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در آن روزها، باز جمعیتی انبوه گرد آمدند و چون چیزی برای خوردن نداشتند، عیسی شاگردان  

سوزد، زیرا اکنون سه روز دلم بر حال این مردم می »2 :خواند و به ایشان فرمود خود را فرا

های خود  روانه کنم تا به خانهگرسنه  آنها رااگر 3 .است که با َمنَند و چیزی برای خوردن ندارند 

شاگردان در  4 «.اند بروند، در راه از پا در خواهند افتاد، زیرا برخی از ایشان از راِه دور آمده 

 «تواند برای سیر کردن آنها نان فراهم آورد؟پاسخ گفتند: »در این بیابان از کجا کسی می

آنگاه جماعت را فرمود تا بر زمین 6 «.فت نانعیسی پرسید: »چند نان دارید؟« گفتند: »ه5

بنشینند. سپس هفت نان را گرفت و پس از شکرگزاری، پاره کرده، به شاگرداِن خود داد تا پیش  

چند ماهی کوچک نیز داشتند. پس عیسی آنها را  7 .مردم بگذارند؛ و شاگردان نیز چنین کردند

و هفت زنبیل نیز پر از  یر شدنددند و سهمه خور 8 .برکت داده، فرمود تا پیش مردم بگذارند 

در آنجا حدود چهار هزار تن بودند. سپس عیسی جماعت را  9 .مانده برگرفتندهای باقی خرده

 مرخص کرد

 

   ۵بود بود. چون حقوق پدر کم  کار یبود و مادرش ب ونیروضا راننده کام پدر با خانواده در فاوالی برزیل زندگی کرد.   روضا 
   را به غذا دعوت  یدر فاوال هیحال آنها کودکان همسا  نیو با ا تالش کردند.     زیاد زنده ماندن  یبرا بایستی در خانواده تن

با   بود   الغر شدهکه بسیار  دا ی.   ندهم نشستنبا  گرد    ز یآنها دور م  نیخوردن نداشتند. و بنابرا یبرا یز یچ چیکردند. آنها ه

را   یا تو . خدارا خواندند  تشکر  یقلب دعا میدست دادند و از صم گر یهمد ه ب روضا نشستند. آنها خانواده   ز یبرادرش  دور م

    کردند.  میغذا را که کم بود تقس ! و سپس  یکه ما را  مراقبت کردکنیم  میشکر 

هستند و هنوز هم   د یکه در فقر شد یافتد. افراد ی جهان اتفاق م یاز کشورها یار یاست که در بس یفوق صحنه دلخراش دادیرو

. چون ما امروز  م یگرد هم آمد  خدا شیستا یتوانند به خاطر آن تشکر کنند. امروز برا یم یکنند و حت یم میرا تقس یکم یزهایچ

به حقوق خانواده خود مجبور به   یدگیرس یانسان وجود  دارند که برا یتعداد ز ین آلمان! در  میر یگ یرا جشن م یشکرگذار 

    در .  ستین یفاغذا ک ا یفتاد ااتفاقی خواهد ا.   چه میداشت  یکرونا همه ما  نگران یر یگ مهه لیلبه د سال  نیمبارزه باشند.  در ا

شد.   ی م دهید  یخال یقفسه ها یو سپس  حت می ستادیا یم ین صف طوال کیدر   دی ، با میرفت دیبه خر  الیخ یکه  ما معموال ب ییجا

.  استاتفاق رخ نداده   نیرسد که بدتر  ینظر مره پر شده اند و به . االن قفسه ها دوبامیبخر  م یخواه یهرچه م میتوانست ینم گر ید

ها هنوز    یوجود نگران نیم! و با ایاز ابتدا تشکر کن  میتوان ی آن م ی. برامیگرسنه بمانیست . الزم نمیدار  یخوردن غذا کاف یبرا

  یتوانند خانه ا یکه نم یپناهندگان یبرا ینمانده است. نگرا یباق  ندهیدرباره آ یاقتصاد  یها و ترس ها ینگران است.مانده   یباق

توانم   یم ای آ نکهیا  اییاد بگیرم توانم  زبان را  یمن م ای آ» .  میتوانم حق اقامت داشته باش یم ا یآ نکهیدر مورد ا  یکنند. نگران دایپ

