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 إشباع يسوع للخمسة آالف

  15-1:6يوحنا

 تناولت أشهى املأكوالت أو تناولت الطعام بكثرة؟ اركة:يف أيَّة مناسبةللمشسؤال 

ُْم َأبْ  لَِّيت َكاَن َصُروا آَ�تِِه ابـَْعَد هَذا َمَضى َيُسوُع ِإَىل َعْربِ َحبِْر اْجلَِليِل، َوُهَو َحبُْر َطَربِيََّة. َوتَِبَعُه َمجٌْع َكِثٌري َأل�َّ
َفَصِعَد َيُسوُع ِإَىل َجَبل َوَجَلَس ُهَناَك َمَع َتَالِميِذِه. وََكاَن اْلِفْصُح، ِعيُد اْليَـُهوِد،  َيْصنَـُعَها ِيف اْلَمْرَضى.

نَـْيِه َوَنَظَر َأنَّ َمجًْعا َكِثريًا ًزا لَِيْأُكَل مِ «ُمْقِبٌل ِإلَْيِه، فـََقاَل ِلِفيلُبَُّس: َقرِيًبا. فـََرَفَع َيُسوُع َعيـْ َتاُع ُخبـْ ْن َأْيَن نـَبـْ
َا قَاَل هَذا لَِيْمَتِحَنُه، ألَنَُّه ُهَو َعِلَم َما ُهَو ُمْزِمٌع َأْن يـَْفَعَل. َأَجابَُه ِفيُلبُُّس:» هُؤَالِء؟ ٌز «َوِإمنَّ َال َيْكِفيِهْم ُخبـْ

ًئا َيِسريً  ُهْم َشيـْ قَاَل َلُه َواِحٌد ِمْن َتَالِميِذِه، َوُهَو َأْنَدرَاُوُس َأُخو ِمسَْعاَن ». اِمبَِئَيتْ ِديَناٍر لَِيْأُخَذ ُكلُّ َواِحٍد ِمنـْ
اْجَعُلوا «فـََقاَل َيُسوُع:» ُهَنا ُغَالٌم َمَعُه َمخَْسُة َأْرِغَفِة َشِعٍري َوَمسََكَتاِن، َولِكْن َما هَذا ِلِمْثِل هُؤَالِء؟«بُْطُرَس:

َمَكاِن ُعْشٌب َكِثٌري، فَاتََّكأَ الّرَِجاُل َوَعَدُدُهْم َحنُْو َمخَْسِة آَالٍف. َوَأَخَذ َيُسوُع وََكاَن ِيف الْ ». النَّاَس يـَتَِّكُئونَ 
 بَِقْدِر َما َشاُءوا. اَألْرِغَفَة َوَشَكَر، َوَوزََّع َعَلى التََّالِميِذ، َوالتََّالِميُذ َأْعَطُوا اْلُمتَِّكِئَني. وََكذِلَك ِمَن السََّمَكَتْنيِ 

َفَجَمُعوا َوَمُألوا اثـَْنَيتْ َعْشَرَة ». اْمجَُعوا اْلِكَسَر اْلَفاِضَلَة ِلَكْي الَ َيِضيَع َشْيءٌ «ا َشِبُعوا، قَاَل لَِتَالِميِذِه:فـََلمَّ 
آليََة الَِّيت َصنَـَعَها قـُفًَّة ِمَن اْلِكَسِر، ِمْن َمخَْسِة َأْرِغَفِة الشَِّعِري، الَِّيت َفَضَلْت َعِن اآلِكِلَني. فـََلمَّا رََأى النَّاُس ا

!«َيُسوُع قَاُلوا: ُْم ُمْزِمُعوَن َأْن �َْتُوا » ِإنَّ هَذا ُهَو اِبْحلَِقيَقِة النَِّيبُّ اآلِيت ِإَىل اْلَعاملَِ َوَأمَّا َيُسوُع فَِإْذ َعِلَم َأ�َّ
  ).15-1:6(يوحناُه.َوَخيَْتِطُفوُه لَِيْجَعُلوُه َمِلًكا، اْنَصَرَف َأْيًضا ِإَىل اْجلََبِل َوْحدَ 

 
 مىت وأين حصلت املعجزة

 كامل  يسوع إنسان أنَّ  حقيقة تتكرَّر يف سرده للرحلة بني أورشليم واجلليل تنا إلجنيل يوحناخالل قراء 
لكنَّه هللا ابلكامل أيًضا. وبينما تركِّز األ�جيل الثالثة األوىل على أعمال وتعاليم يسوع، يركِّز يوحنَّا ابألكثر 

. وحني نصل إىل األصحاح السادس من شهادة يوحنا عن حياة يسوع، نرى صورة ن هو يسوعمعلى 
 جديدة عن شخصيَّة وقوَّة يسوع اإلنسان السماوّي. وقد ُدوِّنت هذه احلادثة يف األ�جيل األربعة.

