
 1 

 يسوع خبز السماء
59-25:6يوحنا   

 سؤال للتفكري: ما هو العمل األصعب الذي قمت به يوًما؟
ُتْم َتْطُلُبونَ «َأَجاهَبُْم َيُسوُع َوقَاَل: »َ� ُمَعلُِّم، َمَىت ِصْرَت ُهَنا؟«َوَلمَّا َوَجُدوُه ِيف َعْربِ اْلَبْحِر، قَاُلوا لَُه:" ِين لَْيَس ألَنَُّكْم اْحلَقَّ اْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم: َأنـْ

َعاِم اْلَباِقي لِْلَحَياِة األَبَِديَِّة الَِّذي يـُْعِطيُكُم اْبُن اِإلْنَساِن، رََأيـُْتْم آَ�ٍت، َبْل ألَنَُّكْم َأَكْلُتْم ِمَن اْخلُْبِز َفَشِبْعُتْم. ِاْعَمُلوا الَ لِلطََّعاِم اْلَباِئِد، َبْل لِلطَّ 

هَذا ُهَو َعَمُل ِهللا: َأْن تـُْؤِمُنوا «َأَجاَب َيُسوُع َوقَاَل َهلُْم:» َماَذا نـَْفَعُل َحىتَّ نـَْعَمَل َأْعَماَل ِهللا؟«فـََقالُوا لَُه:».  َخَتَمهُ َألنَّ هَذا هللاُ اآلُب َقدْ 

 َمُل؟ فَأَيََّة آيٍَة َتْصَنُع لِنَـَرى َونـُْؤِمَن ِبَك؟ َماَذا تـَعْ «فـََقاُلوا َلُه:». اِبلَِّذي ُهَو َأْرَسَلهُ 

ًزا ِمَن السََّماِء لِيَْأُكُلوا  ».آاَبُؤَ� َأَكُلوا اْلَمنَّ ِيف اْلَربِّيَِّة، َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: َأنَُّه َأْعطَاُهْم ُخبـْ

َز ِمَن السََّماِء، َبْل َأِيب «فـََقاَل َهلُْم َيُسوُع: َز ِهللا  اْحلَقَّ اْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم: لَْيَس ُموَسى َأْعطَاُكُم اْخلُبـْ َز اْحلَِقيِقيَّ ِمَن السََّماِء، َألنَّ ُخبـْ يـُْعِطيُكم اْخلُبـْ

زَ «فـََقاُلوا َلُه:». ُهَو النَّاِزُل ِمَن السََّماِء اْلَواِهُب َحَياًة لِْلَعاملَِ  ُز احلَْ «فـََقاَل َهلُْم َيُسوُع:». َ� َسيُِّد، َأْعِطَنا ِيف ُكلِّ ِحٍني هَذا اْخلُبـْ َياِة. َمْن َأَ� ُهَو ُخبـْ

وِين، َوَلْسُتْم تـُْؤِمُنوَن. ُكلُّ َما يـُْعِطيِين اآلُب فَِإَيلَّ يـُْقِبُل، يـُْقِبْل ِإَيلَّ َفالَ َجيُوُع، َوَمْن يـُْؤِمْن ِيب َفالَ يـَْعَطُش َأَبًدا. َولِكينِّ قـُْلُت َلُكْم: ِإنَُّكْم َقْد رََأيـُْتمُ 

يَئُة اآلِب الَِّذي ارًِجا. َألّينِ َقْد نـََزْلُت ِمَن السََّماِء، لَْيَس َألْعَمَل َمِشيَئِيت، َبْل َمِشيَئَة الَِّذي َأْرَسَلِين. َوهِذِه َمشِ َوَمْن يـُْقِبْل ِإَيلَّ الَ ُأْخرِْجُه خَ 

ًئا، َبْل أُِقيُمُه ِيف اْليَـْوِم اَألِخِري. ألَ  نَّ هِذِه ِهَي َمِشيَئُة الَِّذي َأْرَسَلِين: َأنَّ ُكلَّ َمْن يـََرى االْبَن َويـُْؤِمُن َأْرَسَلِين: َأنَّ ُكلَّ َما َأْعطَاِين الَ أُْتِلُف ِمْنُه َشيـْ

 ».ِبِه َتُكوُن َلُه َحَياٌة أَبَِديٌَّة، َوَأَ� أُِقيُمُه ِيف اْليَـْوِم اَألِخريِ 

ُز الَّ «َفَكاَن اْليَـُهوُد يـََتَذمَُّروَن َعَلْيِه ألَنَُّه قَاَل: أَلَْيَس هَذا ُهَو َيُسوَع ْبَن يُوُسَف، الَِّذي َحنُْن َعارُِفوَن «َوقَاُلوا: ». ِذي نـََزَل ِمَن السََّماءِ َأَ� ُهَو اْخلُبـْ

