
 کند؟«  این گروه را کفایت می اما چه 

   ۱۵ـ۱، ۶یوحنا 

چندی بعد، عیسی به آن سوی دریاچۀ جلیل که همان دریاچۀ  

گروهی بسیار از پی او روانه شدند، زیرا  2 .تیبِریه است، رفت

 .رسانید، دیده بودندآیاتی را که با شفای بیماران به ظهور می

 .شاگردان خود در آنجا بنشستای برآمد و با  پس عیسی به تپه3

چون عیسی نگریست و دید که 5 .عید پَِسخِ یهود نزدیک بود4

آیند، فیلیپُس را گفت: »از کجا نان گروهی بسیار به سویش می

این را گفت تا او را بیازماید، زیرا  6 «بخریم تا اینها بخورند؟

فیلیپُس پاسخ داد: 7 .دانست چه خواهد کردخود نیک می

کند، حتی اگر هر یک فقط  نان نیز کفافشان نمی  رینا»دویست د

یکی دیگر از شاگردان به نام آندریاس، که  8 «.اندکی بخورند

پسرکی اینجاست که پنج  »9 :برادر َشمعون پطرس بود، گفت

نان جو و دو ماهی دارد، اّما این کجا این گروه را کفایت  

آنجا سبزۀ بسیار بود. پس ایشان که نزدیک پنج هزار مرد بودند، عیسی گفت: »مردم را بنشانید.« در 10 «کند؟می

آنگاه عیسی نانها را برگرفت، و پس از شکرگزاری، میان نشستگان تقسیم کرد، و ماهیها را نیز، به قدری 11 .نشستند

پس آنها  13 «.نرودمانده را جمع کنید تا چیزی هدر نانهای باقیچون سیر شدند، به شاگردان گفت: »پاره12 .که خواستند

 .ماندۀ آن پنج نان جو که جماعت خورده بودند، دوازده سبد پر شدهای باقیرا جمع کردند و از پاره

باید به جهان  مردم با دیدن این آیت که از عیسی به ظهور رسید، گفتند: »براستی که او همان پیامبر است که می14

زور پادشاه کنند، آنجا را ترک گفت و بار دیگر تنها به ا برگرفته، به عیسی چون دریافت که قصد دارند او ر15 «.بیاید

 .کوه رفت

 
وجود دارد   یگرسنگ زی ما ن  انی است.. در م ای آس ای  قای از کشورها در آفر ی اری نه تنها در بس  یدوباره گرسنه است.  قحط جهان

تََوُرم   را ی ... زمی گرسنه بمان  درآمدکمترین   ی براممکن است  نی ... همچن  می بزن  خی گاز در  زمستان   ی.ممکن است بدون انرژ 

 کردن در مبارزه اند.  یزندگ  یآنقدر باال است، که مردم برا

که نه تنها  راه خود را به بهشت   می شو  یآشنا م یسی متن با ع نی . در امی مردم مواجه هست  یبا گرسنگ  زی در متن خطبه امروز ن 

بدون انجام اقدامات   یکرد. هزاران نفر او را دنبال کردند. به سادگ یمراقبت م زی مردم ن  یگکرد، بلکه  از  گرسن  یم یمعرف

و نان را از بهشت آورد، بلکه   یمشکل مواجه کرد. او نه تنها ماه نی ابتدا شاگردان خود را با ا یسی . عهی توشه اول ی برا یاطی احت 

. شاگردان توانستند  دی رس رانگری و ی اجهی به سرعت حساب  کرد  و به نت    پس،ی لی ز آنها فا  یکی کرد.  ر ی درگ زی شاگردانش را ن 

.  بودند ی خال ی ها بی بخورند. و آنجا با جخورده نان اگر آنها   یحت  بود ن  یافهمه ک یمبلغ برا نی سکه نقره را جمع کنند. ا ۲۰۰

