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Taustaa
- ajoitus

• Kertomus esiintyy jokaisessa evankeliumissa

• Tapahtuu pian sen jälkeen kun

– Jeesus lähetti 12 apostoliaan pareittain

– Johannes Kastajan mestautettiin



Taustaa
- ajoitus

• Luukas 9:1-10
1. Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan 
kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja.
2. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan 
sairaita.
3. Ja hän sanoi heille: "Älkää ottako mitään matkalle, ei sauvaa, ei 
laukkua, ei leipää, ei rahaa, älköön myös kenelläkään olko kahta ihokasta.
4. Ja mihin taloon tulette, siihen jääkää, ja siitä lähtekää matkallenne.
5. Ja missä eivät ota teitä vastaan, siitä kaupungista lähtekää pois, ja 
pudistakaa tomu jaloistanne, todistukseksi heitä vastaan.”
6. Niin he lähtivät ja kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia ja 
parantaen sairaita kaikkialla.
7. Ja neljännysruhtinas Herodes sai kuulla kaikki, mitä tapahtui, eikä 
tiennyt, mitä ajatella; sillä muutamat sanoivat: "Johannes on noussut 
kuolleista",
8. mutta toiset: "Elias on ilmestynyt", toiset taas: "Joku vanhoista 
profeetoista on noussut ylös".
9. Ja Herodes sanoi: "Johanneksen minä olen mestauttanut; mutta kuka 
tämä on, josta minä tuollaista kuulen?" Ja hän etsi tilaisuutta saadakseen 
nähdä hänet.
10. Ja apostolit palasivat ja kertoivat Jeesukselle kaikki, mitä olivat 
tehneet. Niin hän otti heidät mukaansa ja vetäytyi yksinäisyyteen lähelle 
Beetsaida nimistä kaupunkia.



Taustaa
- ajoitus

• Matt 14:10-13
10. Ja hän [Herodes] lähetti lyömään Johannekselta 
pään poikki vankilassa.
11. Ja hänen päänsä tuotiin lautasella ja annettiin 
tytölle; ja tämä vei sen äidilleen.
12. Ja hänen opetuslapsensa tulivat ja ottivat hänen 
ruumiinsa ja hautasivat hänet; ja he menivät ja 
ilmoittivat asian Jeesukselle.
13. Kun Jeesus sen kuuli, lähti hän sieltä venheellä 
autioon paikkaan, yksinäisyyteen. Ja tämän kuultuaan 
kansa meni jalkaisin kaupungeista hänen jälkeensä.



Taustaa
- ajoitus

• Markus 6:29-32
29. Kun hänen opetuslapsensa sen kuulivat, tulivat he 
ja ottivat hänen ruumiinsa ja panivat sen hautaan.
30. Ja apostolit kokoontuivat Jeesuksen tykö ja 
kertoivat hänelle kaikki, mitä olivat tehneet ja mitä 
olivat opettaneet.
31. Niin hän sanoi heille: "Tulkaa te yksinäisyyteen, 
autioon paikkaan, ja levähtäkää vähän". Sillä tulijoita ja 
menijöitä oli paljon, ja heillä ei ollut aikaa syödäkään.
32. Ja he lähtivät venheellä autioon paikkaan, 
yksinäisyyteen.



Taustaa
- paikka

• Matteus 14:13
13. Kun Jeesus sen kuuli, lähti hän sieltä venheellä 
autioon paikkaan, yksinäisyyteen.

• Markus 6:32
32. Ja he lähtivät venheellä autioon paikkaan, 
yksinäisyyteen.

• Luukas 9:10
10. Ja apostolit palasivat ja kertoivat Jeesukselle kaikki, 
mitä olivat tehneet. Niin hän otti heidät mukaansa ja 
vetäytyi yksinäisyyteen lähelle Beetsaida nimistä 
kaupunkia.

• Johannes 6:1
1. Sen jälkeen Jeesus meni Galilean, se on Tiberiaan, 
järven tuolle puolelle.





