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السالم لكم وعليكم .تأملنا اليوم هو في إنجيل يوحنا ،االصحاح السادس وااليات  48الى
 .58اليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح.
اؤ ُك ْم أَ َكلُوا ا ْل َم َّن في ا ْلَبِّرَّية َو َماتُواَ .50.ه َذا ُه َو ا ْل ُخ ْب ُز َّ
الناز ُل م َن
أََنا ُه َو ُخ ْب ُز ا ْل َحَياةَ .49 .آب ُ
َّ
َّماء .إ ْن
ان َوالَ َي ُم َ
َّماء ل َك ْي َي ْأ ُك َل م ْنهُ اإل ْن َس ُ
وت .51.أََنا ُه َو ا ْل ُخ ْب ُز ا ْل َح ُّي الذي َن َز َل م َن الس َ
الس َ
ُعطي ُه َو َج َسدي الَّذي أ َْبذلُهُ م ْن
َح ٌد م ْن َه َذا ا ْل ُخ ْبز َي ْحَيا إلَى األََبدَ .وا ْل ُخ ْب ُز الَّذي أََنا أ ْ
أَ َك َل أ َ
ينَ :ك ْي َ
اص َم ا ْلَيهُ ُ
أْ
ف َي ْقد ُر َه َذا أ ْ
ود َب ْع ُ
ضهُ ْم َب ْعضاً قَائل َ
َن ُي ْعطَيَنا َج َس َدهُ
َجل َحَياة ا ْل َعالَمَ .52.ف َخ َ
ق ا ْل َح َّ
ال لَهُ ْم َي ُسوعُ :ا ْل َح َّ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إ ْن لَ ْم تَْأ ُكلُوا َج َس َد ْابن اإل ْن َسان َوتَ ْش َرُبوا
لَن ْأ ُك َل؟ .53فَقَ َ
يمهُ في
َد َمهُ َفلَ ْي َس لَ ُك ْم َحَياةٌ في ُك ْمَ .54.م ْن َي ْأ ُك ُل َج َسدي َوَي ْش َر ُ
ب َدمي َفلَهُ َحَياةٌ أََبدَّيةٌ َوأََنا أُق ُ
ب َح ٌّ
َن َج َسدي َم ْأ َك ٌل َح ٌّ
ا ْلَي ْوم األَخير .55أل َّ
ب
ق َوَدمي َم ْش َر ٌ
قَ .56.م ْن َي ْأ ُك ْل َج َسدي َوَي ْش َر ْ

اآلب ا ْل َح ُّي َوأََنا َح ٌّي باآلب فَ َم ْن َي ْأ ُك ْلني َفهُ َو َي ْحَيا
َدمي َيثُْب ْ
ت ف َّي َوأََنا فيهَ .57.ك َما أ َْر َسلَني ُ
َّ
اؤ ُك ُم ا ْل َم َّن َو َماتُواَ .م ْن َي ْأ ُك ْل
َّماء .لَ ْي َس َك َما أَ َك َل َآب ُ
بيَ .58 .ه َذا ُه َو ا ْل ُخ ْب ُز الذي َن َز َل م َن الس َ
َه َذا ا ْل ُخ ْب َز فَإَّنهُ َي ْحَيا إلَى األََبد.

هذه كلمة اهلل
َّ
َّماء .الرب يسوع يقول عن نفسه أنه هو الخبز الذي به لنا
َه َذا ُه َو ا ْل ُخ ْب ُز الذي َن َز َل م َن الس َ
الحياة .وقال عن نفسه :أنا هو .يقول في أماكن أخرى في االنجيل :أنا هو نور العالم .أنا
هو الباب؛ أنا هو الراعي الصالح؛ أنا هو القيامة والحياة؛ أنا هو الطريق والحق والحياة؛ أنا
الكرمةُ الحقيقية .وبهذه العبارات يكشف الرب يسوع هويته وخدمته .يسوع هو في نفس الوقت
الذي جاء بهدية اهلل والهدية نفسها .فهو القادر أن يقول :أنا هو .اهلل في يسوع المسيح.