اشرة خيرب� مىت كاتب اإلجنيل األوَّل أنَّ معجزة إشباع اخلمسة آالف حدثت مبوعلى سبيل املثال،  
). وكان يسوع حينها يسعى لقضاء بعض الوقت 13:14بعد قتل يوحنا املعمدان على يد هريودوس (مىت
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ذكر فس الراعي الذي أخربهم عنه. أمَّا مرق نيفتِّشون ع واكثريين من أتباع يوحنَّا كان  هبدوء. لكنَّ  همع تالميذ
فابتدأ بتعليمهم.  )34:6ي هلا (مرقس ال راع منَّ الناس كانوا كغنإقول يسوع يف عرض سياقه للمعجزة 

ويؤرِّخ يوحنا احلادثة على كو�ا جرت بعد بضعة أشهر من معجزة الشفاء عند بركة بيت حسدا 
ر وجود العدد الكبري من الناس على الطريق  الفصح اليهوديّ  كان).  1:6(يوحنا وعدم قد اقرتب مما يفسِّ
 للرحلة إىل أورشليم لإلحتفال بعيد الفصح الذي ئون أنفسهموا يهيِّ . رمبا كانعتياديةعماهلم اإلأل الرجال مزاولة

يسوع يعلِّم ويشفي الناس يف  كان و  يهوديٍّ اإلحتفال هبا.  حتتَّم على كلِّ  ذيهو واحد من األعياد الثالثة ال
الصيَّادين اليت  بلدة بيت صيدا أو فقرَّر أن جيتاز يف السفينة إىل ،ا املعمدانكفر�حوم عندما مسع مبقتل يوحنَّ 

ليجد مكاً� هاداًئ يصرف فيه بعض الوقت مع تالميذه  الناحية الشمالية الغربية من حبر اجلليل تقع يف
). وبينما أحبروا مسافة 44:1). وكانت بيت صيدا بلدة فيلبُّس وبطرس وأندراوس (يوحنا31:6(مرقس

لتوافد إىل اجلهة الشمالية لشاطىء حبر اجلليل اخلمسة أو ستَّة أميال من الغرب �حية الشرق، بدأ الناس اب
م أرادوا أن يروا يسوع يشفي املرضى (يوحنا ة يسوعملالقا ). 2:6عندما ينزل من السفينة. خيرب� يوحنا أ�َّ

مىت البشري أمرًا مميـَّزًا عن  يذكر، كان عدد الوافدين يكرب. و شاطىءنما كانت السفينة تقرتب من الوبي
أنَّه عندما الرغم من أنَّه كان يريد أن يراتح وميضي بعض الوقت اهلادىء مع تالميذه إالَّ شخصيَّة يسوع. فب

نزل من السفينة ورأى اجلموع املنتظرة حتنَّن عليهم. فهو يتأملَّ وتتحرَّك أحشاؤه عندما يتأملَّ شعبه. فبدأ بشفاء 
الوقت اهلادىء مع تالميذه مقارنة  احتياجه ليصرف بعض تَ ) ليخلِّصهم من أملهم. هبَُ 14:14املرضى(مىت
 أبمل الناس. 

 
 املعجزة 

رمبا ألنَّ تلك التلَّة اخلضراء   فيلبُّستقدَّم الوقت وكان الناس قد أتوا من أماكن بعيدة فنظر يسوع إىل 
ًزا لَِيْأُكَل هُؤَالِء؟" (ع كانت مسقط رأسه وقال له:  َتاُع ُخبـْ أن ميتحنه  أراد بكلِّ بساطة). 5"ِمْن َأْيَن نـَبـْ

 ). 6ما كان مزمًعا أن يفعله (ع  يسوعقد أظهر لكان   هللالكنَّ 
 ؟  فيلبُّسلإن كان يسوع عاملــًا ما هو مزمع أن يفعله، ماذا برأيك أراد من سؤاله 

ا هي لتظهر لنا أين نضع يسمح هللا أبن ميّر أوالده ابمتحا�ت. وأوقات الشدَّة واحل إمياننا. اجة إمنَّ
ىل وضع ثقتك ابملصادر الطبيعية اليت ميكنك احلصول عليها؟ هل تبحث عن األهل واألصدقاء؟ هل متيل إ

