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الى  48السالم لكم وعليكم. تأملنا اليوم هو في إنجيل يوحنا، االصحاح السادس وااليات 
 . اليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح.58

 

يَّة  َوَماُتوا.49. َأَنا ُهَو ُخْبُز اْلَحَياة   َن 50. آَباُؤُكْم َأَكُلوا اْلَمنَّ ف ي اْلَبرِّ . َهَذا ُهَو اْلُخْبُز النَّاز ُل م 
ْنَساُن َواَل َيُموَت. ْنُه اإل  . إ ْن 51السََّماء  ل َكْي َيْأُكَل م  َن السََّماء  ي َنَزَل م  . َأَنا ُهَو اْلُخْبُز اْلَحيُّ الَّذ 

ْن هَ  ْن َأَكَل َأَحٌد م  ُلُه م  ي َأْبذ  ي الَّذ  ي ُهَو َجَسد  ي َأَنا ُأْعط  . َواْلُخْبُز الَّذ  َذا اْلُخْبز  َيْحَيا إ َلى اأَلَبد 
. َيَنا َجَسَدُه 52َأْجل  َحَياة  اْلَعاَلم  ُر َهَذا َأْن ُيْعط  . َفَخاَصَم اْلَيُهوُد َبْعُضُهْم َبْعضًا َقائ ل يَن: َكْيَف َيْقد 

ْنَسان  َوَتْشَرُبوا . فَ 53ل َنْأُكَل؟ َقاَل َلُهْم َيُسوُع: اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: إ ْن َلْم َتْأُكُلوا َجَسَد اْبن  اإل 
يٌَّة َوَأَنا ُأق يُمُه ف ي 54َدَمُه َفَلْيَس َلُكْم َحَياٌة ف يُكْم. ي َوَيْشَرُب َدم ي َفَلُه َحَياٌة َأَبد  . َمْن َيْأُكُل َجَسد 

ير   اْلَيْوم   ي َمْأَكٌل َحقٌّ َوَدم ي َمْشَرٌب َحقٌّ.55اأَلخ  ي َوَيْشَرْب 56. أَلنَّ َجَسد  . َمْن َيْأُكْل َجَسد 
. َكَما َأْرَسَلن ي اآلُب اْلَحيُّ َوَأَنا َحيٌّ ب اآلب  َفَمْن َيْأُكْلن ي َفُهَو َيْحَيا 57َدم ي َيْثُبْت ف يَّ َوَأَنا ف يه .

. َلْيَس َكَما َأَكَل آَباُؤُكُم اْلَمنَّ َوَماُتوا. َمْن َيْأُكْل . َهَذا ُهَو اْلخُ 58 ب ي. َن السََّماء  ي َنَزَل م  ْبُز الَّذ 
.   َهَذا اْلُخْبَز َفإ نَُّه َيْحَيا إ َلى اأَلَبد 

 هذه كلمة اهلل

 . َن السََّماء  ي َنَزَل م  به لنا الخبز الذي هو الرب يسوع يقول عن نفسه أنه َهَذا ُهَو اْلُخْبُز الَّذ 
أنا العالم. هو نور : أنا االنجيل أماكن أخرى في فيأنا هو. يقول  عن نفسه:وقال  .الحياة
أنا  الطريق والحق والحياة؛أنا هو القيامة والحياة؛ أنا هو الراعي الصالح؛ أنا هو الباب؛ هو 

ع هو في نفس الوقت مته. يسو خدهويته و يكشف الرب يسوع  اتذه العبار هوبالحقيقية.  الكرمةُ 
 اهلل في يسوع المسيح. قادر أن يقول: أنا هو. هو الف. هانفسبهدية اهلل والهدية اء الذي ج
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به يرمز يذكر كلمة الخبز أكثر من طناش المرة. وفي هذا االصحاح السادس الرب يسوع 
الفريسيين انتبهوا خذوا حذركم من خمير لتالميذه في إنجيل متى: ه حسب قولالى التعليم. 
أنه لم يكن  واعندئذ أدركحتى شرح الرب قوله لهم.  .لم يفهموافالتالميذ أما . والصدوقيين

 المتدينين المنافقين.  يحذرهم من خمير الخبز، بل من تعليم الفريسيين والصدوقيين.
 

