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 غالم صغير معه خمسة أرغفةناه
9: 6شعير وسمكتان )يو 

!سأعطيك ما لدي

ايها  االصد قاء االعزاء

كان فضولًيا ومشى مع كل الناس. لم يكن متأكًدا إلى أين تتجه . لكن بطريقة ما أراد أن يكون هناك معهم .
  ارغفة  وسمكتين . لكن بداًل من بهم5 سنوات. لقد اشترى للتو 9 أو 8كان طفاًل صغيًراI يبلغ من العمر 

إلى المنزل كما يجب ان يكون ، ترك الحشد الكبير يحمله معه ويذهب معهم . اتبع الناس حاخاًما شاًبا
اسمه يسوع. كانت كلماته مليئة بالحياة! كان الجميع سعداء لالستماع إليه  النه كان يتكلم بالروح  . ثم حان
وقت األكل. لم يرسل الحاخام الناس إلى منازلهمI ، بل اعتنى بالطعام بنفسه فقال للتالميذ اعطوهم  لياكلوا ,
ولكن التالميذ قالواI ليس لنا  ما يكفي كل هوالء النهم كانوا  خمسة االالف نقس ما عدا السيدات و االطفال

ال يمكن للجمهور أن يشعر بالرضا إال إذا بدأ الجميع في المشاركة. جاء صديقنا الصغير أواًل. أعطى كل
ما اشتراه للتو ، خمسة أرغفة وسمكتين. ماذا ستقول والدته من كان ينتظره؟  ال شيء من ذلك يثيره او

يشغل باله  في الوقت الحالي سوي ان يكون مع الجميع  ويسمع كالم يسوع . حان الوقت اآلن للمشاركة.
بقلبه الطفولي السخي ، أعطى كل ما لديه.  اخذ يسوعI وقال لهم ليجلسوا خمسين خمسين  وباركI واعطي
التالميذ وهم اعطوا الكل . اكل الجميع وفاض . عندما جمعت جميع قطع الخبز المتبقية في النهاية ، مألوا

.  سلة أخرى12

. بعد رحلة2011مع مجموعة كبيرة من الشباب ، انطلقت في يوم الشباب العالمي في مدريد في صيف 
  مئوية ، في الليلة االخيره  كنا سعداء لوصولنا40طويلة لزيارة االديرة والكنائس مع درجة حراره بلغت 

إلى مطار "كواتروI فيينتوس".I تمت احداث الموتمر األخيره هناك. أثناء وقوفناI  للصاله  ، كانت هناك
عاصفة هوائيه شديده  وبدأت تمطر.I شاب من مجموعتنا كان يحمل مالءة بالستيكية كبيرة في حقيبته. لقد

وضعهمI فوق كل الشباب من حوله وتبلل نفسه تماًما. ال يزال بإمكاني رؤية عينيه الالمعتين اليوم. كان
.سعيدا ألنه أعطى ما في وسعه
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