Matteus
14:13-23

1/2

13. Kun Jeesus sen kuuli, lähti hän sieltä venheellä autioon 
paikkaan, yksinäisyyteen. Ja tämän kuultuaan kansa meni 
jalkaisin kaupungeista hänen jälkeensä.
14. Ja astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa, ja 
hänen kävi heitä sääliksi, ja hän paransi heidän sairaansa.
15. Mutta kun ilta tuli, menivät hänen opetuslapsensa 
hänen tykönsä ja sanoivat: "Tämä paikka on autio, ja päivä 
on jo pitkälle kulunut; laske siis kansa luotasi, että he 
menisivät kyliin ostamaan itsellensä ruokaa".
16. Mutta Jeesus sanoi heille: "Ei heidän tarvitse mennä 
pois; antakaa te heille syödä".
17. He sanoivat hänelle: "Meillä ei ole täällä muuta kuin 
viisi leipää ja kaksi kalaa".



Matteus
14:13-23

2/2

18. Mutta hän sanoi: "Tuokaa ne tänne minulle".
19. Ja hän käski kansan asettua ruohikkoon, otti ne viisi 
leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi, 
mursi ja antoi leivät opetuslapsillensa, ja opetuslapset 
antoivat kansalle.
20. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät 
jääneet palaset, kaksitoista täyttä vakallista.
21. Ja niitä, jotka aterioivat, oli noin viisituhatta miestä, 
paitsi naisia ja lapsia.
22. Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan 
venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle, sillä 
aikaa kuin hän laski kansan luotansa.
23. Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle 
yksinäisyyteen, rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä 
yksinänsä.



Markus 
6:31-46
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31. Niin hän sanoi heille: "Tulkaa te yksinäisyyteen, autioon 
paikkaan, ja levähtäkää vähän". Sillä tulijoita ja menijöitä oli 
paljon, ja heillä ei ollut aikaa syödäkään.
32. Ja he lähtivät venheellä autioon paikkaan, yksinäisyyteen.
33. Ja he näkivät heidän lähtevän, ja monet saivat siitä tiedon ja 
riensivät sinne jalkaisin kaikista kaupungeista ja saapuivat ennen 
heitä.
34. Ja astuessaan maihin hän näki paljon kansaa, ja hänen kävi 
heitä sääliksi, koska he olivat niinkuin lampaat, joilla ei ole 
paimenta, ja hän rupesi opettamaan heille moninaisia.
35. Ja kun päivä jo oli pitkälle kulunut, menivät hänen 
opetuslapsensa hänen tykönsä ja sanoivat: "Tämä paikka on 
autio, ja aika on jo myöhäinen;
36. laske heidät luotasi, että he menisivät ympäristöllä oleviin 
maataloihin ja kyliin ostamaan itsellensä syötävää".
37. Mutta hän vastasi heille ja sanoi: "Antakaa te heille syödä". 
Niin he sanoivat hänelle: "Lähdemmekö ostamaan leipää 
kahdellasadalla denarilla antaaksemme heille syödä?”



Markus 
6:31-46
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38. Mutta hän sanoi heille: "Montako leipää teillä on? Menkää 
katsomaan." Otettuaan siitä selvän he sanoivat: "Viisi, ja 
kaksi kalaa".
39. Niin hän määräsi heille, että kaikkien oli asetuttava 
ruokakunnittain vihantaan ruohikkoon. 
40. Ja he laskeutuivat ryhmä ryhmän viereen, toisiin sata, 
toisiin viisikymmentä.
41. Ja hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös 
taivaaseen ja siunasi ja mursi leivät ja antoi ne 
opetuslapsilleen kansan eteen pantaviksi; myöskin ne kaksi 
kalaa hän jakoi kaikille.
42. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi.
43. Sitten he keräsivät palaset, kaksitoista täyttä vakallista, ja 
tähteet kaloista.
44. Ja niitä, jotka olivat syöneet näitä leipiä, oli viisituhatta 
miestä.
45. Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen 
ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle, Beetsaidaan, sillä aikaa 
kuin hän laski kansan luotansa.
46. Ja sanottuaan heille jäähyväiset hän meni pois vuorelle 
rukoilemaan.