.  ما   می ست ی مشکل با نی در مقابل ا دی با ی خال ی ها بی با ج یسی کننده است. همهٔ ما مثل شاگردان ع دی ناام ط ی دانستند که شرا یهمه م

  ی کند. و سوال ش ی را مطرح کرد تا بتواند شاگردان را آزما مشکل  یسی از همه، ع پیش انجام داد؟   یچه کار   یسی . و عمی گم شده ا

  ی او م ای آ د؟ی ازمای شاگردان را ب  خردخواست  ی او م ای کرد؟ آ  شی اآزم نجا ی را در ا ی زی است:  چه چ نی ا  دم ی که از خودم پرس

کنند ؟ نه، آن   جاد ی ا تی جمع هی غذت  ی برا یتا سازمانده دارندَمهارت   آیا ای خواهند کرد..  یچقدر پول  جمع آور  ندی خواست بب 

به  ببیند خواست  یمنه تنها . او   کند! شی آزمارا شاگردان   ایمانخواست  ی م یسی کامال متفاوت، نشان داد که ع یآزمون به جهت 

  ای  ی زی !  چه چمی هست  روسوال مهم روب  کی با  نجای در ا نی اعتقاد دارند! بنابرا یبه چه کسمی خواست بداند چه ایمان دارند بلکه 

  ندهی که  در مورد آ یکمک کند زمان  توتواند به  ی م یچه کس  ؟ یاعتماد دار  یکه دلت به آن وابسته است؟ به چه کس ست چه کسی ا 

  ی دان  ینم گری د یکمک کند وقت تو تواند به  ی م یکمک کند؟ چه کستو تواند به  یم ی چه کس یهست  ماری ب  ی وقت  ؟ینگران هست 

  خدا  که  ی. از زمان ستی ن  یهمه  کاف ی برادرآمد زندگی که   می دان  یهمهٔ ما م رای ز ؟ییای کنار ب   ی که دار ی اندک یزهای چگونه با چ

وجود همهٔ آنها   ا.   و ب می دان  یخود کار  کنند، آن را م یشان ی ق پ رَ مجبور شدند با عَ  آنها و ت انداخ رون ی آدم و حوا را از   بهشت ب 

ودمان  خ. ما  بگذرداز سنگ َمَحک ذهن خودمان   دی با ز ی که همه چ می آموخته ا نمدر یما انسان ها م؟ ی اعتقاد دار یبه چه کس

است که خداوند به ما انسان ها داده است. ما   ی ا  فهی وظ زی ن  نی خوب و درست است. ا نی . امی نان روزانه خود هست  نی مسئول تام

جای    هنوز حال  نی . و با امی کمک کن  زی ن  گرانی و در صورت امکان به د می م کن خودمان را فراهَ  ت شَ ی عمَ  م،ی با هر آنچه دار دی با

افتد درک   یما اتفاق م یای را که در دن  ییزهای همهٔ چ می توان  یدارد. و ما نم  یت ی ماند. چون توان ما محدود یم ی اقب خالی   یزی چ

  اری بس یا  کلمه  باخدا  نها ی . و در مقابل همهٔ امی بمان   مایوسکننده  دی ناام ی ها تی از موقع یاری خواهد که ما در بس  ی. خدا نممی کن 

 است.  مانی کلمه ا نی : اداریم وندی با او پ  دهد که ما   ی نشان م ی قو

معنا را دارد.   نی هم قا  ی دق مانی ا رود. ی محکم و مطمئن به کار م اری بس ی زی چ ف ی توص یبرا زی ن  مانی ا یکتاب مقدس، کلمه  در

در دست خدا سپرده   زی ... همه چمی دان ی، م و خطر مرگ   یماری ب  ط ی در شرا ی ...حت ادی ز یهای و فقر و قحط های سخت  انی در م یعن ی 

  یکنند م هی از شاگردان خواست نان و غذا ته یسی ع یکمک کند، بلکه کمک خواهد کرد. وقت  تواندیخدا نه تنها م  رای شده است ز