ميكن أن يكون هللا ميتحن إميانك أأم تعتمد على بطاقة اإلعتماد؟ على من تعتمد عندما يضيق بك احلال؟ 
السنني   ؟ لقد وجدت خاللساعاتال؟ إىل من تلتجىء يف أحلك فيلبُّسلحصل  من �حية أحوالك كما

ليكونوا �فعني. وكلَّما كربت التجربة والصعوبة يعين أنَّ هللا يريد  واكراٍع أنَّ الرجال كاملطَّاط؛ عليهم أن ميتدُّ 
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عندما تنظر إىل استحالة الوضع الذي أنت عليه، هل حيّثك هذا على أن يهب لشخصيتك املنفعة والقوَّة. 
 ؟ اإللتجاء إىل هللا ابلصالة الواثقة ليساعدك

أّوًال الذي كان تلميذه منذ  فيلبُّسخضع تلميذان لإلمتحان يف ذلك اليوم. وجَّه يسوع السؤال إىل 
ركَّز  هكل معجزات يسوع، لكنَّ   ـــــــ إن مل نقل ــــــ بداية خدمته. وفشل يف ثالثة نواٍح. أوًَّال، كان قد عاين معظم

، كانت نظرته سلبية حبيث أنَّه حسب أنَّ أجرة رجل لثمانية يف ردَّة فعله على املشكلة وليس على احلل. اثنًيا
). اثلثًا، الحظ أنَّه فكَّر ابحلدِّ األدىن 7شخص موجود (ع  أشهر لن تكون كافية لتأمني لقمة واحدة لكلِّ 

د هللاوكأنَّ يسوع كان سيقدِّم لقمة واحدة لكلِّ إنسان!  ؟ أال فهل تقدمي احلدِّ األدىن للفقراء واجلائعني ميجِّ
د نستطيع الوثوق ابهلل ألكثر من احلدِّ األدىن؟ كان يقف ر بتأمني لقمة لكنَّه كان يفكِّ  فيلبُّسأمام  هللا املتجسِّ

بينما هللا يفكِّر إبشباع البطون. رمبا تظّن أنَّ هؤالء الرجال الذين رأوه حيوِّل املاء إىل مخٍر ويصنع املعجزات 
  موسط كل هذا اإلحتياج ال أعلردَّة فعلهم ابإلميان مثل: "� رّب،  ىءتمتلا بعد اآلخر ويشفي املرضى سيومً 

 كيف، لكين أعلم أنك قادر أن تسدِّد اإلحتياج وستفعل ذلك." 
ال نقرأ أنَّ أحًدا سأله. كيف إذ ، ئًياتلقالإلمتحان  نفسه خضعأأنَّه  يبدوذي لوايظهر أندراوس مث 

وجد ذلك الصّيب؟ يبدو أنَّه جال بني اجلمع مستوضًحا وضع الطعام وفتَّش عن أيِّ طعام ميكن إجياده 
ال نعلم كيف وجد ذلك الصيب، لكنَّه قدَّمه ليسوع مبا كان حيمل من طعام وأفسد الوضع إذ قال: هناك. 

مل يستطع أندراوس ). 9 َشِعٍري َوَمسََكَتاِن، َولِكْن َما هَذا ِلِمْثِل هُؤَالِء؟" (ع "ُهَنا ُغَالٌم َمَعُه َمخَْسُة َأْرِغَفةِ 
ابلتفوُّه  فيلبُّسالنقص املوجود والنظر إىل مقدرة املسيح يف توفري احلاجة. لقد فشل هو و  من التطّلع إىل أبعد

املئة الروماين عندما سأله أن يشفي  مات اإلميان اليت ترضي الرّب. تذكَّر كم ُسرَّ الرّب بكلمات قائدبكل
َ� َسيُِّد، َلْسُت ُمْسَتِحقًّا َأْن «"فََأَجاَب قَاِئُد اْلِمَئِة َوقَاَل:عندما قال له يسوع إنَّه سيذهب لشفائه: فخادمه؟ 

َساٌن َحتَْت ُسْلطَاٍن. لِــي ُجْنٌد َحتَْت َألّينِ َأَ� َأْيًضا ِإنْ  َتْدُخَل َحتَْت َسْقِفي، لِكْن ُقْل َكِلَمًة فـََقْط فـََيْربََأ ُغَالِمي.
َع ». َيِدي. َأُقوُل ِهلَذا: اْذَهْب! فـََيْذَهُب، َوآلَخَر: اْءيِت! فـََيْأِيت، َوِلَعْبِدَي: افْـَعْل هَذا! فـَيَـْفَعلُ  فـََلمَّا مسَِ