  تیوضع نیکرده اند. در چن یچشم پوش یا ندهیآ نیبه چن دی ام ها از   از انسان یار یبس  »؟ٰبسازم. نده یو آ رمیبگ ادی یحرفه ا

با او  دارد که ! خدا انتظار  ستیکار درست ن نیا م؟یو فقط   سپاسگزار باش  میشک را سرکوب کن دیبا  ایآ  م؟یبکن دی چه با یدیناام

حال   نی. با اگریه کردندو   خداوند ارائه داشتند یخود را به سو از یوجود داشتند که ن یادیافراد ز  ر یدر مزام نیهمچن. میباش صادق

  میتواند به ما بال دهد تا بتوان یتشکرها م نی. و امیداشته باش   قیعم سپاسگزاری  یدر مواقع ضرور  یهنوز  ممکن است که حت

با   یسیکه ع دهد   را نشان می به ما یک موقعیت اضطراریمتن خطبه امروز  نیبنابرا  . میخود عبور کن یزندگ یاز بحرانها

با خود   یکاف یاز راه دور آمده بودند و غذا یرا دنبال کردند. برخ یسیاز مردم ع یار یزمان بسشاگردانش تجربه کرد. در آن 

در راه بازگشت از   یبرخممکن است و بدون غذا ، .نندتمام راه خود را به خانه برگردا دیبدان معناست که آنها  با نینداشتند. ا

انسان    یبحران برا نیدر ا  یسیخورد! ع ی دهد و افسوس م  یم صیرا تشخ یبحران تیوضع نیا یسیمرده باشند. ع یگرسنگ

  دهی چه ا ندیبب هدخوا یکرد و م یم ر یکرد. او آنها را درگ ی ! او با شاگردان خود مشورت مستیو او فقط متاسف نکرد  یدلسوز 

آنچه   م؟یدار  یرفع گرسنگ یبرا ییزهایکوتاه از اوضاع ارائه داد. چه چ یلیسپس به همراه شاگردان خود تحل یسیداشتند. ع  ییها

  هیواقعاً  گر  دی با یتیوضع چنین  نیدر ا  ی!  کسی تا نان و چند تا ماه ۷بود.  ز یانگرقت یگذارند واقعاً کم یم یسیع یآنها به پا

ً یمستق یسیبود! ع  تیآن وضعمیان در  یسیاما ع  د؟یکن هیمقدار کم تغذ نینفر را با ا ۴۰۰۰ د یتوان ی کند.  چگونه م   از ین نیب ما

ً ی، دق میر یگ یرا جشن م یما شکرگذار  ی! وقتستادیرا ساخته بود ا ز یزنده که همه چ یمردم و خدا   یرا انجام م یهمان کار   قا

از جانب    میو دار   می. هر آنچه هستمیکن یخانه ، خانواده و از حقوق   دولت شکر گذار م  از ،  میکن یم ی. از شغل شکر گذار م یده

ً یخود ، دق تینها یا خرد بشود. او ب یم یخالق  ناش را ساخته ، از   ز یکه همه چ ییدهد. خدا  یبه ما م م یدار  از یآنچه را که ن قا

  ی هماهنگ ستیز  طیو مح وانات ین اراده اوست که ما انسانها با حیدر دست اوست. در واقع ا ز یخبر دارد! همه چ ز یما ن  از ین

که جهان به طور مداوم نابود شود و   ستیاراده خدا ن نی. امیکن یا تجربه مکه ما رنج  ر  ستیخواست خدا ن نی. ام یکامل داشته باش

  میدان یمانند. اما م یگرسنه م گرانی دکه  ی جهان شوند ، در حال قسمت نیاز افراد صاحب بزرگتر   یکه عده ا ستیاراده خدا ن نیا

ن  میان آبه  یسیو ع  گناه است. نیاز هم  یاشن یکرده است. در اصل ، کمبود و قحط جاد یخدا و ما ا نیب یقیکه گناه شکاف عم



است! او آنچه را   بیعج ار یبس یماست. و او در حال انجام کار  یازهایخدا و همه ن نیب یسیعایستادگی کرد.رفت و  وضعیت ها 

  ی زندگ میوانآنجاست تا بت  یچند قرص نان و چند ماه یبرد! حت ی و آن را باال م ردیگ یرسد م یبه نظر م ز یما کم و ناچ یکه برا

