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هذا ة شعير وسمكتين. بخمسة أرغفال يطعم خمسة آالف رج يسوع المسيح. كميلع سالمال

الى الخامس عشر.  األولاالعداد و سادس الذي نتأمله االن في إنجيل يوحنا االصحاح ال
 يسوع:  باسمقراءة النص اليكم 

 
ٌع َكِثيٌر أَلنَُّهْم َوَتِبَعُه َجمْ  يََّة.ُر َطَبرِ َبْعَد َهَذا َمَضى َيُسوُع ِإَلى َعْبِر َبْحِر اْلَجِليِل َوُهَو َبحْ 

َفَصِعَد َيُسوُع ِإَلى َجَبٍل َوَجَلَس ُهَناَك َمَع  لَِّتي َكاَن َيْصَنُعَها ِفي اْلَمْرَضى.َأْبَصُروا آَياِتِه ا
ِثيرًا ُمْقِبٌل ِإَلْيِه كَ  َجْمعًا َظَر َأنَّ َفَرَفَع َيُسوُع َعْيَنْيِه َونَ  ِفْصُح ِعيُد اْلَيُهوِد َقِريبًا.لاَكاَن وَ  تاَلِميِذِه.

َوِإنََّما َقاَل َهَذا ِلَيْمَتِحَنُه أَلنَُّه ُهَو َعِلَم َما ُهَو  اَلِء؟ِمْن َأْيَن َنْبَتاُع ُخْبزًا ِلَيْأُكَل َهؤُ  َفَقاَل ِلِفيُلبَُّس:
ئًا ِديَناٍر ِلَيْأُخَذ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهْم َشيْ ْي  ِبِمَئتَ اَل َيْكِفيِهْم ُخْبزٌ َأَجاَبُه ِفيُلبُُّس:  ُمْزِمٌع َأْن َيْفَعَل.

ُهَنا ُغاَلٌم َمَعُه َخْمَسُة : َقاَل َلُه َواِحٌد ِمْن تاَلِميِذِه َوُهَو َأْنَدَراُوُس َأُخو ِسْمَعاَن ُبْطُرَس  .َيِسيراً 
. َوَكاَن نَ اْجَعُلوا النَّاَس َيتَِّكُئو : َيُسوعُ  َفَقالَ  ؟َأْرِغَفِة َشِعيٍر َوَسَمَكَتاِن َوَلِكْن َما َهَذا ِلِمْثِل َهؤاَُلءِ 

َوَأَخَذ َيُسوُع اأَلْرِغَفَة َوَشَكَر  َأ الرِ َجاُل َوَعَدُدُهْم َنْحُو َخْمَسِة آاَلٍف.ِفي اْلَمَكاِن ُعْشٌب َكِثيٌر َفاتَّكَ 
َمَكَتْيِن ِبَقْدِر  ِلكَ َكذَ َن. وَ ِكِئيَوَوزََّع َعَلى الت اَلِميِذ َوالت اَلِميُذ أَْعَطُوا اْلُمتَّ  َفَلمَّا  َما َشاُءوا.ِمَن السَّ

. َفَجَمُعوا َوَمََلُوا اْثَنَتْي اْجَمُعوا اْلِكَسَر اْلَفاِضَلَة ِلَكْي اَل َيِضيَع َشْيءٌ َشِبُعوا َقاَل ِلتاَلِميِذِه: 
ِعيرِ َعْشَرَة ُقفًَّة ِمَن اْلِكَسِر ِمْن َخْمَسِة َأْرغِ  َفَلمَّا َرَأى النَّاُس  . َعِن اآلِكِلينَ َضَلْت الَِّتي فَ  َفِة الشَّ

. َوَأمَّا َيُسوُع َفِإْذ ِإَلى اْلَعاَلمِ ِإنَّ َهَذا ُهَو ِباْلَحِقيَقِة النَِّبيُّ اآلِتي اآلَيَة الَِّتي َصَنَعَها َيُسوُع َقاُلوا: 
 َأْيضًا ِإَلى اْلَجَبِل َوْحَدُه.َف ْنَصرَ َمِلكًا ا ْجَعُلوهُ ْأُتوا َوَيْخَتِطُفوُه ِليَ َعِلَم َأنَُّهْم ُمْزِمُعوَن َأْن يَ 

