
عیسی آب زنده و نان حیات را بھ ما تقدیم می کند
یوحنا 6:35; یوحنا 69-6:48

خطبھ 12 ژوئن 2022

کشیش کریس سیکس

ما امسال در حال مطالعھ تعلیمات مذھبی شھر جدید ھستیم، زیرا این یک خالصھ عالی از اعتقاد ما بھ عنوان مسیحی است. حاال سوال 24 را می

خوانم و بعد جواب را با ھم می خوانیم. 

سؤال 24: چرا ��زم بود که مسیح، نجات دهنده، بمیرد؟

از آنجایی که مرگ مجازات گناه است، مسیح با کمال میل به جای ما مرد تا ما را از قدرت و مجازات گناه
رهایی بخشد و به خدا بازگرداند.

او تنها با مرگ جبرانی خود ما را از جهنم نجات می دهد و بخشش گناه، عدالت و زندگی جاودانی را برای ما
به دست می آورد.

مقدمھ 

در پشت کارت ھای ویزیت کلیسای ما بھ زبان ھای مختلف نوشتھ شده است: «ما می خواھیم عیسی را ببینیم». چرا دیدن عیسی مھم است؟ زیرا فقط

عیسی می تواند بھ ما زندگی شالوم بدھد. شالوم یک کلمھ عبری است کھ بھ معنای بیش از ”صلح” است. این بھ معنای ”رضایت عمیق در تمام زمینھ

ھای زندگی” است. این نوع زندگی است کھ عیسی بھ ما ارائھ می دھد اگر ما با او متحد باشیم. اگر عیسی خداوند و نجات دھنده ما باشد، می توانیم

حتی در این دنیای شکستھ و دردناک دچار مشکل شویم. زمانی کھ ما می میریم، این شالوم نیز ادامھ می یابد و بھ ما زندگی ابدی و آرامش برای

ھمیشھ در بھشت می بخشد. 

برای اینکھ بھ ما کمک کند او را واضح تر ببینیم، عیسی بھ ما آیین ھای مقدس می دھد. مقدسات نشانھ ھا و مھرھای قابل مشاھده از کار تمام شده

مسیح ھستند. آداب مقدس بھ ما یادآوری می کند کھ از طریق عیسی ما بھ عنوان یک جامعھ ایمانی بھ خدا و بھ یکدیگر متصل ھستیم. امروز می

خواھیم ھر دو آیین مقدس را جشن بگیریم: تعمید و عشا. برای موعظھ خود بھ یوحنا فصل 6 نگاه می کنیم. در اینجا عیسی در مورد منبع زندگی



صحبت می کند کھ برای ھمیشھ ادامھ دارد. 

یوحنا 6:35

 

35 عیسی پاسخ داد: «من نان حیات ھستم، ھر کھ نزد من بیاید دیگر گرسنھ نخواھد بود.  

ھر کھ بھ من ایمان آورد ھرگز تشنھ نخواھد شد.»

یوحنا 69-6:48

48 «آری، من نان زندگی ھستم! 

49 اجداد شما در بیابان مانا خوردند، اما ھمھ مردند. 

50 اما ھر کھ نان بھشت را بخورد ھرگز نخواھد مرد. 

 

51 من نان زنده ای ھستم کھ از آسمان نازل شد.  

ھر کھ این نان را بخورد تا ابد زنده خواھد ماند. و این نانی کھ تقدیم خواھم کرد تا دنیا زنده شود، گوشت من است.»

 

52 آنگاه مردم در مورد منظور او با یکدیگر بحث کردند.  

”این مرد چگونھ می تواند گوشت خود را بھ ما بدھد تا بخوریم؟” آنھا پرسیدند.

53 پس عیسی دوباره گفت: «راست بھ شما می گویم، تا گوشت پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید، نمی توانید در درون خود زندگی جاودانی

داشتھ باشید.

54 اما ھر کھ گوشت مرا بخورد و خون مرا بنوشد، حیات جاودانی دارد و من آن شخص را در روز آخر زنده خواھم کرد. 