Luukas
9:10-17
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10. Ja apostolit palasivat ja kertoivat Jeesukselle kaikki, 
mitä olivat tehneet. Niin hän otti heidät mukaansa ja 
vetäytyi yksinäisyyteen lähelle Beetsaida nimistä 
kaupunkia.
11. Mutta kun kansa sai sen tietää, seurasivat he häntä; ja 
hän otti heidät vastaan ja puhui heille Jumalan 
valtakunnasta ja teki terveiksi ne, jotka parantamista 
tarvitsivat.
12. Ja päivä alkoi laskea. Niin ne kaksitoista tulivat ja 
sanoivat hänelle: "Laske kansa luotasi, että he menisivät 
ympärillä oleviin kyliin ja maataloihin majoittumaan ja 
saamaan ravintoa, sillä täällä me olemme autiossa 
paikassa".
13. Mutta hän sanoi heille: "Antakaa te heille syödä." Niin 
he sanoivat: "Meillä ei ole enempää kuin viisi leipää ja 
kaksi kalaa, ellemme lähde ostamaan ruokaa kaikelle tälle 
kansalle".



Luukas
9:10-17
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14. Sillä heitä oli noin viisituhatta miestä. Niin hän sanoi 
opetuslapsilleen: "Asettakaa heidät aterioimaan 
ruokakunnittain, noin viisikymmentä kuhunkin".
15. Ja he tekivät niin ja asettivat kaikki aterioimaan.
16. Niin hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös 
taivaaseen ja siunasi ne ja mursi ja antoi opetuslapsilleen 
kansan eteen pantaviksi.
17. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi; ja heiltä jääneet 
tähteet kerättiin, kaksitoista vakallista palasia.



Johannes 
6:1-15
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1. Sen jälkeen Jeesus meni Galilean, se on Tiberiaan, 
järven tuolle puolelle.
2. Ja häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne 
tunnusteot, joita hän teki sairaille.
3. Ja Jeesus nousi vuorelle ja istui sinne 
opetuslapsinensa.
4. Ja pääsiäinen, juutalaisten juhla, oli lähellä.
5. Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa 
tulevan tykönsä, sanoi hän Filippukselle: "Mistä 
ostamme leipää näiden syödä?”
6. Mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse 
hän tiesi, mitä aikoi tehdä.
7. Filippus vastasi hänelle: "Eivät kahdensadan denarin
leivät heille riittäisi, niin että kukin saisi edes vähän".
8. Niin toinen hänen opetuslapsistansa, Andreas, 
Simon Pietarin veli, sanoi hänelle:



Johannes 
6:1-15

2/3

9. "Täällä on poikanen, jolla on viisi ohraleipää ja 
kaksi kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle?”
10. Jeesus sanoi: "Asettakaa kansa aterioimaan". 
Ja siinä paikassa oli paljon ruohoa. Niin miehet, 
luvultaan noin viisituhatta, laskeutuivat 
maahan.
11. Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli istuville; 
samoin kaloistakin, niin paljon kuin he tahtoivat.
12. Mutta kun he olivat ravitut, sanoi hän 
opetuslapsillensa: "Kootkaa tähteeksi jääneet 
palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan".
13. Niin he kokosivat ne ja täyttivät kaksitoista 
vakkaa palasilla, mitkä olivat viidestä 
ohraleivästä jääneet tähteeksi niiltä, jotka olivat 
aterioineet.



Johannes 
6:1-15
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14. Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, 
jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat he: "Tämä on 
totisesti se profeetta, joka oli maailmaan 
tuleva".
15. Kun nyt Jeesus huomasi, että he aikoivat 
tulla ja väkisin ottaa hänet, tehdäkseen hänet 
kuninkaaksi, väistyi hän taas pois vuorelle, hän 
yksinänsä.



34. Ja astuessaan maihin hän näki 
paljon kansaa, ja hänen kävi heitä 
sääliksi, koska he olivat niinkuin
lampaat, joilla ei ole paimenta, ja hän 
rupesi opettamaan heille moninaisia.

Markus 6:34 