ِه؟ َفَكْيَف يـَُقوُل هَذا: ِإّينِ نـََزْلُت ِمَن السََّماِء؟ َنُكْم.«فََأَجاَب َيُسوُع َوقَاَل َهلُْم:» أِبَبِيِه َوأُمِّ   الَ تـََتَذمَُّروا ِفيَما بـَيـْ

 َألِخِري. الَ يـَْقِدُر َأَحٌد َأْن يـُْقِبَل ِإَيلَّ ِإْن َملْ َجيَْتِذْبُه اآلُب الَِّذي َأْرَسَلِين، َوَأَ� أُِقيُمُه ِيف اْليَـْوِم ا

َع ِمَن اآلِب وَ   تـََعلََّم يـُْقِبُل ِإَيلَّ.ِإنَُّه َمْكُتوٌب ِيف األَنِْبَياِء: َوَيُكوُن اْجلَِميُع ُمتَـَعلِِّمَني ِمَن ِهللا. َفُكلُّ َمْن مسَِ

 لَْيَس َأنَّ َأَحًدا رََأى اآلَب ِإالَّ الَِّذي ِمَن ِهللا. هَذا َقْد رََأى اآلَب.  

ُز اْحلََياِة. َاْحلَقَّ اْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم: َمْن يـُْؤِمُن ِيب فـََلُه َحَياٌة َأبَِديٌَّة.   َأَ� ُهَو ُخبـْ

  اْلَربِّيَِّة َوَماُتوا. آاَبؤُُكْم َأَكُلوا اْلَمنَّ ِيف 

ُز النَّاِزُل ِمَن السََّماِء، ِلَكْي �َُْكَل ِمْنُه اِإلْنَساُن َوالَ َميُوَت.   هَذا ُهَو اْخلُبـْ

ُز اْحلَيُّ الَِّذي نـََزَل ِمَن السََّماِء. ِإْن َأَكَل َأَحٌد ِمْن هَذا اْخلُْبِز َحيَْيا ِإَىل األََبِد.  ُز الَِّذي َأَ� ُأْعِطي ُهَو َجَسِدي الَِّذي َأْبِذلُُه ِمْن َواخلُْ َأَ� ُهَو اْخلُبـْ بـْ

 ».َأْجِل َحَياِة اْلَعاملَِ 

َنا َجَسَدُه لَِنْأُكَل؟«َفَخاَصَم اْليَـُهوُد بـَْعُضُهْم بـَْعًضا قَائِِلَني:  » َكْيَف يـَْقِدُر هَذا َأْن يـُْعِطيـَ

َمْن �َُْكُل َجَسِدي َوَيْشَرُب ِفيُكْم. َدَمُه، فـََلْيَس َلُكْم َحَياٌة  َلُكْم: ِإْن َملْ أَتُْكُلوا َجَسَد اْبِن اِإلْنَساِن َوَتْشَربُوا اْحلَقَّ اْحلَقَّ َأُقولُ «فـََقاَل َهلُْم َيُسوُع:

 َدِمي فـََلُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة، َوَأَ� أُِقيُمُه ِيف اْليَـْوِم اَألِخِري، 

 َمْشَرٌب َحق.  َألنَّ َجَسِدي َمْأَكٌل َحق َوَدِمي

 َمْن �َُْكْل َجَسِدي َوَيْشَرْب َدِمي يـَثْـُبْت ِيفَّ َوَأَ� ِفيِه. 
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، َوَأَ� َحيٌّ اِبآلِب، َفَمْن �َُْكْلِين فـَُهَو َحيَْيا ِيب.   َكَما َأْرَسَلِين اآلُب اْحلَيُّ

ُز الَِّذي نـََزَل ِمَن السََّماِء. لَْيَس َكَما َأَكَل آ َز فَِإنَُّه َحيَْيا ِإَىل األََبدِ هَذا ُهَو اْخلُبـْ قَاَل هَذا ِيف اْلَمْجَمِع ». اَبؤُُكُم اْلَمنَّ َوَماُتوا. َمْن �َُْكْل هَذا اْخلُبـْ

 َوُهَو يـَُعلُِّم ِيف َكْفرَِ�ُحوَم."