 هذه كلمة هللا
 

َظَر ْيِه َونَ نَ َعيْ َرَفَع  يسوع .سمكتينو الف راجل بخمسة أرغفة شعير أ مسطعم خيسوع أ
ين كغنم ضال  معذبين و الناس  ى كان ير يسوع  .كيف يمكن إطعامهموسأل  ِإَلْيهِ  اقادمالجمع 

َواْنُظُروا  اْرَفُعوا أَْعُيَنُكمْ  :كانوا أيضا آتيين اليه ناسعلى الميذه تلمر ة قال . ال راعي لها
ْت ِلْلَحَصادِ اْلُحُقولَ  بحقول مستعدة للَحصاد. وبهذا فهو  لناسابه شي يسوع . ِإنََّها َقِد اْبَيضَّ



ونحن نعيش في عالم  صحيح. ، االنجيلةالمفرح هللا رسالةب همشير تبير الى ضرورة يش
ن بالجوع. من كثرة االكل، وآخرون يموتو  ون مرضيكثيرون . واالنانيةطل لباخاضع ل

 .ْخُرُج ِمْن َفِم الرَّب ِ كلمة تَ َبل ِبُكلِ   ،َأنَُّه لْيَس ِبالُخْبِز َوْحَدُه َيْحَيا اإِلْنَسانُ  أيضاوصحيح 
 .الذي نبشر به محيي النفوسكلمة هللا هو يسوع المسيح و 

هذا : قائلين سوعيى اقترب التالميذ إللما  المساءكان ل أنه إنجيل مت ى يروي الحدث ويقو و 
 .فاصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى ويشتروا طعاما ألنفسهم وقد فات الوقت المكان مقفر

 ليختبره سألهيسوع و  ؟نشتري خبزا لنطعم هؤالء كلهم من أين: التلميذ ِلِفيُلبَُّس  يسوع لَ اقَ ف
لما هو أفضل؟  ناغير حياتيأن قدر يهو  هأنؤمن نل ه كل حينفي  أيضاالرب يختبرنا و 

  . كل شيء تقدرأنت يسوع الحي ك أنا أومن أنيا رب، م ونحن نقول: نع

ل التالميذ. الكثير عدد ال اَل َحاَجَة َلُهْم َأْن تالميذه: يسوع قال لالثالثة  جيلاناالي ففش 
ِديَناٍر ِلَيْأُخَذ ُكلُّ اَل َيْكِفيِهْم ُخْبٌز ِبِمَئَتْي  :وقالب و اجفيلبس و . اَأْنُتْم ِلَيْأُكُلو َيْمُضوا. أَْعُطوُهْم 

فيلبس . بشري أعطى جواب فبشرية بطريقة  لمشكللنظر  فيلبس. ئًا َيِسيراً َواِحٍد ِمْنُهْم َشيْ 
من ؟ وا طعام كافي لهذا الجمهورالتالميذ يعطهو و  يقدركيف ؟ ما العمل. رحامسكين 

نظر . فيلبس من قبل عنسى ما شاهده من معجزات صنعها يسو  فيلبسوا المال؟ أين يجبر 
ة:  لعددل  ؟ هورجمذا الهيشتري الخبز في لاكيجد المال الأين والماد 

 والولدمسة أرغفة شعير وسمكتين. وجد ولد عنده خقال انه  واحد االثنى عشرأندراوس 
بيته. فرأى هذا . ربما كان رايح من بينه للسوق أو راجع من السوق لكان مع الجماعة

ما كان ليسوع أعطى ولد لاليسوع و الولد  قدمأندراوس  .أيضاسمع ليسوع فوقف ليالجماعة 
 من يد الولد الخبز والسمك أخذ يسوع ؟َما َهَذا ِلِمْثِل َهؤاَُلءِ  :ليسوع لما قال التالميذ. عنده

َأ الرِ َجاُل َوَعَدُدُهْم ُعْشٌب َكِثيٌر َفاتَّكَ  َكانِ . َوَكاَن ِفي اْلمَ نَ اْجَعُلوا النَّاَس َيتَِّكُئو : لتالميذهَقاَل و 
 رتب. الوالعشب  الخضراء األرضعلى . َنْحُو َخْمَسِة آاَلٍف 