وفي هذا االصحاح السادس الرب يسوع يذكر كلمة الخبز أكثر من طناش المرة .به يرمز
الى التعليم .حسب قوله لتالميذه في إنجيل متى :انتبهوا خذوا حذركم من خمير الفريسيين
والصدوقيين .أما التالميذ فلم يفهموا .حتى شرح الرب قوله لهم .عندئذ أدركوا أنه لم يكن
يحذرهم من خمير الخبز ،بل من تعليم الفريسيين والصدوقيين .المتدينين المنافقين.
ونق أر في بداية هذا االصحاح السادس أن الرب يسوع أطعم جمهور كان َع َد ُد ُه ْم َن ْح ُو َخ ْم َسة
ص ُروا َآياته
آالَف شخص ب َخ ْم َسة أ َْرغفَة َشعير َو َس َم َكتَين .الناس اجتمعت حول يسوع ألََّنهُ ْم أ َْب َ

َّ
ظ َر أ َّ
َن َج ْمعاً َكثي اًر كان
يد ا ْلَيهُود قَريباً .ولما َن َ
ص ُح ع ُ
صَن ُعهَا في ا ْل َم ْر َ
ضىَ .ك َ
التي َك َ
ان ا ْلف ْ
ان َي ْ
ُم ْقبل إلَ ْيه قَا َل لفيلُُّب َس :م ْن أ َْي َن َن ْبتَاعُ ُخ ْب اًز لَي ْأ ُك َل َه ُؤالَء؟ يسوع لم يسأل هذا النه استغرب من
أين يأتي بالخبز الكافي لكل هذا الجمهورَ ،واَّن َما قَا َل َه َذا لَي ْمتَح َن فيلبس ألَنه كان يعرف َما
ط ُر َسُ :هَنا ُغالَ ٌم
ان ُب ْ
َن َي ْف َع َل .فقَا َل لَهُ َواح ٌد م ْن تالَميذه َو ُه َو أ َْن َد َر ُاو ُس أ ُ
ُه َو ُم ْزمعٌ أ ْ
َخو س ْم َع َ

َم َعهُ َخ ْم َسةُ أ َْرغفَة َشعير َو َس َم َكتَان َولَك ْن َما َه َذا لمثْل َه ُؤالَء؟

لكن الرب أخذ الخبز والسمك وشكر اهلل وأعطى الناس فأكلوا جميعا .معجزة عظيمة .فإذا
كان يسوع يقدر يعمل هذه المعجزات كلها ،ألم يقدر ان يعمل مثلها في حياتنا ايضا؟ أكيد.
في الحقيقة الرب يسوع يقدر ان يعمل أكثر في حياة كل من يتقدم اليه بتواضع وثقة وايمان.
الخبز هو أساس الطعام .وليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان ،بل بكل كلمة تخرج من فم اهلل.
وكلمة اهلل هو يسوع المسيح الذي خرج من اهلل وظهر في جسد إنسان .ال أحد َي ْقد ُر َي ْع َم َل
اآليات الَّتي ع َملها يسوع إ ْن لَ ْم َي ُكن اللَّهُ َم َعهُ.
َ
في كل هذا النص وكل االنجيل ،يسوع يعلن من هو بالحق من خالل معجزاته وأقواله
ق ا ْل َح َّ
العجيبة .الناس بحثت عنه ولَ َّما و َج ُدوهُ قَال لهم َي ُسوعُ :ا ْل َح َّ
ونني
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :أ َْنتُ ْم تَ ْ
طلُُب َ
َ َ
لَ ْي َس ألََّن ُك ْم َأرَْيتُ ْم َآيات َب ْل ألََّن ُك ْم أَ َك ْلتُ ْم م َن ا ْل ُخ ْبز َف َشب ْعتُ ْم .وقال ايضا :ا ْع َملُوا الَ للطَّ َعام ا ْلَبائد
َّ
َب ْل للطَّ َعام ا ْلَباقي ل ْل َحَياة األََبدَّية الَّذي ُي ْعطي ُك ُم ْاب ُن اإل ْن َسان أل َّ
اآلب قَ ْد َختَ َمهُ .أي
َن َه َذا اللهُ ُ
ليس آخر .واليهود أمامه أرادوا أن َيـظهروا متدينين أتقياء فقالوا :ومذا َن ْف َع ُل َحتَّى َن ْع َم َل

َّ
َّ
َن تُ ْؤم ُنوا بالَّذي ُه َو أ َْر َسلَهُ .وهو يشير الى
أْ
َع َما َل الله؟ أعطاهم الجوابَ :ه َذا ُه َو َع َم ُل الله :أ ْ
ك؟ َما َذا تَ ْع َم ُل؟
صَنعُ لَن َرى َوُن ْؤم َن ب َ
نفسه .فَقَالُوا لَهُ :فَأََّيةَ َآية تَ ْ
آية؟ لكنهم كانوا أكثر من خمس آالف رجل وكلهم أكلوا وشبعوا من خمس أرغفة شعير
وسمكتين .أليست هذه آية؟ ويسوع نفسه هو آية حية ومعجزة اهلل الذي أعطاه جسد إنسان
لنأكله النه هو كلمة اهلل الحية والفعالة .إرادة اهلل والعمل الذي يطلبه من الجميع :أَننا ُن ْؤمنا

