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 أشاع الزعماء الدینیین، وھم الفریسیون، األكاذیب عن 
 یسوع، وحاول 

 البعض منھم 
 قتلھ، وھم لم 
 یؤمنوا بأنھ 

 ھو ابن 
 .هللا



 من أنھ صنع المعجزات، التي أثبت من وھم لم یقبلوه، بالرغم
 خاللھا أنھ ھو  

 .ابن هللا



وفي أحد األیام عبر یسوع بحر الجلیل، ویبدو أنھ أراد أن 
یستریح قلیال، حیث أن الناس كانت حولھ باستمرار، ولقد 

 وجدتھ جموع الناس وھي تعلم
 أن یسوع یعمل المعجزات 
 العظیمة، لذلك أرادوا أن 
 .یكونوا دائما معھ 



وصعد یسوع مع تالمیذه إلى جبل وجلس یُعِّلم، 
  وحل وقت. وحضر إلیھ جمع كبیر من الناس

 .العشاء ویبدو أن الناس كانت جائعة جدا



من : "فرفع یسوع عینیھ ونظر إلى الجمع الكثیر، وقال لفیلبس
 سوبر "ولم یكن في ذلك الوقت " أین نبتاع خبزا لیأكل ھؤالء؟

 فماذا كان ینوي. قریب" ماركت
 یسوع عملھ؟ 



أنھ سوف : "أجابھ فیلبس
یُكلف مبلغا كبیرا من 
المال، لكي یشبع ھذا 

ولم یكن ." الجمع الكثیر
مع یسوع وتالمیذه 

 .الكثیر من المال



قال لھ واحد من تالمیذه، 
وھو أندراوس أخو سمعان 

ھنا غالم معھ : "بطرس
خمسة أرغفة شعیر 

 ."وسمكتان



، لم یكن أندراوس یتخیل أن "ولكن ما ھذا لمثل ھؤالء؟"
وجبة خفیفة لشاب صغیر یمكن أن تشبع الجمع الكثیر، حتى 

 .ولو كان الشاب مستعدا أن یعطي وجبتھ لیسوع



فجلس الرجال وكان " اجعلوا الناس یجلسون: "فقال یسوع
 ولم یُحسب عدد ! عددھم خمسة آالف، یا للعجب خمسة آالف

 النساء واألطفال الذین
 .كانوا بصحبتھم 



 البد وأن الشاب الصغیر. ثم أخذ یسوع األرغفة والسمكتین
 قد وثق في یسوع وھو لم یكن یعلم                                

 لماذا یرید یسوع أن یأخذ منھ وجبتھ،                               
 ومن المحتمل أنھ.وماذا سیفعل بھا                                  

 لو أعطیتھ: "فّكر في داخلھ قائال                                    
 وجبتي، فلن یبقى

 ،."لي شيء                                                           
 ولكنھ على أي                                                         

 األحوال                                                              
 أعطاھا                                                               
 .لیسوع                                                                



ثم صلّى یسوع وشكر 
هللا على الخمسة 

أرغفة والسمكتین، 
نعم فلقد قال یسوع � 

، وطلب منھ "شكرا"
 .أن یبارك الطعام



وبعد أن صلّى یسوع قّطع 
األرغفة والسمكتین ووزع 

على التالمیذ، والتالمیذ 
أعطوا للناس الكثیرین 

الجالسین، ولقد رأى الناس 
كیف عمل یسوع المعجزة، 
فكل واحد أكل وشبع، ولكن 
 .األرغفة والسمكتان لم تفرغ



وبعدما شبع الجمیع بقیت كمیة كبیرة من الخبز والسمك، ثم 
اجمعوا الكسر الفاضلة لكي ال یضیع : "قال یسوع لتالمیذه

، فجمعوا ومألوا اثنتي عشرة قفة من الكسر، التي !"شيء
 .فضلت عن اآلكلین



من وجبة  5000في ذلك الیوم أشبع یسوع 
صغیر، وفي مرة أخرى أشبع  صغیرة لشاب

 سبعة أرغفة شخص من 4000
 .والقلیل من السمك 



الناس البسطاء ھذه المعجزة لم  ولما رأى
العكس  فعل الفریسیون، بل على یغضبوا مثلما

إلى  بالحقیقة النبي اآلتي إن ھذا ھو: "قالوا
 الُمخلص،  ھو عرفوا أن یسوع ، فھم!"العالم

 تنبأت عنھ كلمة الذي                             
 .المقدسة هللا                                  



شخص 5000یسوع یُشبع   

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس
 یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

6إنجیل یوحنا   

"فتح كالمك ینیر العقل"  
 130: 119مزمور 



 النھایة



قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا، والذي 
 .یریدك أن تعرفھ

عقوبة ھذه الخطیة . هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو خطیة
ھو الموت، ولكن هللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 

بعد ذلك أتى   .المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح،   .یسوع إلى عالمنا ھذا ثم مضى إلى السماء
سوف یأتي ویسكن بك اآلن،   !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

 .وسوف تحیا معھ إلى األبد
 :لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �

إنسانا لتموت من أجل  سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، 

 لكي أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إلیك،
 . ساعدني أن أطیعك، وأن أعیش لك كابن لك . لكي أحیا معك إلى األبد

 .آمین
 .  16: 3إنجیل یوحنا   !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
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