 

 العمل الذي يطلبه هللا.
ويف  راهقيتيعرف البعض منكم أنَّ مهنة والدي كانت صيد السمك. وقد عملت معه خالل سينِّ م

. وكانت ملاذا عساك تقلقكعلى منت سفينة الصيد خاصته واليت أطلق عليها اسم  بدا�ت عشرينيَّايت

املشكلة الوحيدة اليت واجهتها يف العمل معه هو أنَّه مل يكن يتوّقف عن العمل! لقد كان يستمتع بعمله 
لذي مل نكن نذهب فيه للصيد ألنَّ سوق و�درًا ما كان �خذ إجازة. وكان يوم السبت هو اليوم الوحيد ا

م يف األسبوع من الساعة الثانية والنصف صباًحا و  حىتَّ السمك كان يقفل يوم األحد. فكنت أعمل ستة أ�َّ
اخلامسة عصرًا. وبنظري كان ذلك من أخطر األعمال وأصعبها. أمَّا والدي "توم" (توماس) فأحبَّ عمله 

م العاصفة، األمر الذي كنت أكره. ومل  كان يستمتع ابلعملو  وسفينته وبرع يف صيد األمساك. خاصَّة يف األ�َّ
يزعجه اهلزَّ والتلوِّي يف القارب طيلة اليوم الذي كان يشّق طريقه بغضب وسط األمواج. كّل ذلك كان هبدف  

ا دفع كسب بعض من املال اإلضاّيف. وعندما كان البحر هائًجا وصاخًبا كانت أسعار السمك ترتفع ممَّ 
 ماالً كافًيا ابلنسبة إىل عمري اليافع إذ كنت ينجذلك الطقس العاصف. وكنت كمراهق أوالدي للخروج يف 

وكان عملي مليًئا ابألخطار نسبة ملا  يف عمر السابعة عشر أجين أربعة أضعاف ما كان رجل متزوج يتقاضاه. 
ألغام غري منفجرة كانت تقرع على جانب  التقطنا يف شباكنا بضعة مابعدو كان ممكًنا أن حيدث يف البحر. 

 السفينة أنَّين بدأت أشعر ابلقلق. فبدت احلياة يل هشَّة جدًّا. وواجهت املوت عدَّة مرَّات وحىت أّينِ علقت
يف الشبكة. لكنَّ الربَّ حفظين ابلرغم أّينِ مل أكن أعرف عنه. ومل تكن األلغام هي اخلطر الوحيد بل  مرَّة

ى، واألسوأ ما يف األمر هو أنَّه مل يكن لديَّ أتكيد عن مصريي بعد املوت. وكانت تسنح واجهت خماطر أخر 
 يل الفرصة للقراءة على منت السفينة فبدأت ابلقراءة عن املوت ألنَّ فكرته مل تكن تفارقين. 

 
ألجوبة عن أحجيات احلياة، وخاصة عن ما إذا كانت هناك حياة بعد كان أمر ما يشّدين إلجياد ا

ة، إالَّ أنَّ ذلك الظمأ مل املوت وكيف هي. وقادين عطشي الروحي للتفتيش عن األجوبة يف األعمال الفلسفيَّ 



 3 

يرتِو. وكان والدي يسمح يل أبخذ إجازات بشرط أن أضمن جميء أحد الصيَّادين املتمّرِسني ملساعدته. 
ن تشبع تلك الد�نتني جوعي وجتيب عن فسافرت حلوايل السنتني سعًيا وراء البوذيَّة واهلندوسيَّة آمًال أ

فسافرت يف أحناء أورواب وآسيا ومشال هذا الشعور يرافقين أينما ذهبت. تساؤاليت. كنت أفتقد ألمر ما وكان 
فكرة االستفسار عن املسيحيَّة وضعتها  ابيل أفريقيا ومن مث إىل أمريكا اجلنوبيَّة والشماليَّة. وكلَّما خطرت يف

ا تتمحورمينَّ  جانًبا ظنَّا "كل ما عليَّ فعله  قبل ألفي سنة. وكنت قد مسعت أنَّ حول شخص استشهد   أ�َّ
هو اإلميان"، لكن كان هذا ابلنسبة يل أمرًا غاية يف البساطة. لقد كنت معتاًدا على العمل ابجتهاد لكلِّ أمر 

مث  ذي بنظري كان ابهظ الثمن.أردت احلصول عليه، ولذا اعتقدت أنَّه عليَّ أن أعمل ابجتهاد ألجد احلق ال
تحيالت أن أصبح الشخص الروحاين الذي أصبو إليه. أردت أن أدرك أسرار الكون بدا يل أنَّه من املس

املعقَّدة إالَّ أنَّ يسوع قدَّم احلقائق أبسلوب ميكن لولد أن يفهمه. أجيدر أن تكون هبذه البساطة؟ فمجرَّد 
عن هللا احملبِّ  أعرف ياة إىل تلك اللحظة. وكانت مشكليت أنَّين مل"اإلميان" كان عكس ما تعلمته يف احل

 واملعطاء وأنَّه هو وحده يستطيع أن يروي جوعك وجوعي الروحيِّ ألنَّه هو اخلبز النازل من السماء.
 