َّ
اؤهم أَ َكلُوا
بالذي ُه َو أ َْر َسلَهُ :يسوع المسيح .اليهود اللي عارضوا يسوع ،بدأوا يفتخرون أن َآب ُ
ا ْل َم َّن في ا ْلَبِّرَّية وأ َّ
َّماء لَي ْأ ُكلُوا .فكانوا يقصدون :هل تقدر أنت
َع َ
َن موسى أ ْ
ط ُ
اه ْم ُخ ْب اًز م َن الس َ
وسى
أن تصنع مثل هذه اآلية؟ لكن يسوع نزع منهم تلك العقيدة القديمة .فقال لهمَ :ل ْي َس ُم َ
َّماء.
َع َ
أْ
َّماء َب ْل أَبي ُي ْعطي ُك ُم ا ْل ُخ ْب َز ا ْل َحقيق َّي م َن الس َ
طا ُك ُم ا ْل ُخ ْب َز م َن الس َ

َن ُخ ْب َز اللَّه ُه َو َّ
أل َّ
ب َحَياةً ل ْل َعالَم .اليهود ضنوا أنه يتكلم على المن
َّماء ا ْل َواه ُ
الناز ُل م َن الس َ
َعطَنا في ُك ِّل حين َه َذا ا ْل ُخ ْب َز .اشتاقوا يذوقوا ذاك
كما في زمان موسى فقالوا لَهَُ :يا َسي ُ
ِّد أ ْ

المن ،الخبز اللي أعطاه اهلل آلبائهم في سيناء ولكنهم ماتوا هناك .ويسوع أخبرهم أنه ُه َو
ش
ُخ ْب ُز ا ْل َحَياة الذي نزل من السماء فقالَ :م ْن ُي ْقب ْل إلَ َّي فالَ َي ُجوعُ َو َم ْن ُي ْؤم ْن بي فالَ َي ْع َ
طُ

ون .في الحقيقة من كان من اهلل حقا يسمع
أََبداًَ .ولَكِّني قُ ْل ُ
ت لَ ُك ْم إَّن ُك ْم قَ ْد َأرَْيتُ ُموني َولَ ْستُ ْم تُ ْؤم ُن َ
للمسيح .لكنهم يرفضون كالم المسيح ألنهم ليسوا من اهلل الن كل من يبحث على اهلل البد
أن يأتي الى يسوع المسيح حيث يجد فيه الغفران لجميع خطاياه مهما كانت ويجد فيه الحياة.

مرة أخرى كشف لهم من هو بالحق فقال :أََنا ُه َو ُخ ْب ُز ا ْل َحَياة .من يقبل كالم المسيح فهو ال
يحتاج الى كالم آخر النه وجد كلمة الحياة في يسوع .وأضاف وعد ثابت مفرح أ َّ
َن كل ما
يمهُ في ا ْلَي ْوم األَخير .الناس ضنوا أنهم يعرفوا يسوع.
أعطاه له اهلل فالَ يت ـل ُ
ف م ْنهُ َش ْيئاً َب ْل ُيق ُ
ع ْبن يوس َ َّ
ف َيقُو ُل َه َذا :إِّني
ون بأَبيه َوأ ِّ
ُمهَ .ف َك ْي َ
ف الذي َن ْح ُن َعارفُ َ
فقالوا :أَلَ ْي َس َه َذا ُه َو َي ُسو َ َ ُ ُ

َّماء؟ واحتقروا يسوع إبن اهلل العلي.
َن َزْل ُ
ت م َن الس َ

َح ٌد م ْن َه َذا ا ْل ُخ ْبز َي ْحَيا إلَى األََبدَ .وا ْل ُخ ْب ُز
والرب يسوع يكرر :أََنا ُه َو ُخ ْب ُز ا ْل َحَياة .إ ْن أَ َك َل أ َ
َجل َحَياة ا ْل َعالَم .االنسان ما يقدر يآمن بكالم
ُعطي ُه َو َج َسدي الَّذي أ َْبذلُهُ م ْن أ ْ
الَّذي أََنا أ ْ
يسوع الن عقله محبوس في شريعة موسى أو في دين ما .طبعا إذا نظرنا لكالم يسوع من

