VIISI LEIPÄÄ KAKSI KALAA MARK. 6 ja JOH. 6
Kuvat: kääntöpussi – ilosanomalapsille.net

Johdanto: Mitä sulla on, mitä sä omistat? (näytä esineitä) Aikaa, rahaa, älypuhelin, polkupyörä, taito leipoa tai piirtää, nopeat jalat, millä juosta, kuulevat korvat, ja näkevät silmät, suu, jolla puhua, kädet joilla
palvella? Tiedätkö, oikeastaan ne ei ole sinun. Kaikki se, mitä sulla on, on Jeesuksen. Sä oot saanut ne
lainaan tätä elämää varten ja Jeesus odottaa, että käyttäisit niitä Jeesuksen iloksi ja kunniaksi ja toisille
ihmisille siunaukseksi. Selvitetäänpä tänään, mitä siitä seuraa, kun anna kaiken Jeesuksen käyttöön.
Ihmiset kulkivat joukoittain Jeesuksen perässä ja Jeesus lähtikin opetuslastensa kanssa hiljaiseen paikkaan
levähtämään. He ottivat veneen ja lähtivät järven yli. Kun ihmiset huomasivat sen, he lähtivät kävellen
heidän perään.
Ei siis ollut tietoakaan hiljaisuudesta, ympärillä oli taas tuhansittain ihmisiä. Jeesus kuitenkin opetti heitä
rakkaudella. Ihmiset kuuntelivat häntä useita tunteja ja illan tultua koolla oli 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? Nälkä oppia tuntemaan paremmin Jumalaa ja saada syntimme anteeksi. Olemme 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.
Jeesuksen luo tulleet ihmisetkin olivat syntisiä, mutta he eivät ainakaan tuossa hetkessä 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?
Kuva 1
Jeesus kysyi yhdeltä opetuslapseltaan, Filippukselta: ”Mistä voisimme ostaa ruokaa, että he saisivat syödäkseen?” Filippus rupesi laskemaan rahoja: ei ole rahaa niin paljoa, että kaikille saisi edes pienen murusen ruokaa. Liekö ollut edes kauppoja lähellä, mistä he olisivat saaneet leipää. Leipomiseenkin olisi mennyt aikaa. Filippus katsoi itseensä ja omiin mahdollisuuksiinsa; otti laskimen (NÄYTÄ) esiin ja ajatteli, että
mahdoton tilanne; mitenkään emme voi ruokkia näin suurta joukkoa ihmisiä.
Jeesus kysyy tänään sinulta, että miten voisimme ruokkia ihmisiä, joilla on nälkä tuntea Jumala. Mitä voisimme tehdä, että jokainen ihminen oppisi tuntemaan Jeesuksen? Oletko sinä kuin Filippus ja katsot
omiin mahdollisuuksiin ja toteat, mahdoton tehtävän? Ei ole riittävästi rahaa, en osaa hienosti puhua enkä
laulaa eikä mulla ole mitään muitakaan taitoja, mitä Jeesus voisi käyttää. Vähätteletkö sitä, mitä sinulla
on ja mitä osaat? Oletko unohtanut sen, että Jeesukselle on kaikki mahdollista? Hän oi tehdä ihan mitä
tahansa, antaa sulle sanat suuhun, kun pitää puhua, taidon erilaisin tehtäviin, kuulevat korvat, ja tarvittavan viisauden, ihan kaiken. ”Ilman Jeesusta sä et voi mitään” vaikka kuinka yrittäisit; mutta Jeesuksessa
sinä voit kaiken, kun Jeesus itse sinua vahvistaa. Sananl. 10:22 (seinälle, ääneen)
Kun Jeesus kysyi kysymyksensä Filippukselta, hän jo tiesi mitä aikoi tehdä, mutta uskon, että hän kysyi
kysymyksen siksi, että Filippus tajuaisi itsekin, että tilanne on järjellä ajateltuna aivan mahdoton. Filippus
ei pystyisi siitä selviämään ruoanhankkimisesta, mutta Jeesukselle mikään ei koskaan ole liian vaikeaa.