َخْمَسة  َعَدُدُهْم َنْحُو أطعم جمهور كان الرب يسوع  أن ذا االصحاح السادسهة نقرأ في بدايو 
ير  َوَسَمَكتَ َخْمسَ شخص ب آاَلف   َفة  َشع  أَلنَُّهْم َأْبَصُروا آَيات ه  الناس اجتمعت حول يسوع . ن  ية َأْرغ 

يُد اْلَيُهود  َقر يبًا. الَّت ي َكاَن َيْصَنُعَها ف ي اْلَمْرَضى. كان  َنَظَر َأنَّ َجْمعًا َكث يراً ولما  َكاَن اْلف ْصُح ع 
؟ إ َلْيه   ُمْقب ل ْن َأْيَن َنْبَتاُع ُخْبزًا ل َيْأُكَل َهؤاَُلء  يسوع لم يسأل هذا النه استغرب من  َقاَل ل ف يُلبَُّس: م 

نَ أين يأتي بالخبز الكافي لكل هذا الجمهور،  َما كان يعرف  هأَلن  فيلبس  َوا  نََّما َقاَل َهَذا ل َيْمَتح 
ٌع َأْن َيْفَعَل. ٌد ف ُهَو ُمْزم  ْمَعاَن ُبْطُرَس:َقاَل َلُه َواح  ه  َوُهَو َأْنَدَراُوُس َأُخو س  يذ  ْن تاَلم  ُهَنا ُغاَلٌم  م 

ير  َوَسَمَكَتان  َوَلك نْ  َفة  َشع  ؟َمَعُه َخْمَسُة َأْرغ  ْثل  َهؤاَُلء    َما َهَذا ل م 
 

إذا لكن الرب أخذ الخبز والسمك وشكر اهلل وأعطى الناس فأكلوا جميعا. معجزة عظيمة. ف
أكيد. ؟ ايضا في حياتنا امثلهان يعمل  قدر، ألم يكلها ه المعجزاتيعمل هذ قدرييسوع كان 

يمان.  في الحقيقة الرب يسوع يقدر ان يعمل أكثر في حياة كل من يتقدم اليه بتواضع وثقة وا 
 .فم اهلل تخرج منليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان، بل بكل كلمة و  .طعامأساس ال هو الخبز

ُر َيْعَمَل ال أحد يسوع المسيح الذي خرج من اهلل وظهر في جسد إنسان. كلمة اهلل هو و  َيْقد 
 . إ ْن َلْم َيُكن  اللَُّه َمَعهُ  ها يسوعَملاآلَيات  الَّت ي ع

 

من خالل معجزاته وأقواله بالحق من هو  كل االنجيل، يسوع يعلنو ي كل هذا النص ف
َيُسوُع: اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َأْنُتْم َتْطُلُبوَنن ي ل لهم َقاَوَلمَّا َوَجُدوُه  هالناس بحثت عنالعجيبة. 

َن اْلُخْبز  َفَشب ْعُتْم. ا ْعَمُلوا اَل ل لطََّعام  اْلَبائ د  : ايضاقال و  َلْيَس أَلنَُّكْم َرَأْيُتْم آَيات  َبْل أَلنَُّكْم َأَكْلُتْم م 
ْنَسان  أَلنَّ َهَذا اللَُّه اآلُب َقْد َخَتَمُه.َبْل ل لطََّعام  اْلَباق ي ل ْلَحَياة   يُكُم اْبُن اإل  ي ُيْعط  يَّة  الَّذ  أي  اأَلَبد 

َنْفَعُل َحتَّى َنْعَمَل ومذا  ظهروا متدينين أتقياء فقالوا:ـليس آخر. واليهود أمامه أرادوا أن يَ 



ي ُهَو َأْرَسَلُه.: َهَذا ُهَو َعَمُل اللَّه : َأنْ أعطاهم الجواب َأْعَماَل اللَّه ؟ ُنوا ب الَّذ  وهو يشير الى   ُتْؤم 
َن ب َك؟ َماَذا َتْعَمُل؟ نفسه.   َفَقاُلوا َلُه: َفَأيََّة آَية  َتْصَنُع ل َنَرى َوُنْؤم 

 

شعير وا وشبعوا من خمس أرغفة آية؟ لكنهم كانوا أكثر من خمس آالف رجل وكلهم أكل
 آية حية ومعجزة اهلل الذي أعطاه جسد إنسان أليست هذه آية؟ ويسوع نفسه هووسمكتين. 