ت معتقداتك عن هللا على مرِّ الوقت؟   هل تغريَّ
ع اخلمسة آالف أن الناس تعجَّبوا من رؤية نقرأ يف األصحاح السادس من إجنيل يوحنا وبعد حادثة إشبا 

م مل يروه يف السفينة يف الليلة السابقة (ع  ). وذهبوا إىل اهليكل يف ذلك اليوم 25يسوع يف كفر�حوم أل�َّ

الذين أشبعهم يف اليوم  من بني احلاضرين يف اهليكل وكان"ماَذا نـَْفَعُل َحىتَّ نـَْعَمَل َأْعَماَل ِهللا؟"  وسألوه:

وأرسل املنَّ ) 15:18(تثنية فعل موسىبق، ففكَّروا إن كان هذا املسيَّا فال بدَّ أن يطعمهم كل يوم كما السا
).  ألن يكون األمر رائًعا أن ال تدفع مثن طعامك؟ فكِّر ابملال الذي ميكن أن 45:16(اخلروج  من السماء

ي أرسل املنَّ. فموسى مل يكن له دور يف الذ هو ره عندئذ. ذكَّرهم يسوع مباشرة أبنَّ هللا وليس موسىتدخّ 
ًدا طبيعة يسوع  ما  وغريته ليعود اجملد هلل وحده يف كلّ إرسال املنِّ بل تناوله كباقي الشعب. وتظهر هنا جمدَّ

من أن يعاينوا معجزة. وأراد أن ههم إىل اآلب وأن يعلم اجلموع من هو ابحلّق أكثر يعمل. وأراد أن يوجِّ 
وكان هدف يسوع أن  اذا أتوا ليستمعوا إليه. كان موجوًدا بينهم من هم جوعى روحيًّاحن نوا�هم وملتمي

 يالحظوا أنَّه هو احلياة اليت يسعون إليها.  
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حتنَّن يسوع عليهم إذ رآهم يركضون وراءه سعًيا للحصول على الطعام كما حصل يف اليوم السابق. قال: 

كما أنَّ تناول وجبة كبرية من الطعام يشعر�  ْل لِلطََّعاِم اْلَباِقي ِلْلَحَياِة األََبِديَِّة .""اْعَمُلوا الَ لِلطََّعاِم اْلَباِئِد، بَ 

ابلشبع علينا أن نبذل طاقتنا وجهود� يف السعي حنو املسيح وكلمته اللذين  يشبعان أرواحنا. فمن دون ذلك 
نسعى يف العادة إىل تسديد احتياجاتنا لنا. الطعام الباقي للحياة األبدية نبقى فارغني وغري مكتفني يف دواخ

الزمنية من بيوت كبرية وسيَّارات جديدة لكننا نعاين من فقر روحّي كاملؤمنني يف الكنيسة اليت يف الودكية 
 املذكورة يف سفر الرؤ�. واجههم املسيح لكو�م فاترين، وأخربهم عن حالتهم كما رآها هو:

َغِينٌّ َوَقِد اْستَـْغنَـْيُت، َوَال َحاَجَة ِيل ِإَىل َشْيٍء، َوَلْسَت تـَْعَلُم َأنََّك َأْنَت الشَِّقيُّ  "ألَنََّك تـَُقوُل: ِإّينِ َأ�َ 

 ). 17:3(رؤ� َواْلَبِئُس َوَفِقٌري َوَأْعَمى َوُعْرَ�ٌن."
ت فقراء يف أموره ألنَّنا آثر� صرف الوق أنفسنا جند أن عندما نذهب إىل السماء ليت هللا ال يسمح

 يف األمور اليت ختصّ يتعب لوضع أكثر من اخلبز على الطاولة بدل أن ينمو يف أعمالنا اليوميَّة. والبعض منَّا 
أعمل كصيَّاد مسك حمرتف. فرحت أسأل نفسي: ملاذا أعمل لساعات هللا. وتنبَّهت هلذا األمر عندما كنت 

فقّررت أن آخذ  ؟ا أحتمَّل كّل هذه املصاعبطويلة سعًيا ملال أكثر ممَّا أحتاج أو أستطيع أن أصرف؟ ملاذ
. فلم يف داخلي �قص وفراغ قاتل مرأب شعرتإجازة لبضعة أشهر أسعى خالهلا أن أشبع احتياجات روحي. 