... او برادر  اسی آمد به نام آندر ی افتاد؟ شاگرد ی. و چه اتفاقکنند یا نه می   ور اآیا آنها همه ی آن را ب که  کند شی خواست آزما

بود و بیشتر از آن   دارخندهکرد   شنهادی آنچه او پ  رسدی نه.. اما به نظر م ای کرد  می ی آیا او شوخ  دانمیبود. نم پطرس َشمعون

تا  نان جو و دو  ۵پسر کوچولو  نی آورد. ا ی سی را نزد ع یپسر اس ی نداشت... آندر تی جمع یگرسنگ  ت ی به واقع یربطهیچ حتی 

سوال  را مطرح    نی ا   خودش شنهادش ی بود... و در مورد پ  صفر از  شتری ب  یکه داشت فقط کم ی زی آن چ یداشت... به راست  یماه

نداشت! به نظر   یری تأث  چی کننده بود. مطلقا  ه دی ناامآندریاس  شنهادی پ در واقع آن  "   کند؟«ی م تی گروه را کفا نی کجا ا نی کرد: "اّما ا

گرفت. و به آسمان نگاه کرد   تی جد ه ب  ه بودآورد کرا که پسر  مواد ناچیز نی بود. او ا ی موضوع راض نی از ا یسی که ع دی رسیم

متمرکز شده است. و خوب   یسی ع ی رو زی است که همه چ  یالحظه  نی ! ایزی انگشگفت   یکرد! چه لحظه  یو خدا را سپاسگزار 

شود.   یبه ما ارائه م نجای است که در ا ی در واقع  خودش راز معجزه ا ی سی ع رای . زباشددوخته شده  یسی است که چشمان ما به ع

کند.   ی کار م نجای است که خداوند خالق قادر متعال در ا ری امکان پذ ل ی دل نی معجزه تنها به ا نی شود که ا ی مشخص ماینجا در  رای ز

را به   یزندگ  ،اول یکه در مرحله     ی را از بهشت آورد! همان کس ننا ل ی اسرائ  یبن  ی در حال کار است که برا  یهمان کس نجای ا

دهد که به ما   یبه ما نشان م له ی وس نی است. و خداوند متعال بد ستاده ی ا یسی وجود آورد.   اوست که در مقابل چشمان ما در ع

خداوند   ، رسد ی کننده به نظر م دی ناام زی همه چ یوقت    ی. او در کنار ماست... حت ردی پذ یما را م یازهای شده است. او ن  لی ُمتما

! همه  سازدی بزرگتر از آن م ی زی و چ  ددارمی  رسد بر یکننده به نظر م  دی ناام یلی که خرا  ی ز ی شود. چ یم لی متعال به ما متما

کوچک   رقدآن    یزی چ چی است که ه  نی دهد ا یبه ما نشان م نجا ی در ا ی سی که ع ی... و راز ردی گ  یسرچشمه م  یسی از دست ع زی چ

قدر از  آن  چکسی ه نی برگرداند. همچن  ی از شرم رو  او که  ست ی کننده ن  دی آنقدر ناام یت ی موقع چی . و هنباشداو مهم  ی که برا ستی ن 

است   یحی مس قا  ی داستان عم  کی نفر  ۵۰۰۰ هی داستان تغذ ن،ی براکند. بنا ک ی نزد یلی خبه خود  که خداوند نتواند او را  ست ی خدا دور ن 

لوتر   نی به ما نشان دهد: مارت  تی حی در مورد مس یاساس یز ی چ خواهدی م را پر کند، بلکه   یال خ   چند شکممی خواهد که نه تنها 

بر ما مقرر   رای . زمی خود استفاده کن  مانی ا تی و تقو نی تمر یداستان برا  نی از ا دی متن نوشت: »پس با نی هم یدرباره  یادر موعظه 