، مع لطيف ومبارك مع يسوع دائما حفل النهو يت كئون وكأنهم في حفل. علهم جيسوع و 
لسالم لهو يشبع أرواحنا الجائعة والعطشانة . دناليسنا وح، مع يسوع يسوع ال نخاف شرا

 الطعام يشكر هللا من اجل الد األسرةو كان كما اأَلْرِغَفَة َوَشَكَر َأَخَذ فَ  بالحق. معرفة هللاو 



شكر كما سييسوع شكر  .الذي يخرج الخبز من األرضإلهنا  : مبارك أنت يا ربيقولو 
َعَلى الرب َوَوزََّع . وأجلنا من أجلهم هآخر ليلة مع تالميذه قبل صلبفي  عن الخبز والنبيذ

وا َوَمََلُوا اْثَنَتْي َجَمعُ على كالم يسوع و َشِبُعوا كلهم أكلوا و ِكِئيَن. اَلِميُذ أَْعَطُوا اْلُمتَّ الت اَلِميِذ َوالت  
ِعيِر الَِّتي َفَضَلْت َعِن اآلكِ َعْشَرَة ُقفًَّة ِمَن اْلِكَسِر ِمْن َخْمَسِة َأْرغِ    .ِلينَ َفِة الشَّ

 حمل كل هذا الخيريكيف ن. كبير اال لسمكتين مشكالو ربما صار للولد صاحب االرغفة 
: لنايؤكد  يسوعو كثرة. البله عفي ل شيء فهوعف؟ لما الرب يسوع يهسخائ بسببالذي تبق ى 

َوُكلُّ َمْن َتَرَك  وعد الرب:س ال ننو  .َوَأمَّا َأَنا َفَقْد َأَتْيُت ِلَتُكوَن َلُهْم َحَياٌة َوِلَيُكوَن َلُهْم َأْفَضلُ 
ًا َأِو اْمَرَأًة َأْو َأْواَلدًا َأوْ ُبُيوتًا َأْو ِإْخَوةً   ُحُقواًل ِمْن َأْجِل اْسِمي َيْأُخُذ ِمَئَة  َأْو َأَخَواٍت َأْو َأبًا َأْو ُأم 

يسوع ولم ى لا هذا الولد نظر والمادةنظر للعدد فيلبس لما  .ٍف َوَيِرُث اْلَحَياَة اأَلَبِديَّةَ ِضعْ 
 . النه أعطاه من كل قلبه يكفي هذاهل يسأل 

ر على داقال هللاننسى و المفشلة روف ظوال لعددلر ظنن حتى الِتب لتعليمنا كُ لبس فيل اثم
 .الكثير جنتهللا ي من القليل .مستطاع عند هللاالمستحيل عند الناس . وعنايته كل شيء

؛ ان عندهما ككل وهو قدم الى قلبه و ه أذني في يسمع ليسوع وكالم الرب دخلل وقفالولد 
في يده أخذه يسوع و . ا بهيستطيع أن يعمل شيئأنه يسوع  ينظر الىله جع بسيطال هإيمان

  .الولد الى االبد بالتأكيد ذاكوبركة هللا صارت على الولد ه ما أعطا وأكثر باركالكريمة و 

 قوته اإللهيةوكشف لهم  سمكتينو ي بز عادبخيسوع بكالمه المجيد أشبعهم بعدما أشبعهم 
َضَل ِمَن اْلِكَسِر: اْثَنَتْي َعْشَرَة  اْلَجِميُع َوَشِبُعوا. ُثمَّ َرَفُعوا َما فَ َفَأَكلَ  .العجيب لمعفي هذا ال

 أَْعَمالَ َما أَْعَظَم  النِ َساَء َواأَلْواَلَد. دون َواآلِكُلوَن َكاُنوا َنْحَو َخْمَسِة آاَلِف َرُجٍل  ُقفًَّة َمْمُلوءةً 
سأل هللا أن ون َخْيرًا. ْشَبعُ ن فَ هَ ْفَتُح َيدَ ه، يَ أَلْرُض ِمْن ِغَنااها، إمتَلت ُكلََّها ِبِحْكَمٍة َصَنع ،َربُّ ال