أستطع نتيجة لذلك التمّتع ابلسكينة واهلدوء قبل أن أجد ما أحبث عنه. وكانت تلك املشاعر هديّة من هللا 
ذا ما دفعين للسفر عرب العامل سعًيا وراء ما ينقصين. وعندما كنت يف اخلامسة عشر وأمرًا صحيًّا اختربته. وه

. لكن مل ميأل ذلك فراغي الداخلي. مث من عمري افتكرت أنَّه لكي أمأل هذا الفراغ عليَّ أن أتبع اجلموع
اشرتيت سيَّارة ومنزًال وسفينة  يكون احلّل يف إجياد صديقة أُركبها خلفي على درَّاجيت الناريَّة. مثقّررت أنّه رّمبا 

الصيد اخلاصة يب ابلشراكة مع أخي، لكن كل هذا مل يشبع جوعي وعطشي الداخليني. وقد تكلَّم مرَّة ويل 
العهد الربيطاين األمري تشارلز عن هذا املوضوع قائًال إنَّه ابلرغم من تقّدم العلم:"يبقى يف داخل النفس 

أن أستخدم التعبري التايل ــ الشعور ابلقلق املستمر الالإرادي أبنَّ شيًئا يستحق العيش البشريَّة ــ وامسحوا يل 
 وكتب بر�رد ليفن الذي هو من أعظم صحافيي عهده عن هذا الفراغ يف حياته قائًال: من أجله مفقود." 

لربكات غري إىل االبلدان ابلناس الذين ميلكون كل ما يرغبون من احتياجات ماديَّة ابالضافة  ىء"متتل 
م يعيشون حياة من اليأس الصامت وأحياً� من اليأس الصاخب. ال  املاديَّة مثل العائالت السعيدة إالَّ أ�َّ
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ه أّي كمٍّ من الطعام والشراب والسيَّارات وأجهزة راغ الذي يف دواخلهم الذي ال ميأليشعرون سوى هبذا الف
 1ء األوفياء... ابلرغم من كلِّ ذلك خياجلهم أمل داخلي."التلفاز وحىتَّ األوالد الصاحلني واألصدقا

 

 هل اختربت يوًما القلق الداخلي؟ كيف تصف "الفراغ الداخلي"؟ وهل حاولت ملىء ذلك الفراغ؟ 

 
أنَّ النجاح املهينِّ ميأل فراغهم الداخلي. أذكر يوًما يدفع ذلك الفراغ الكثريين للعمل ابجتهاد ظانِّني 

ت أعمل مبفردي(وهذا أمر خطري) على قارب والدي، أحبرت إىل نقطة مل نكن نذهب إليها. أنَّه وبينما كن
مل أكن قد اصطدت مثلها من قبل. لقد جنحت  عشر ساعة اصطدت كميَّة من السمك وخالل مثانية

الذي أنشاين.  ابلفعل! وها إّينِ أجين ماًال كثريًا. وكان شعور البهجة الذي انتابين نتيجة هلذا النجاح كاملخدِّر
حىتَّ إّينِ مل أستطع النوم وأ� أفّكر كيف عساين أعمل يف الليلة املقبلة لكي أجين ماًال أكثر. نظرت يف املرآة 

. والتفكري أبنَّه ميكننا أن ومل أحب ما رأيت إذ كان الطمع ميلك على قليب. حىت النجاح يف العمل مل يشبعين
 دعة كبرية. نرضي هللا من خالل العمل اجلاد هو خ

» َماَذا نـَْفَعُل َحىتَّ نـَْعَمَل َأْعَماَل ِهللا؟«وكان لدى الناس الذين يتكلَّمون مع يسوع التفكري عينه:  

 يسوع أبنَّ األمر الوحيد الذي يشبع أرواحهم هو أبن يؤمنوا ابملسيح املرسل من هللا: أجاهبم). 28(ع 

 ). 29(ع ». لَِّذي ُهَو َأْرَسَلهُ هَذا ُهَو َعَمُل ِهللا: َأْن تـُْؤِمُنوا ابِ :«
   لقد جعل هللا األمر سهالً عمًدا حىت أنَّ ولًدا يستطيع أن �يت إىل املسيح وخيلص.

 

 يسوع خبز احلياة

َز ِهللا ُهَو النَّاِزُل ِمَن السََّماِء املسيح وحده يستطيع أن ميأل ذلك الفراغ يف دواخلنا: " َألنَّ ُخبـْ

ِيف ُكلِّ َ� َسيُِّد، َأْعِطَنا «: وأشارت ردَّة فعلهم إىل شوقهم هلذا اخلبز إذ قالوا). 33."(ع ْلَعاملَ اْلَواِهُب َحَياًة لِ 

زَ  ِحنيٍ  م كانوا �ملون أنَّ الطعام سيأيت إليهم كل يوم متاًما كما حصل  )34(ع » هَذا اْخلُبـْ وتدل كلماهتم أ�َّ

 :لكن كان يسوع يتكلَّم من منطلق روحيٍّ مع املن.  