بَـُعوَن:تـََعجَّبَ  َيُسوعُ  " َأِجْد َوَال ِيف ِإْسَرائِيَل ِإميَاً� ِمبِْقَداِر هَذا!َملْ َاْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم: «، َوقَاَل ِللَِّذيَن يـَتـْ
 ).10-8:8(مىت
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ت كلمات قائد املئة عن اإلميان املوجود يف قلبه، وهذا ما يرضي الرّب أكثر الكلّ  . ما يرضي هللا عربَّ
ده (عربانيني أنَّ الرّب كان يتوقَّع ردَّات  ). أ� متأكِّد6:11هو اإلميان به املعربَّ عنه ابلكالم واألفعال اليت متجِّ

 فعل أفضل من التالميذ إلحتياجات الفقراء واجلائعني. 
ا نصف فارغة أم نصف ممتلئة جتربة، هل تنظر إىل الكأس على ةخالل أيَّ  كيف ميكن تغيري   ؟أ�َّ

 . ما هي األمور اليت ميكن ممارستها لتخطِّي السلبية والشكّ  نظرة سلبية؟ �قشوا مع بعضكم البعض
كان غداء الولد مؤلًَّفا من مخسة أرغفة شعري صغرية أي أصغر من أي رغيف خبز عريب نعرفه. 

يف  opsarion كلمةحبجم مسك السردين كما تشري   نيلت أو خملَّ نياألرجح كانت السمكتان جمففتوعلى 
أضاف السمك املخلَّل طعم غري لذيذ. ورمبا  االشعري ليس فقط خبز الفقراء بل ذ. وكان خبز األصل اليو�ين
"اْجَعُلوا النَّاَس . وبينما كان التالميذ ينظرون إىل غداء الولد، قال الرب ما يدعو للدهشة: إليهبعض النكهة 

� هلا من  متاًما كأنَّه يقول هلم: "دعو� جنلس و�كل" بينما ليس هناك إالَّ غداء الولد. ).10يـَتَِّكُئوَن." (ع 
 يسوع طلب من الناس أن جيلسوا يف جمموعات من مخسني ومئة: قرأ أنَّ نمرقس إجنيل خطوة إميان. ويف 

 فََأَمَرُهْم َأْن َجيَْعُلوا اْجلَِميَع يـَتَِّكُئوَن رِفَاقًا رِفَاقًا َعَلى اْلُعْشِب اَألْخَضِر.  
 فَاتََّكُأوا ُصُفوفًا ُصُفوفًا: ِمَئًة ِمَئًة َوَمخِْسَني َمخِْسَني.  
ِغَفَة اْخلَْمَسَة َوالسََّمَكَتْنيِ، َورََفَع َنَظَرُه َحنَْو السََّماِء، َواَبَرَك مثَُّ َكسََّر اَألْرِغَفَة، َوَأْعَطى فََأَخَذ اَألرْ  

ُموا ِإلَْيِهْم، َوَقسََّم السََّمَكَتْنيِ ِلْلَجِميِع." (مرقس   )41-39:6َتَالِميَذُه لِيـَُقدِّ
 

  جمموعات من مخسني ومئة؟ملاذا برأيك طلب منهم يسوع أن جيلسوا يف
يف شركة مع األصدقاء واألقارب. وبينما ابتدأوا ابألكل ال بدَّ أنَّ  كنَّا  حنن نتمتَّع بربكات هللا أكثر إن

تسلَّم أحدهم كميَّة أكثر من مخسة أرغفة ومسكتني. أتساءل إن كانت صيحات التعجُّب كانت تعلو كلَّما 
أبن  ميعاجلقد صدَّق الئحة الطعام ما هو إالَّ غداء صيب صغري. و  اجملموعات على علم أبنَّ ما هو على

أهلهم وأصدقائهم خيربو�م احلقيقة عن كمية الطعام اليت تناولوها. ومبجرَّد وجودهم يف جمموعات أغلق الباب 
ا كان فعلى املشكِّكني أبن يقولوا أنَّ أحدهم مل حيصل على الطعام.   أبنَّ بعض يقولون سبعض املشكِّكني رمبَّ

لقد شهد على املعجزة كل من   والذي مل يرَه أندراوس. � للسخرية! مجلبوه ه اس تناولوا الطعام الذيالن
 األ�جيل وقد ذكروا براهني الزمان واملكان وابلطبع بقي اثنيت عشر قفَّة من الفضالت.  بكتَّا

