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Бисёр роҳбарони диндор, ки онҳоро фарисиён 
ном мебурданд, дар бораи Исо дурӯғ гуфтанд.
Баъзеашон ҳатто Ӯро 
куштан мехостанд. 



Онҳо бовар намекарданд, ки Исо дар ҳақиқат 
Писари Худост. Ҳатто вақте ки Исо муъҷизаҳое 
кард, ки Писари Худо 
буданашро 
нишон 

медоданд,
онҳо Ӯро қабул
надоштанд.



Рӯзе Исо аз баҳри Ҷалил гузашт. Эҳтимол Ӯ 
аз одамони бисёре ки ҳамеша дар гирдаш ҷамъ 

мешуданд, каме дам 
гирифтан мехост. Аммо
одамон зуд Ӯро ёфтанд.

Онҳо медонистанд, ки
Исо муъҷизаҳои бузург

кардааст. Онҳо бо Ӯ
будан мехостанд. 



Исо шогирдонашро ба кӯҳи беодам овард, ки 
дар он ҷо нишаста таълим медод. Одамон 

бештару бештар омадан мегирифтанд.
Дере нагузашта вақти хӯроки шом
шуд. Шояд ҳама 
гурусна буданд.



Исо ба тӯдаи одамон нигоҳ кард. “Мо барои 
хӯрдани онҳо аз куҷо нон харем” — пурсид Ӯ аз 
Филиппус. Дар гирду атроф ягон мағозаи хӯрокӣ 
набуд. Исо чӣ кор карданӣ буд?



“Барои ин қадар одамро хӯрондан пули калон 
даркор” — ҷавоб дод Филиппус ба Исо. Исову 
шогирдонаш пули бисёр надоштанд. 



Шогирди дигар Андриёс, 
ки бародари Шимъуни 
Петрус буд, ба Исо гуфт: 
“Дар ин ҷо писарчае 
ҳаст, ки панҷ нони ҷавӣ 
ва ду моҳии хурд дорад.”



“Лекин он ба ин қадар одами бисёр чӣ мешавад?!”
Андриёс намедонист, ки агар писарча хӯрокашро 
ба Исо додан хоҳад, он чӣ қадар мардуми бисёрро 
сер карда метавонад.



Исо гуфт, ки мардумро шинонанд. Мардоне ки 
нишаста буданд, қариб панҷ ҳазор нафар буданд.
Ваҳ! Панҷ ҳазор нафар! Ба ин ҳатто занону 
кӯдакон ки дар он ҷо 
буданд, дохил 
намешуданд. 



Баъд Исо нону моҳиро гирифт. Писарча бояд ба Исо 
бовар карда бошад. Ӯ намедонист, ки чаро Исо 
хӯроки вайро гирифтан мехоҳад 
ё намедонист, ки Исо бо он чӣ 
кор мекунад. Шояд вай фикр 
карда бошад, ки агар хӯрокамро 
диҳам, худам намехӯрам. Аммо 
писарча ба 
ҳар ҳол 
хӯрокашро 
ба Исо дод. 



Сипас Исо дуо кард. Ӯ ба 
Худо шукр гуфт. Барои 
панҷ нону ду моҳӣ?! Ҳа, 
барои он! Исо ба Худо 
раҳмат гуфта, хоҳиш 
намуд, ки Худо онро 
баракат диҳад. 



Баъди дуо, Исо нону 
моҳиро пора карда, ба 
шогирдонаш дод, то 
онро ба тӯдаи бузурги 
одамон тақсим карда 
диҳанд. Ана ҳамин вақт 
одамон муъҷизаи Исоро 
диданд. Ҳар одам чӣ 
қадаре ки хост, хӯрд. 
Вале нону моҳӣ ҳоло 
ҳам тамом нашуданд.



Баъди он ки ҳама сер шуданд, дар он ҷо нону 
моҳии бисёр боқӣ монда буд. “Пораҳои 
боқимондаро ҷамъ кунед, то чизе исроф нашавад”
— гуфт Исо ба шогирдонаш. Онҳо дувоздаҳ 
сабадро аз пораҳои панҷ нони ҷавӣ пур карданд, 
ки аз хӯрандагон зиёдатӣ карда буд. 



Ҳамон рӯз Исо шиками беш аз 5000 
одамро бо хӯроки писарчае сер кард.
Бори дигар Ӯ шиками беш аз 4000 
одамро бо ҳафт нону чанд моҳӣ сер 
карда буд.



Вақте ки одамони одӣ, ин аломатҳоро диданд, онҳо 
ба мисли фарисиён ба ғазаб наомаданд. Ба ҷойи 
ин онҳо гуфтанд: “Дар ҳақиқат Ӯ ҳамон 
пайғамбаре аст, ки бояд ба ҷаҳон ояд”. 
Онҳо медонистанд, ки Исо 
Наҷотдиҳандаест, ки 
омаданаш дар 
Каломи 
муқаддаси 
Худо ваъда 
шудааст.



Ба 5000 одам хӯрок додани Исо

Ҳикоя аз Каломи Худо

Юҳанно 6

“Ошкор шудани Каломи Ту равшанӣ 
мебахшад”.  Забур 119:130 
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Хотима



Ин ҳикояи Китоби Муқаддас дар бораи Худои аҷоиби мо нақл 
мекунад, ки моро офаридааст ва мехоҳад, ки мо Ӯро шиносем.

Худо корҳои бади моро медонад ва онҳоро гуноҳ меномад. 
Ҷазои гуноҳ марг аст, аммо Худо туро сахт дӯст медорад. Барои 
ҳамин Худо Писари ягонааш, Исои Масеҳро фиристод, ки ҷазои 

гуноҳҳои туро ба Худ гирифта, дар рӯйи салиб мехкӯб шуда мурад. 
Баъд Исо гашта зинда шуду ба осмон рафт! Агар ту ба ин бовар 

карда, ба Исо имон биёрӣ ва аз Ӯ хоҳиш кунӣ, ки гуноҳҳоятро 
бахшад, Ӯ гуноҳҳоятро мебахшад! Ӯ ба вуҷуди ту даромада, дар 

қалби ту зиндагӣ мекунад ва ту ҳамеша ҳамроҳи Ӯ хоҳӣ буд.

Агар бовар кунӣ, ки ин рост аст, ба Худо гӯй:
Исои меҳрубон, ман бовар мекунам, ки Ту Худо ҳастӣ, аммо 

шакли инсонро ба Худ гирифтӣ, ки ба ҷои мани гунаҳкор ҷон диҳӣ. 
Ту гашта зинда шудӣ ва ҳоло ҳам зинда ҳастӣ. Илтимос ба ҳаёти 
ман биё ва гуноҳҳои маро бахш, то ки ҳаётам нав шавад ва рӯзе 
пеши Ту рафта, то абад бо Ту бошам. Ба ман ёрӣ деҳ, ки ҳамчун 

фарзанди Ту ба гапҳои Ту гӯш карда, барои Ту зиндагӣ кунам. Омин.

Ҳар рӯз Китоби Муқаддасро хонда, бо Худо сӯҳбат кун!
Юҳанно 3:16
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