                                                 
1 As quoted by Nicky Gumbel, Questions of Life, Published by Cook Ministry Publications. Page 13. 
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ُز اْحلََياةِ   )35:6َفالَ يـَْعَطُش َأَبًدا." (يوحنا َوَمْن يـُْؤِمْن ِيب ِإَيلَّ َفالَ َجيُوُع،  َمْن يـُْقِبلْ . "َأَ� ُهَو ُخبـْ
كان اخلبز عنصًرا غذائًيا أساسيًّا يف تلك األّ�م. وقد سكنا زوجيت وأ� يف الشرق األوسط لعدَّة أشهر مع 

زوجها الياابين. وكان األرز وجبته األساسيَّة  "ابرا". كانت كريستني متزوجة من امرأة أوسرتالية تدعى كريستني
مهما كان هناك من أطعمة. كان وكأنَّ لديه معدتني واحدة لألرز واألخرى لألطعمة الباقية. فإن كان الطعام 

ابلشبع مهما كانت مؤلًَّفا من حلم وبطاطا، كان يطبخ بعض األرز بعد تناول الطعام ليأكله. مل يكن يشعر 
ه سوى الطعام ال ميأل الوجبة كبرية إّال إذا احتوت على األرز. هكذا هي احلال يف دواخلنا إذ لدينا فراغ

أ� هو الذي ميأل "معدكم الروحيَّة." لو كان الرب يتكلَّم مع  الروحي. قال يسوع: "أ� هو خبز احلياة."
يستطيع أن ميأل معد� الروحيَّة. إنَّه غذاء� الروحي  فاملسيح فقط إنسان �ابين لقال له: "أ� هو أرّز احلياة."

 الوحيد. 
لإلميان ابملسيح وملىء الفراغ يف قلوبنا ، املبدأ األساسي )35:6نرى يف النص أعاله (يوحنا 

بز ال �يت إىل املسيح ونثق ونؤمن به. واختبار تناول ذلك اخلعلينا أن واالستمتاع به من الناحية الروحيَّة. 
، لكنَّه االستمتاع يوميًّا حيدث مرَّة واحدة كما ندعو املسيح إىل حياتنا مرَّة واحدة ونولد من جديد مرَّة واحدة

ابملسيح والتغيري لنصبح مشاهبني له. فتناول املن يف الربيَّة كان صورة مستقبلية ملا سيقدِّم لنا املسيح. ويذكر 

يًعا َ�ِظرِيَن َجمَْد الرَّبِّ ِبَوْجٍه َمْكُشوٍف، َكَما يف ِمْرآٍة،  "يل: بولس الرسول املوضوع على الشكل التا َوَحنُْن مجَِ

 . وإذ نتغذَّى)18:3كورنثوس2( نـَتَـَغريَُّ ِإَىل تِْلَك الصُّورَِة َعْيِنَها، ِمْن َجمٍْد ِإَىل َجمٍْد، َكَما ِمَن الرَّبِّ الرُّوِح."

ن يستمّد احلياة من الكرمة. صوروحه فينا متاًما كما أنَّ الغ فتنبعث قوَّته نتغريَّ من الداخل روحيًّا من املسيح
 وقد استخدم يسوع تشبيه الكرمة قائًال: 

ِيف اْلَكْرَمِة، "اُثـْبـُُتوا ِيفَّ َوَأَ� ِفيُكْم. َكَما َأنَّ اْلُغْصَن َال يـَْقِدُر َأْن �َِْيتَ بَِثَمٍر ِمْن َذاتِِه ِإْن َملْ يـَثْـُبْت  

بُـُتوا ِيفَّ.كَ  ُتْم َأْيًضا ِإْن َملْ تـَثـْ َأَ� اْلَكْرَمُة َوَأنـُْتُم اَألْغَصاُن. الَِّذي يـَثْـُبُت ِيفَّ َوَأَ� ِفيِه هَذا �َِْيت  ذِلَك َأنـْ

ًئا." (يوحنا  )5-4:15بَِثَمٍر َكِثٍري، ألَنَُّكْم ِبُدوِين َال تـَْقِدُروَن َأْن تـَْفَعُلوا َشيـْ
هللا فينا روح يسكن . و وحنصل على هبة احلياة اجلديدة مع املسيح نرتبط مع هللا روحيًّا عندما نولد من جديد

إنَّه تدّفق للحياة الروحيَّة من هللا األمر الذي ميّد اإلنسان ابلشعور أنَّ ويساعد� للمحافظة على هذا الرابط. 
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نا يِّ خطيَّة إرادية فيوخبِّ ارتكابنا أل عند )30:4ن حنزن الروح القدس (أفسسلكن ميكن أروحه أبمان. 
  ). 35). لكن مبجرَّد ارتباطك مع هللا ال تعود تعطش أو جتوع (ع 10-8:12(عربانيني

تم مبا سيحدث وعرفت للتّو أنَّ هذا ما كنت أحبث عنه. ارتوى عطشي هندما التجأت إىل املسيح مل أعد أع
ر ر. كنت هاغز التايل وسكن جوعي هلل. وميكن أن حيدث هذا معك أيًضا إن كنت مل خت تربه. وكتب املفسٍّ

 عن كون املسيح خبز احلياة:
فاملن الذي كان رقائق بيضاء يشبه يسوع  "توجد عدَّة تشاهبات بني املن ويسوع "خبز احلياة."  