کردن   داری و ب  ی ادآوری  ی کار را انجام دهد(، بلکه داستان برا نی تواند ا ی هم م طانی ش ی)حت   می تنها آن را  بخوان  نشده است که  

. مطمئنا  امروز هم در  شدانجام خواهد  زی در آن زمان انجام داده است، امروز ن  حی : آنچه مسمیی و بگو  می اوری ب  مانی ماست تا ا

 دانندیوجود دارد و نم یادی ز یلی کار خ ،یبرخ یبرا کند؟«یم  تی گروه را کفا نی کجا ا نی : »اّما ا می ناله کن  دی که با می هست  یطی شرا

کم   انکارمند  نی با ا می توان  یچگونه م» کنند.  یناله م سای از بار کار کل ی. . برخندی ای کنار ب  یاندک با زندگ یهاچگونه با اندوخته 

امکان   ی حی مس ری غ یای در دن  یحی مس کی من به عنوان  یو چگونه زندگ  م؟ی ادامه ده می خواه  ی چگونه م ؟ برسیمبه همهٔ کارها  

فراوان به    یازهای کند. نگاه ما از ن  یدور م ها  ینفر ، نگاه ما را از نان جو و ماه ۵۰۰۰داستان غذا دادن به  «خواهد بود؟ ری پذ

از   ی اری بس می وان ت  یکه با قدرت و عقل خود م می ست ی گردد. ما ن  ی و به او باز م دی آ ی از او م زی شده است. همه چ  طوفمع یسی ع

که به   ی وقت   .  آن ی کند. به خصوص در ادامه ی را کامال  روشن ماین است!  و داستان  یسی ع نی . بلکه امی مشکالت را حل کن 

خواستند   ی زده بودند که م جانی نان ه یمعجزه  نی آنقدر از ا  لی اسرائ  یکه بن  می شو  یمتوجه م م،ی ده یخواندن کتاب مقدس ادامه م

خواستند نه    یرا م یسی آمد. آنها نان ع شی پ  یسوء تفاهم  ی سی آنها و ع نی کنارشان داشته باشند. اما ب  رد شه ی هم ی را برا یسی ع

خواهد خودش را  به ما   ی فقط به ما نان بدهد، بلکه م اهدخو یمن    یسی خواستند. اما ع یپادشاه نان م ک ی را، آنها  ی سی خود ع

ورد و  هستم. و هر که از گوشت من بخ ی: »من نان زندگدی گوی م لی اسرائ یبه بن  یسی است که ع یز ی همان چ قا  ی دق نی بدهد! و ا

  بخشد تا  ی مبه ما خود را کامال    یسی است. ع دهی به اصل معجزه رس ی سی ع نجا،ی دارد!« در ا  ی جاودان  ات ی خون من را بنوشد، ح

ما آمده تا   یبرا یسی ! عت ماس یبرا ی سی ! عما قرار دارد   یای دن  یهایبزرگ در برابر همهٔ سخت  یکلمه نی . امی کن  یزندگ می بتوان 

 است.  یسی داستان در مورد ع نی در ا زی . همه چشهی هم یبرا ی . در آن زمان و االن. و حت می کن  یزندگ می بتوان 

گروه   نی کجا ا نی بود: "اّما ا می چالش روبرو خواه  نی با ا شهی و ما هم  وجود خواهد داشت.  ی قحط یها، حت  یچالش ها، سخت  شهی هم

دهد و   ی کار را انجام م این  یسی ! عمی کل جهان را نجات ده دی نبا ای  می توان  یدهد که نم یبه ما نشان م یسی " ع کند؟«ی م تی را کفا

.  می و به آنها عمل کن  می ممکن است سخنان او را بشنو .می و آنجا همکار او باش نجای ا می حال ما اجازه دار نی و با ا آمده!  نی هم یبرا

 نی . آمباشداز ناله ن  ی خبر گری و د شود سبد تا لبه پر    ۱۲در انتها    تا! می کن مانده ها را جمع پس  مثل شاگردان عیسی 
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