БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС
ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ
ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА

От Матея свето Евангелие,
глава 14
КАК ИИСУС НАХРАНИЛ ПЕТ
ХИЛЯДИ ДУШИ

Иисус и Неговите ученици
много се изморили, защото
ходели по градове и села.
Веднъж се качили в лодките и
се отправили към едно
безлюдно място, за да си
отдъхнат. Но хората научили
къде се намира Иисус и
тръгнали натам пеша. Те
знаели, че Той лекува болести,
и дошли при Него заедно с
болните. Цял ден минавал
Иисус от болен на болен и ги
лекувал.
Но настъпила вечерта.
Слънцето вече залязвало,
скоро щяло да бъде тъмно.

Хората не се стягали да си
ходят вкъщи и това много
безпокояло учениците на
Иисуса. Отишли те при Него и
Му казали: „Учителю!
Мястото тук е пусто, а вече е
и късно. Освободи хората!
Нека отидат в близките села
да си купят храна." Иисус
отговорил: "Няма нужда
хората да си отиват, дайте им
да се нахранят." „Но ние
имаме само пет хляба и две
риби - възразили учениците. Това е съвсем малко и няма
да стигне за всички."
„Донесете ми хлябовете и
рибите" - наредил Иисус.

Когато учениците му донесли
петте хляба и двете риби,
Иисус заповядал всички хора
да седнат на групи, по
петдесет души всяка. Хората
седнали. Учениците ги
преброили и видели, че са
дошли пет хиляди души. И
трябвало всички да бъдат
нахранени. Учениците на
Иисуса не разбирали как ще
бъдат нахранени толкова хора
с пет хляба и две риби.
Като взел хляба и рибите,
Иисус се помолил, разчупил
хляба на малки парчета и ги
дал на Своите ученици, за да
ги раздадат на хората.

Учениците раздали парченцата
хляб и риба и всички започнали
да се хранят. И какво мислите
се случило? Всички яли и
всички се нахранили. Хляб
имало толкова много, че дори
останал. Щом хората се
наситили, учениците на Иисус
започнали да събират
остатъците от хляба и
напълнили дванадесет и
половина кошници. Така Иисус,
Синът Божи, нахранил пет
хиляди души с пет хляба и две
риби.
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