زيد ألنَّ طلب ميذ يرجعون إىل الرب طالبني املوكلَّما ُقدِّم هلم الطعام كلَّما أكلوا. ميكنين ختيُّل التال   
كيف أنَّ قليالً من الطعام   بوا ال بدَّ أنَّ اجلميع تعجَّ كان أكثر من أن ُحيمل يف مرَّة واحدة.   الواحدة ةعاجملمو 
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م سألوا التالميذ أكثر من مرَّة: "هل أنت له غداء متأكِّدين أنَّ هذا الذي نتناو  مأشبعهم حىت الفيض. ال بدَّ أ�َّ
 ولٍد واحد؟" كانوا �كلون وينظرون إىل بعضهم بتعجُّب. لكن، كل شيء مستطاع لدى هللا! 

  

يسوع أو بينما كان التالميذ ينقلونه إىل  الطعام تكاثر يف يديّ  أنَّ  أين حصلت املعجزة؟ هل تظنّ 

 الذي شاهدته. ما فْ صِ الناس، أم يف احلالتني؟ ختيَّل أنَّك كنت ذاببة قابعة على احلشيش، وَ 
� له من امتياز أن تكون واحًدا من التالميذ الذين أرسلهم الرب جلمع بقا� الطعام! وكلَّما وضعت 

تناول الطعام! يذكر رأوها عند بداية  مضاعفة للكمية اليت يف السلل، رأوا كميَّاتاجملموعات بقا� الطعام 
هناك بقا� مسك وخبز  تلكن مرقس يقول إنَّه كان )،13كسر خبٍز فقط (ع   يف السالل وضعوا ميوحنا أ�َّ 
بقا� السمك واخلبز   لكن ،).رمبا نظّن أنَّه مل يفضل مسك عنهم ألنّه صغري احلجم ولذيذ الطعم43:6(مرقس

كانت كافية إلطعام اجلموع وجبة اثنية. كم متجَّد الرّب حني أخرب اجلميع بعضهم بعًضا عن كميَّة الطعام 
الناس �خذون الطعام الباقي إىل بيوهتم.  يسوع وكم بقي من طعام. رمبا نتساءل ملاذا مل يدعاليت تناولوها، 

ا   كان من األفضل هلم أن ينصرفوا وهم ينظرون البقا� يف السالل االثين عشر ويوقنوا كم أنَّ الربَّ رائع إذ فرمبَّ
 أنَّه رتَّب هلم مائدة يف الربِّية. 

!". كان آالف نسمة أُشِبعوا بطريقة أعجوبية بدأوا ابلقول: "إنَّه ابحلقِّ نيبّ  عندما أدرك الناس أنَّ مخسة

"يُِقيُم َلَك الرَّبُّ  موسى قد أخربهم منذ مئات السنني أنَّ هللا سريسل هلم نبيًّا مثله وعليهم أن يسمعوا له:

وها هم يرون أمامهم الذي قال ). 15:18" (تثنيةِإهلَُك نَِبيًّا ِمْن َوَسِطَك ِمْن ِإْخَوِتَك ِمْثِلي. َلُه َتْسَمُعوَن.

الذي سيأيت إىل العامل وقد أطعمهم بطريقة أعجوبية متاًما كموسى. أطعمهم  عنه موسى. كان هو ذلك النيبّ 
حم يتكاثر بطريقة أعجوبية على شكل السلوى الذي مأل جعل اللَّ ، و موسى اخلبز السماوي الذي نزل كاملنِّ 

عنه موسى أرادوا أن �خذوه وميلِّكوه ). وعندما أدركوا أنَّ هذا هو الذي تكلَّم 34-31:11املكان (عدد
عليهم. لكن، مل يكن هذا توقيت هللا لُينصَّب ملًكا بل كانت خطَّة هللا أبن يتوَّج ابلشوك. فانصرف يسوع 

 من وسطهم وترك التالميذ يرجعون ابلسفينة إىل كفر�حوم. 
اجهها اآلن واليت حتتاج أن تصلِّي من أجلها؟ شاركوا مع بعضكم طلبات ما املشكلة العويصة اليت تو 

 وصلُّوا من أجل األمور اليت ال حّل منظور هلا.  الصالة
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أيُّها اآلب، تعال اآلن واملس كل احتياج يف الغرفة. ارفع كل قلب لريى أبعد من املصادر املرئية 

  ويثق ابملسيح. التِق بشعبك أينما كانوا. آمني
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