نا نُ  ناَأنه من الجميع: ب. إرادة اهلل والعمل الذي يطلنأكله النه هو كلمة اهلل الحية والفعالةل ْؤم 
ي ُهَو َأْرَسَلهُ  َأَكُلوا هم آَباؤُ ، بدأوا يفتخرون أن عارضوا يسوعيسوع المسيح. اليهود اللي  :ب الَّذ 
يَّة   َن السََّماء  ل َيْأُكُلواَأْعَطاُهْم ُخْبز  موسى َأنَّ و اْلَمنَّ ف ي اْلَبرِّ : هل تقدر أنت نفكانوا يقصدو  .ًا م 

َلْيَس ُموَسى . فقال لهم: أن تصنع مثل هذه اآلية؟ لكن يسوع نزع منهم تلك العقيدة القديمة
َن السََّماء  َبْل أَ  َن السََّماء  َأْعَطاُكُم اْلُخْبَز م  يُكُم اْلُخْبَز اْلَحق يق يَّ م   .ب ي ُيْعط 

 

َن السََّماء   اليهود ضنوا أنه يتكلم على المن  .اْلَواه ُب َحَياًة ل ْلَعاَلم   أَلنَّ ُخْبَز اللَّه  ُهَو النَّاز ُل م 
َنا فقالوا كما في زمان موسى  ين  َهَذا اْلُخبْ َلُه: َيا َسيُِّد َأْعط  ذاك  واذوقياشتاقوا  .زَ ف ي ُكلِّ ح 

ُهَو ويسوع أخبرهم أنه . ولكنهم ماتوا هناك المن، الخبز اللي أعطاه اهلل آلبائهم في سيناء
ْن ب ي فاَل َيْعَطُش  الذي نزل من السماء فقال: ُخْبُز اْلَحَياة   َمْن ُيْقب ْل إ َليَّ فاَل َيُجوُع َوَمْن ُيْؤم 

ُنوَن.َوَلك نِّي ُقْلُت َلُكْم إ   .َأَبداً  من كان من اهلل حقا يسمع  في الحقيقة نَُّكْم َقْد َرَأْيُتُمون ي َوَلْسُتْم ُتْؤم 
كل من يبحث على اهلل البد  الن من اهلل واسيم لهألن المسيحرفضون كالم يم هلكن للمسيح.

 . الحياةفيه ويجد  مهما كانت لجميع خطاياهالغفران فيه  ديج حيثالمسيح يسوع أن يأتي الى 
 

من يقبل كالم المسيح فهو ال َأَنا ُهَو ُخْبُز اْلَحَياة . مرة أخرى كشف لهم من هو بالحق فقال: 
كل ما  َأنَّ  ف وعد ثابت مفرحاضأو  .يسوع كلمة الحياة فيوجد يحتاج الى كالم آخر النه 

ْنُه َشْيئًا َبْل ــتياَل ف أعطاه له اهلل .يُ ل ُف م  ير  الناس ضنوا أنهم يعرفوا يسوع.  ق يُمُه ف ي اْلَيْوم  اأَلخ 
ي َنْحُن َعار ُفوَن ب َأب يه  َوُأمِّه . َفَكْيَف َيُقوُل َهَذا: إ نِّي فقالوا:  َأَلْيَس َهَذا ُهَو َيُسوَع ْبَن ُيوُسَف الَّذ 

؟ َن السََّماء   واحتقروا يسوع إبن اهلل العلي. َنَزْلُت م 
 



. َواْلُخْبُز  اْلَحَياة .َأَنا ُهَو ُخْبُز : كرروالرب يسوع ي ْن َهَذا اْلُخْبز  َيْحَيا إ َلى اأَلَبد  إ ْن َأَكَل َأَحٌد م 
. ْن َأْجل  َحَياة  اْلَعاَلم  ُلُه م  ي َأْبذ  ي الَّذ  ي ُهَو َجَسد  ي َأَنا ُأْعط  االنسان ما يقدر يآمن بكالم  الَّذ 
ا نظرنا لكالم يسوع من إذطبعا يسوع الن عقله محبوس في شريعة موسى أو في دين ما. 