جهة العقل فهذا صعب اننا نفهمه .األسباب التي جعلت اليهود يرفضون يسوع ويرفضون
الحياة األبدية منه هي أنهم حكموا األشياء بالقيم البشرية والمعايير الخارجية .ضنوا أنهم
يعرفوه ويعرفوا عائلته .سمعوا لكنهم ما تعلموا .وما صدقوا .فرفضوا نعمة الخالص.
الدعوة إلى أكل لحم يسوع وشرب دمه هي دعوة لإليمان بيسوع والسماع لكلمته وقبولها فينا
والثبات فيه .هذه الدعوة هي مرتبطة بموت يسوع .اهلل الذي أرسل يسوع الى العالم هو الذي
جعله يأخذ خطايا العالم عليه النه التضحية الكاملة من اهلل للناس مجانا .هذا هو خروف
اهلل الذي يرفع خطايا العالم .كان مفروض على اليهود أنهم يفهموا كالم يسوع ألنهم ،لما
كانوا يقدموا ذبائحهم الحيوانية نيابة عن خطاياهم ،كانوا يأكلون لحمها رم از للشركة الروحية
التي صارت بينهم وبين اهلل من جديد .وبهذا كانوا يؤمنون ان اهلل دخل في حياتهم ليحيوا.
بواسطة الذبيحة اللي قدموها .فال نكون مراؤون وعصاة بل لنتغذى من كلمة يسوع ليحيا هو
فينا كل يوم .كلمة يسوع خبزنا اليومي النها روح وحياة.
لما نقبل يسوع فينا فنحن نقبل اهلل داخلنا .عندما قال يسوع أننا يجب أن نأكل جسده ونشرب
دمه كان يعني أنه يجب أن نأخذ حياته فينا لكي يحيا هو فينا ونحن فيه .الرب يسوع جدد
أقواله خالل العشاء اآلخر الذي تناوله مع تالميذه بعد أيام قليله ،أيام الفصح .يقول الكتاب:
المي َذ َوقَا َلُ :خ ُذوا ُكلُوا َه َذا ُه َو
طى التَّ َ
َع َ
َخ َذ َي ُسوعُ ا ْل ُخ ْب َز َوَب َار َ
ون أ َ
ك َو َكس ََّر َوأ ْ
يما ُه ْم َي ْأ ُكلُ َ
َوف َ
ال :ا ْش َرُبوا م ْنهَا ُكلُّ ُك ْم أل َّ
َن َه َذا ُه َو َدمي الَّذي ل ْل َع ْهد
اه ْم قَائ ً
َع َ
َج َسديَ .وأ َ
ْس َو َش َك َر َوأ ْ
ط ُ
َخ َذ ا ْل َكأ َ
ين ل َم ْغف َرة ا ْل َخطَ َايا.
ا ْل َجديد الَّذي ُي ْسفَ ُ
ك م ْن أ ْ
َجل َكثير َ
هذه هي الحقيقة .فهل تؤمن بيسوع إبن اهلل من كل قلبك؟ هل تقبل كالمه في حياتك؟ لنرفع

َّ
ك.
اس ُم َ
َّم َاوات لَيتَقَ َّدس ْ
الصالة اللي علمها لنا الرب يسوع في إنجيله ونقول :أََب َانا الذي في الس َ

َعطَنا ا ْلَي ْوَم.
َّماء َك َذل َ
ك .لتَ ُك ْن َمش َيئتُ َ
لَيأْت َملَ ُكوتُ َ
ك َعلَى األ َْرضُ .خ ْب َزَنا َكفَافََنا أ ْ
ك َك َما في الس َ
ِّنا م َن
َو ْ
ين إلَ ْيَناَ .والَ تُ ْدخ ْلَنا في تَ ْجرَبة لَك ْن َنجَ
اغف ْر لََنا ُذ ُن َ
وبَنا َك َما َن ْغف ُر َن ْح ُن أ َْيضاً ل ْل ُم ْذنب َ
ِّ
الشِّرير .أل َّ
ين .نعم .ولتكن نعمة ربنا يسوع المسيح
ك ا ْل ُم ْل َ
َن لَ َ
ك َوا ْلقَُّوةَ َوا ْل َم ْج َد إلَى األََبد .آم َ
وسالمه معكم كل يوم .آمين.