. فإذا خرج الرجل من خيمته كان للجميع أنَّه متاح املن ت إحدى مزا�النقي والذي هو من دون عيب. وكان
بكالٍم أن نتخذه خملًِّصا.  وطه. وهكذا فإمَّا أن ندوس يسوع أخياران: إمَّا أن يدوس عليه وإمَّا أن يلتقأمامه 
الفرق يف   يقول الكتاب املقدَّس إنَّ يسوع ممكن أن يكون حجر الزاوية أو حجر عثرة. ويكمن كلآخر، 

  2كيفية جتاوبنا معه."
  

 قوَّة هللا اجلاذبة
ي للمسيح أنَّ روح هللا كان جيذبين إليه وهلذا السبب كنت أشعر بذلك التوق الداخلي. تنبَّهت بـَُعْيَد جميئ

 وإليك كيف يصف يسوع تلك القوَّة اجلاذبة:

 ).36، َوَمْن يـُْقِبْل ِإَيلَّ َال ُأْخرِْجُه َخارًِجا." (ع َما يـُْعِطيِين اآلُب فَِإَيلَّ يـُْقِبلُ "ُكلُّ 

 ). 44ِبَل ِإَيلَّ ِإْن َملْ َجيَْتِذْبُه اآلُب الَِّذي َأْرَسَلِين، َوَأَ� أُِقيُمُه ِيف اْليَـْوِم اَألِخِري.(ع "الَ يـَْقِدُر َأَحٌد َأْن يـُقْ 

 
رمبا بواسطة لقد أتيَت إىل املسيح (إن كنت مؤمَنا به) ألنك اجُتذبت رمبا بطريقة ال تفهمها. 

ت" حياته، أو عظة أثَّرت بك، أو رمبا كان ا ثنا عنه، أوصديق "تغريَّ كتااًب قرأته علقت   لفراغ الكبري الذي حتدَّ
دالئل على عمل الروح القدس الذي يهدف  امنه يف ذهنك عبارة أثّرت بك وجذبتك للمسيح. وهذه كله

ًدا يف العدد  "فُكلُّ َمْن كيفية عمل هللا:   45جبذبك إىل يسوع فتنال من هللا هبة احلياة. ويصف يسوع جمدَّ

َع ِمَن اآل  ."يـُْقِبُل ِإَيلَّ ِب َوتـََعلََّم مسَِ

                                                 
2 R. Kent Hughes, That You May Believe, Commentary on the Book of John, Page 206, Crossway Publishers. 
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 شاركوا مع بعضكم البعض اختبار قوَّة هللا اجلاذبة. كيف حصل ذلك معك شخصيًّا؟  

 

 تناول جسد املسيح وشرب دمه

َدَمُه، فـََلْيَس َلُكْم  اْحلَقَّ اْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإْن َملْ أتَُْكُلوا َجَسَد اْبِن اِإلْنَساِن َوَتْشَربُوا«"فـََقاَل َهلُْم َيُسوُع:

 ، َحَياٌة ِفيُكْم. َمْن �َُْكُل َجَسِدي َوَيْشَرُب َدِمي فـََلُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة، َوَأَ� أُِقيُمُه ِيف اْليَـْوِم اَألِخريِ 

ُبْت ِيفَّ  َوَأَ� ِفيِه." (يوحنا  َألنَّ َجَسِدي َمْأَكٌل َحق َوَدِمي َمْشَرٌب َحق. َمْن �َُْكْل َجَسِدي َوَيْشَرْب َدِمي يـَثـْ

53:6-56 .( 
، فال عجب أنَّ كثريين رجعوا إىل الوراء (يوحنَّا    ). كان 66:6� هلا من عبارة صعبة تُقال ليهوديٍّ

ر تلك العبارة؟ 27-26:7و الويني  4:9هللا قد منعهم كأمَّة من شرب الدم (تكوين )، فكيف لنا أن نفسِّ
لكن هل هذا صحيح؟ هل علينا أن  ،جسد املسيح ودمهبز واخلمر إىل حتويل اخليظّن البعض أن إبمكا�م 

ر يسوع بوضوح أبنَّه يتكلَّم من الناحية الروحيَّة�خذ هذه العبارة حرفيًّا؟  "اَلرُّوُح ُهَو الَِّذي ُحيِْيي. َأمَّا  يفسِّ