 رفضونيو علت اليهود يرفضون يسوع األسباب التي ج جهة العقل فهذا صعب اننا نفهمه.
ضنوا أنهم والمعايير الخارجية.  البشريةحكموا األشياء بالقيم  هي أنهممنه  الحياة األبدية

 . الصالخرفضوا نعمة ف. اصدقو  امو تعلموا.  مالكنهم  واسمعيعرفوه ويعرفوا عائلته. 
 

والسماع لكلمته وقبولها فينا هي دعوة لإليمان بيسوع وشرب دمه  أكل لحم يسوعالدعوة إلى 
الذي أرسل يسوع الى العالم هو الذي  اهلل. يسوع مرتبطة بموت هي هذه الدعوة. هالثبات فيو 

هذا هو خروف  .مجانا الكاملة من اهلل للناس التضحية النه عليه العالمخطايا ذ يأخ هجعل
، لما ألنهميسوع كالم  وافهمأنهم يكان مفروض على اليهود اهلل الذي يرفع خطايا العالم. 

روحية ها رمزا للشركة الالحيوانية نيابة عن خطاياهم، كانوا يأكلون لحم همكانوا يقدموا ذبائح
تهم ليحيوا. وبهذا كانوا يؤمنون ان اهلل دخل في حيا. من جديداهلل  هم وبينبينالتي صارت 

ة يسوع ليحيا هو كلم منتغذى نفال نكون مراؤون وعصاة بل لبواسطة الذبيحة اللي قدموها. 
 روح وحياة.  اهخبزنا اليومي النكلمة يسوع  كل يوم.فينا 

 

نشرب نأكل جسده و ندما قال يسوع أننا يجب أن عداخلنا.  اهللفينا فنحن نقبل  يسوع لما نقبل
الرب يسوع جدد  .فينا ونحن فيههو لكي يحيا  أن نأخذ حياته فينادمه كان يعني أنه يجب 

يقول الكتاب: بعد أيام قليله، أيام الفصح.  خالل العشاء اآلخر الذي تناوله مع تالميذهأقواله 
يَذ َوَقاَل: ُخذُ َوف يَما ُهْم َيْأُكُلوَن َأَخَذ َيُسوُع اْلُخْبَز َوَباَرَك َوَكسََّر َوَأْعَطى التَّ   َهَذا ُهوَ  وا ُكُلوااَلم 

ي ي ل ْلَعْهد  َجَسد  ْنَها ُكلُُّكْم أَلنَّ َهَذا ُهَو َدم ي الَّذ  . َوَأَخَذ اْلَكْأَس َوَشَكَر َوَأْعَطاُهْم َقائ اًل: اْشَرُبوا م 
ْن َأْجل  َكث ير يَن ل َمْغف َرة  اْلَخَطاَيا. ي ُيْسَفُك م  يد  الَّذ    اْلَجد 

 

لنرفع هل تقبل كالمه في حياتك؟  تؤمن بيسوع إبن اهلل من كل قلبك؟هذه هي الحقيقة. فهل 
َأَباَنا الَّذ ي ف ي السََّماَوات  ل َيَتَقدَّس  اْسُمَك. الصالة اللي علمها لنا الرب يسوع في إنجيله ونقول: 



َنا اْليَ  . ُخْبَزَنا َكَفاَفَنا َأْعط  يَئُتَك َكَما ف ي السََّماء  َكَذل َك َعَلى اأَلْرض  ْوَم. ل َيْأت  َمَلُكوُتَك. ل َتُكْن َمش 
ْلَنا ف ي َتْجر َبة  َلك ْن نَ  َن َواْغف ْر َلَنا ُذُنوَبَنا َكَما َنْغف ُر َنْحُن َأْيضًا ل ْلُمْذن ب يَن إ َلْيَنا. َواَل ُتْدخ  َنا م  جِّ

يَن.  . آم  . أَلنَّ َلَك اْلُمْلَك َواْلُقوََّة َواْلَمْجَد إ َلى اأَلَبد  ير  ولتكن نعمة ربنا يسوع المسيح نعم. الشِّرِّ
 وسالمه معكم كل يوم. آمين.

 
 


