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Jeesus ruokkii tuhansia ihmisiä (Matt.14:13-21 UT2020) 

13 Sen kuultuaan Jeesus lähti veneellä ja vetäytyi asumattomalle seudulle yksinäisyyteen. Kun 

ihmiset saivat tietää tästä, he lähtivät kaupungeista ja seurasivat Jeesusta kävellen. 14 Jeesus nousi 

veneestä ja näki väenpaljouden. Hänessä heräsi sääli ihmisiä kohtaan, ja hän paransi heidän 

sairautensa. 15 Illan tullen oppilaat saapuivat Jeesuksen luokse ja sanoivat: »Tämä paikka on autio, 

ja päivä on jo pitkällä. Päästä ihmiset lähtemään, että he voivat mennä kyliin ostamaan itselleen 

ruokaa.» 16 »Se ei ole tarpeen», Jeesus vastasi. »Antakaa te heille syötävää.» 17 »Ei meillä ole kuin 

viisi leipää ja kaksi kalaa», oppilaat sanoivat. 18 »Tuokaa ne minulle», Jeesus sanoi 19 ja kehotti 

väkijoukkoa asettumaan nurmikolle. Hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi taivaalle ja lausui 

kiitosrukouksen. Sitten hän taitteli leivästä paloja ja antoi ne oppilaille, jotka puolestaan jakoivat ne 

ihmisille. 20 Kaikki söivät vatsansa täyteen, ja ruoantähteitä jäi kaksitoista täyttä korillista. 21 

Syömässä oli ollut noin viisituhatta miestä ja lisäksi naisia ja lapsia. 

 

Jeesus oli halunnut vetäytyä yksinäisyyteen kuultuaan Johannes Kastajan kuolemasta.  

- Mitä hänen mielessään mahdollisesti liikkui?  

- Milloin itse haluat vetäytyä miettimään ja pohtimaan asioita yksin? 

Väkijoukot nähdessään Jeesuksen tulee heitä sääli.  

- Mitä ajatuksia tämä herättää?  

- Millaisia tunteita tekstistä luette ja aistitte?  

- Mikä on tunteiden merkitys? 

 

Jeesus moittii ymmärtämättömiä oppilaitaan (Mark.8:14-21 UT2020) 

14 Oppilaat olivat unohtaneet ottaa mukaan leipää. Veneessä oli vain yksi leipä. 15 Jeesus varoitti 

oppilaita: »Olkaa tarkkana ja varokaa fariseusten ja Herodeksen leipäjuurta.» 16 Oppilaat kuitenkin 

vain puhuivat siitä, ettei heillä ollut leipää. 17 Jeesus huomasi tämän ja sanoi: »Miksi te murehditte 

leivästä? Ettekö vieläkään ymmärrä, ettekö käsitä? Onko mielenne noin lukkiutunut? 18 Ettekö näe, 

vaikka teillä on silmät? Ettekö kuule, vaikka teillä on korvat? Ja ettekö muista: 19 kun jaoin ne viisi 

leipää viidelletuhannelle, kuinka monta korillista keräsitte palasia?» He vastasivat: »Kaksitoista.»  

20 »Entä silloin, kun jaoin ne seitsemän leipää neljälletuhannelle ihmiselle?» Oppilaat vastasivat: 

»Seitsemän korillista.» 21 Silloin Jeesus sanoi: »Ettekö te vieläkään ymmärrä?» 

 

-Miettikää, mitä opetuslasten olisi pitänyt ymmärtää?  

- Mihin Jeesus halusi heidän kiinnittävän huomiota? 

 