کار   نیراز گرانبها در ا کیتواند به خاطر آن تشکر کند!  ی و م ندیب ی کوچک را م هیهد یسی، ع  دیشد از ین برابر ! در میکن

  یساعت برق قطع شود ، به نظر م کی یاما اگر حت میر یگ یم ی هدایا ی خدا را هر روز  ها همهاست.  ما انسان  مشخص

ندارم! من االن   نترنتیفرستاند: من ا یم امیبه اطراف پ ی ا انهیبه طرز وحش گانی . همه همسارخ داده است یکه فاجعه ا دیرس

  میخود با کمبود روبرو شو یاز زندگ یفر داشتم! اگر در هر بخش یتو  ک یکردم! و من ک یم ییچکار کنم!؟! تازه داشتم لباسشو

چارچوب وجود خود را   م یتوان ی کند! در عوض ، ما م یمریب تخما را  یشود که تمام زندگ یم لیتبد یمشکل اساس کیبه  نی، ا

 نیداند! او همچن یرا م از ین نیتر  قیعم یدهد!   اوست که حت  یرا م ز ی!  اوست که همه چمینیو خدا را در وسط بب میباز کن

که  یشناخت نیداشته باشد. ا  یموضوع آگاه نیاز ا  نکهیبدون ا فتدیاز سر ما ب ییمو کی یگذارد حت یداند و نم یما را م یازهاین

!  مینیدهد ، بب  یبه ما م یعیرا که خدا به طور طب یادیز   یزهایچ م یتوان ی کند! و آنوقت ما م ی خداوند در آنجاست ما را آزاد م

!   خانواده ام  ی! سپاس از  سالمتی! سپاس از سالمتمییکوچک دوباره به خدا سپاس بگو یزهایچ یکه برا میر یبگ ادی  دیما با دیشا

نحوه کارکرد   نیامن میدانم شما نمیتوانید به زور از کسی بخواهیید که تشکر کند. ! میرا تجربه کن ینگج میستیسپاس که مجبور ن

، او   میشنو یکه امروز م ی! در داستانمیکه تشکر کن  زور بگوید خواهد به ما  یم یسیکنم که ع ی. و من فکر نمستیآن ن

کار را انجام دهد!   نیخودش ا دی با یسیتشکر کنند! نه ، ع ینان و چند ماه  ۷ یبرا دی که آنها باکند  یسرزنش نم را شاگردان خود 

سپاس از   نی. امیکن یرا احساس نم یدهد که  قدردان یقرار م ییخود را در وسط جا نیاست. او همچن ستاده یدر وسط ا یسیع

  ز ین هیهد نیکوچکتر  یحت  یسیشود. در ع یم رونیاو بقدرت و   از  حیمس یسی! از عستیشود. از طرف ما ن یم یناش یسیع

ً ید تقر به زبان آور ها   یماه نی نان ها و در باره ا نیدرباره ا  یسیکه ع یشود. کلمات یمهم  م ار یبس است که در   ی همان عبارات  با

 یردننکاور ب یز ید  و  چآنرا پره کر رفت و ن را گنا کیدوباره  یسیخداوند ، ع یربان یبرد. در اشا یبه کار م یربان یاشا

جرعه کوچک   کیخون من است!"  نیرا گرفت و از آن سپاس کرد و گفت: "ا  الهیپ ز یبدن من است!" و سپس او ن نیگفت  .. "ا

افتد. اما   ینم یادیشراب در خانه داشته باشم ، اتفاق ز  یجرعه ا نینان و چن نیمن چن یکند؟ البته ، وقت یم جادیا یر ییشراب تغ

  لیدل  نیکند. به هم یفرق م ز یآنجا است همه چ یسیع یکند. وقت یم جادیا اوت حرف اوست که تف نیوسط آن است. ا  در  یسیع

نخواهند داشت.   یم ، کمبوددر مورد آن گزارش داد  لیبرز  یخانواده کوچک ، که در ابتدا از فاوال  نیمن کامالً متقاعد شده ام که ا

 ن یآم  . هستند لدار هستند که پو  گر ید یار ینها ثروتمندتر از بسآبله ، پس در میان آنها باشد  یسیاگر ع


