesi ja siihen ihan varmasti vastaa. Voidaan 

rukoilla myös yhdessä tänä tilaisuuden lopulla. Jeesus haluaa elää sinun kanssasi nyt ja aina.  

 

Kuvat 4,5,6 vuoron perään 

Mietipä vielä, ootko sä niin kuin Filippus?  Laskeskelet rahojasi ja jäät katsomaan itseesi ja omiin mahdolli-

suuksiin; katsomaan siihen mitä itse voit. Samalla unohdat Jeesuksen, ja sen että Jeesukselle on kaikki mah-

dollista.  

 

Vai ootko niin kuin Andreas? Katselet ympärillesi, olet avoin, voitasko yhdessä jotenkin tästä selvitä. Ja kerrot 

Jeesukselle tyhmäkin ideat, mitkä epäilyttää itseäkin.  

 

Vai niin kuin pieni poika, joka toi eväänsä Jeesukselle? Annat Jeesukselle sen, mitä sinulla on; Jeesuksen siu-

nattavaksi ja käytettäväksi; niin että se on siunaukseksi ja iloksi monille, monille ihmisille. Ja antaessasi itsekin 

saat – vielä paljon enemmän.  

 

Oikeastaan sä et omista itse mitään. Kaikki se, mikä sulla on, on Jeesuksen. Sä oot saanut ne lainaan tätä 

elämää varten ja Jeesus odottaa, että käyttäisit niitä Jeesuksen kunniaksi. Me ollaan saatu Jeesukselta niin 

paljon, synnit anteeksi, koko elämä… kaikki on lahjaa. 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, rakentaa, ommella, puhua, kuunnella… tehdä asioita mitä sinä osaat, toisten ihmisten 

hyväksi ja antaa niille, jotka elää puutteessa ja toimia niin, että ilosanoma Jeesuksesta saisi mennä eteenpäin. 

Ilman Jeesusta et saa mitään aikaan, mutta Jeesuksen kassa kaikki on mahdollista. 

 

Sä voit rukoilla, Jeesus, tässä mä oon, käytä mua. Tehdään yhdessä jotain, mikä auttaa ja palvelee toisia ih-

misiä ja vie ilosanomaa Jeesuksesta eteenpäin. 

 

JOh. 10:10 NÄKYVIIN! 

Joh. 10:10.  > yhteen ääneen.  

Jeesus antaa todellisen elämän, elämän, mitä tämä maailma, ei kukaan toinen voi sinulle antaa. Se on totta 

niin, puutteen, sairauden, kivun kuin riemun ja hyvien päivien keskellä.  

 

  

 