Kuva2
Toinen opetuslapsi, Andreas, toimi toisella tavoin. Hän kierteli katselemassa ympärilleen. Arvioi, mitä
kansa oli tuonut mukanaan ja sanoi Jeesukselle: Joh. 6:9 Viisi leipää ja kaksi kalaa. Mitenkä ne nyt riittäisivät tuhansille ihmisille? Tosi tyhmä idea. Andreas takuulla tiesi, ettei edes viisi isoa leipää ja kaksi isoa
kalaa riittäisi ja nämä leivät ja kalat olivat pieniä. Ehkä Andreas itsekin ajatteli, että tosi tyhmä juttu, ei
näistä mihinkään riitä, mutta kerronpa Jeesukselle.
Ehkä sinäkin mietit ja katselet, että mitä voitas porukalla saada aikaiseksi ja kyselet ihmisten ideoita evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Aina kannattaa kertoa Jeesukselle kaikki mitättömät ja aivan tyhmältäkin tuntuvat ajatukset ja ideat. Silloinkin on hyvä muistaa: Sananl. 10:22 Sä et koskaan tiedä, milloin
Jumala käyttää jotain tyhmää ideaa tehdäkseen jotain suurta ja mahtavaa. Jumala tahtoo muuttaa sinun
niukkuutesi yltäkylläisyydeksi, siunaukseksi monille.

ESSI JA ELMERI
Andreas kertoi tyhmän ideansa Jeesukselle, eikä Jeesus nauranut hänelle, ei ajanut pois, vaan pyysi pienen
pojan eväineen luokseen. Se poika toi ohraleipiä, köyhän kansan ruokaa. Ohrasta leivotusta leivästä tuli
helposti mahakipuja ja siksi usein sekaan laitettiin arvokkaampaa vehnäjauhoa. Mutta pienellä pojalla ei
todennäköisesti ollut sellaisia ylellisyyksiä. Jeesus käski kaikkien asettua istumaan; väkijoukko hiljeni ja
varmasti mietti, että mitähän seuraavaksi tapahtuu…
Kuva 3
Jeesus otti leivät ja kalat, katsoi ylös taivaaseen, ja kiitti Jumalaa pienistä, köyhistä, helposti mahakipuja
aiheuttavista ohraleivistä ja pienistä kaloista. Ei vähätellyt, eikä moittinut niitä, vaan kiitti niistä.
Kuva 4
Sitten hän mursi leivät ja kalat, ja antoi palat opetuslapsilleen jaettavaksi 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.
Kuvittele, kuinka pieni poika, jonka eväät olivat jaossa, katsoi vierestä ihmeissään ja sai nähdä ja ymmärtää
Jumalan voiman ja ihmeellisyyden. Hänen pienet eväänsä ei loppunut; nälkäisistä tuli kylläisiä. Jumala on
erikoistunut käyttämään tyhmiä ideoita, tekemään mahdottomista mahdollisia. Ei pelkät leivät ja kalat ois
riittäneet, mutta Jeesuksen käsissä ne ruokki suuren määrän ihmisiä.
Älä sinäkään 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 (näytä samat tavarat kuin alussa) aikasi, rahasi, kätesi, jalkasi, korvasi, suusi, silmäsi, polkupyöräsi, älypuhelimesi ja sanot, että Jeesus siunaa
nämäkin, niin että niistä on iloa monille, monille ihmisille ja niin että ilosanoma Jeesuksesta saa mennä
eteenpäin? Sananl. 10:22
kuva5
Kun kaikki olivat syöneet mahansa täyteen leipää ja kalaa, paljonko jäi ruokaa vielä 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 tähteeksi
jääneelle ruoalle tehtiin. Mutta ajattelepa, 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 evääsi, sen, mitä sinulla on, koko elämäsi, sinä saat itse monin kerroin
takaisin; Jeesus antaa sinulle yltäkylläisen elämän. Ei ehkä rahaa ja tavaraa, mutta kaiken mitä tarvitset
ja enemmänkin, hän antaa tarkoituksen elämääsi ja iankaikkisen elämän Jeesuksen kanssa joka alkaa jo
täällä elämässä jatkuu taivaassa. Kun sulla on Jeesus, sulla on kaikki. Voit nytkin rukoilla, Jeesus, tässä mä
oon, ja tässä on kaikki se, mitä oot mulle antanut. Tehdään yhdessä jotain, mikä auttaa ja palvelee toisia
ihmisiä ja vie ilosanomaa Jeesuksesta eteenpäin.