م كل مثل هذا الولد الذيمان نا باإليمَلأرواحنا و قلوبنا و  يشبع الذي و  كان عنده ماي قد 
ه حياتك كما هي والرب تعطيكما أنت و وع بثقة أنت تأتي الى يس بالفعل.الرب يسوع أكثره 

  .أمر هيعسر عليكل شيء وال  ستطيعيرب النعم ا يرضى به هللا االب. ك لميقبلك ويغير 

هذ هو النبي اآلتي الى قالوا: لهم ع يسو الرب  ي صنعتال ةاآلي ههذالناس بعدما رأت و 
يسوع ملكا عليهم.  وضعلم تكن هذه أول مرة أراد الناس و وأرادوا أن يضعوه ملكا  العالم



والسمكتين  االرغفةسمعوه لما أخذ هل . ار الناس وإختيارهم لهقر ليحتاج ال يسوع والرب 
كروا هللا الذي أنعم عليهم بنبي أعظم من موسى الذي أعطى شهل ؟ لفائدتهموشكر وبارك 

ا عليهم ملك وعا يسأرادوا أن يضعو بال.  ؟من السماءالذي كان هللا ينزله عليهم من  آبائهم ال
م ملكا ل أن يوضع عليهالنبي صموئي وامن قبل لما طلب سنةمثلما عمل آبائهم الف 

 كمافي اليوم التالي  هسينكرونأنهم رف ليكونوا مثل باقي الشعوب. والرب يسوع كان يع
 . في متابعة هذا االصحاحنقراه 

المسيح جا وع يس. هذا العالممن  ليستمملكته و  ملك الملوكهو هو الملك و يسوع بالحق 
والحق والحياة وال احد يأتي الى هللا  الطريقفهو باب لملكوت هللا. المن هللا وفتح لنا هو 

من عمل المسيح المبارك  أكلوا الخبز والسمكالذين  الناسو . ال بيسوع له المجداآلب إ
يسوع قال  اَذا َتْعَمُل؟َك؟ مَ َفَأيََّة آَيٍة َتْصَنُع ِلَنَرى َوُنْؤِمَن بِ هذا االصحاح:  في متابعةله قالوا 
 ِإَليَّ فاَل َيُجوُع َوَمْن َمْن ُيْقِبلْ  ،َأَنا ُهَو ُخْبُز اْلَحَياةِ  :يقول أيضالنا موجه هو  قول يسوعو لهم 

  ِمُنوَن.َوَلِكنِ ي ُقْلُت َلُكْم ِإنَُّكْم َقْد َرَأْيُتُموِني َوَلْسُتْم ُتؤْ  ُيْؤِمْن ِبي فاَل َيْعَطُش َأَبدًا.

ذي يعطي الحياة. أنه هو الخبز العن نفسه يسوع  في هذا االصحاح يقولناش المرة ط
َبْل الفاني ِاْعَمُلوا اَل ِللطََّعاِم اْلَباِئِد  :ايضا يقولو . يسوع المسيح هو هو، أمس واليوم والغدو 
ونحن . اِن أَلنَّ َهَذا َّللاَُّ اآلُب َقْد َخَتَمهُ لطََّعاِم اْلَباِقي ِلْلَحَياِة اأَلَبِديَِّة الَِّذي ُيْعِطيُكُم اْبُن اإِلْنسَ لِ 

كاَلُم و  ا َربُّ ِإَلى َمْن َنْذَهبُ يَ : في نهاية االصحاح ليسوعالذي  ِسْمَعاُن ُبْطُرُس نقول مع 
ِ الْ  كَ َحَياِة اأَلَبِديَِّة ِعْندَ الْ  لنِ ْعَمُة اأمين. ؟ َحي ِ َوَنْحُن َقْد آَمنَّا َوَعَرْفَنا َأنََّك َأْنَت اْلَمِسيُح اْبُن َّللاَّ

 .ينَ َمَع َجِميِع الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َربََّنا َيُسوَع اْلَمِسيَح ِفي َعَدِم َفَساٍد. آمِ 