ًئا. اَْلَكَالُم الَِّذي ُأَكلُِّمُكْم ِبِه ُهوَ  مل جند صعوبة يف . )63:6 ُروٌح َوَحَياة." (يوحنا اجلََْسُد َفَال يُِفيُد َشيـْ

استيعاب الكالم الذي وجَّهه يسوع إىل السامريَّة عندما أخربها عن املاء الذي يعطيه. علمنا أنَّه كان يتكلَّم 
). فلماذا عسا� �خذ املعىن احلريف لتناول جسده وشرب دمه؟ ال أظن 14-13:4عن الروح القدس (يوحنا

) أو "أ� هو ابب اخلراف" 5:15ة أنَّه كان يتكلَّم حرفًيا عندما قال: "أ� الكرمة" (يوحناللحظة واحد
أبسلوب جمازي. كان جيب على خروف الفصح  الذي كان يدل على ). لقد كان يتكلَّم 10:10(يوحنا

جسده  ). وتناول10-9:12شيء للصباح (خروج أيّ  هأن يؤكل كلَّه وال يُرتك منموت املسيح الكفَّاري 
وشرب دمه يتكلَّمان عن مقابلة كاملة مع الرب يسوع. فال جمال للتعامل معه بفتور، بل جيب على االنسان 

احلياة ابلكامل لكي نكون  خبز هو ). علينا أن نلتهم يسوع الذي26-23:9أن يقدَّم حياته ابلكامل (لوقا
من أن �خذ هما. هكذا هي مع املسيح فعلينا جسد� الغذاء من وميصّ كما نلتهم اخلبز واخلمر   أتباعه، متاًما

لكي نسمح حلياته أن تلمَس كل نواحي حياتنا. وعلينا أن منتلىء من الروح  حياة املسيح ونتغذَّى روحيًّا
القدس يوميًّا وندعه يسيطر على حياتنا ونعيش له وليس ألنفسنا. الكتاب املقدَّس واضح ابلنسبة ملا حيصل 
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"ألَنَُّكْم َقْد ُمتُّْم َوَحَياُتُكْم ُمْسَتِرتٌَة َمَع اْلَمِسيِح ِيف ِهللا. " (كولوسي للمسيح فنقرأ التايل: عندما نسلِّم حياتنا 

لغذائية األساسيَّة تناول خبز احلياة الذي هو احلمية ا فالطريق الوحيد للحياة األبدية هي من خالل  .)3:3

إسحق واتس  وقد كتب �ظم الرتانيمفوسنا وعن كلِّ ما منلك. حلياة املؤمن. وهذا يتطَّلب منَّا التخلِّي عن ن
التايل: "لو كانت كل أقطاب الدنيا ملكي، تكون تقدمة بسيطة جتاه هذه احملبَّة اإلهلية العجيبة. هذه احملبَّة 

  تسألين أن أقدِّم روحي وحيايت وكياين له." هل متلكه؟ هل ميلكك؟ 
 
ر يل اإلجنيل ويقول يل أبن  بعدما جبت بقاع األرض ألروي ظمئي  وجوعي أتى أخريًا من يفسِّ

. أخريًا فهمت أنَّ هللا ليس غاضًبا مينِّ أو منَّك.  وفهمت أنَّ هللا يسوع حيّبين وحيّبك وأنَّه مات بدًال عينِّ
منه ابقي أ�م ى من الداخل. وأنَّه علينا أن نتغذَّ يطلب منَّا أن �يت إىل املسيح ونؤمن ابإلجنيل فنتغريَّ كلِّيًّا 

كما يف أول يوم نقبله فيه. وحينما ُشرح األمر يل قبلت املسيح ومل أشعر ابجلوع منذ تلك اللحظة.   حياتنا
 وتبدأ احلياة األبديَّة يف اللحظة اليت نتخذ فيها خطوة اإلميان. كان يسوع واضًحا جدًّا يف كالمه عندما قال:

َلهُ ْن يـُْؤِمُن ِيب "َاْحلَقَّ اْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم: مَ   )47:6َحَياٌة َأَبِديٌَّة." (يوحنا  فـَ

 
 إليك صالة ميكنك تالوهتا:

أيُّها اآلب، أشكرك ألنك قدَّمت ابنك الذي هو خبز احلياة. آيت إليك اليوم وأقدِّم لك حيايت. 
ن خطا�ي حىت أحصل أترك حيايت الفارغة وأثق ابألخبار السارة أنَّ يسوع ابن هللا مات بدًال عينَّ ليدفع مث

 على هبة احلياة األبديَّة. أقبله اليوم كخبز احلياة لروحي ومعطي احلياة األبديَّة. 
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