55 زیرا بدن من غذای حقیقی است و خون من نوشیدنی حقیقی است. 

56 ھر کھ گوشت مرا بخورد و خون مرا بنوشد در من می ماند و من در او. 

57 من بھ خاطر پدر زنده ای کھ مرا فرستاد زنده ام. بھ ھمین ترتیب ھر کھ از من تغذیھ کند بھ خاطر من زنده خواھد ماند. 

 

58 من نان حقیقی ھستم کھ از آسمان نازل شد.  

ھر کس این نان را بخورد، مانند اجداد شما نخواھد مرد (ھرچند مانّا خوردند) بلکھ تا ابد زنده خواھد ماند.»

59 او این سخنان را در حالی کھ در کنیسھ در کفرناحوم تعلیم می داد گفت. 

 

60بسیاری از شاگردانش گفتند: «درک این خیلی سخت است.  

چگونھ کسی می تواند آن را بپذیرد؟”

61 عیسی از شکایت شاگردانش آگاه بود، پس بھ آنھا گفت: «آیا این شما را آزار می دھد؟ 

62 پس اگر ببینی پسر انسان دوباره بھ آسمان عروج می کند، چھ فکر می کنی؟ 



 

63 روح بھ تنھایی زندگی ابدی می بخشد. تالش انسان ھیچ چیز را بھ دست نمی آورد.  

و ھمان کلماتی کھ با شما گفتم روح و زندگی است.

 

64 اما برخی از شما بھ من ایمان ندارید.»  

(زیرا عیسی از ابتدا می دانست کھ کدام ھا ایمان نمی آورند، و می دانست کھ چھ کسی بھ او خیانت خواھد کرد.)

65 سپس گفت: «بھ ھمین دلیل گفتم کھ مردم نمی توانند نزد من بیایند مگر اینکھ پدر آنھا را بھ من بدھد.» 

66 در این ھنگام بسیاری از شاگردانش روی گردانده و او را ترک کردند. 

67 سپس عیسی رو بھ دوازده نفر کرد و پرسید: «آیا شما ھم می روید؟» 

68 شمعون پطرس پاسخ داد: «خداوندا، نزد چھ کسی برویم؟ تو کلماتی داری کھ حیات جاودانی می بخشند. 

69 ما ایمان آوردیم و می دانیم کھ تو قدوس خدا ھستی.» 

با ھم اشعیا 40:8 را می خوانیم:

”چمن ھا پژمرده می شوند ، گل ھا کمرنگ می شوند ، اما کالم خدای ما تا ابد پابرجا خواھد ماند.”

بیا با ھم دعا کنیم 

ای پدر بھشتی، ما بھ سوی تو می آییم زیرا تو منبع حیات و حقیقت ھستی. عیسی، ما می پرستیم زیرا تو سرشار از رحمت و محبت ھستی. روح

القدس، لطفاً قلب و ذھن ما را باز کن تا با کالم خدا متحول شویم. آمین 

عیسی بارھا در یوحنا 6 می گوید کھ او نان زندگی است. 

معنی آن چیست؟ در آیات 49 و 50 عیسی مانا را با نان زندگی مقایسھ می کند. مانا ھدیھ خوبی از جانب خداوند بود کھ 40 سال مردم را در بیابان

نگھ داشت. نان فوق طبیعی بود. اما افرادی کھ آن را خوردند بھ ھر حال مردند. آنھا از سنگ آب معجزه آسا نوشیدند، اما ھمچنان مردند. 

خدا قوم خود را بھ بیابان ھدایت کرد تا بھ آنھا در مورد منبع زندگی واقعی بیاموزد. موسی این را در تثنیھ 8: 3 گفت. 

 

3 «و خدا شما را متواضع ساخت و گرسنھ گردانید و با منّا بھ شما غذا داد کھ شما آن را نمی دانستید و پدرانتان ھم نمی دانستند.  

تا بھ شما بفھماند کھ انسان تنھا با نان زندگی نمی کند، بلکھ انسان بھ ھر کالمی کھ از دھان خداوند می آید زندگی می کند.»

عیسی ھمان چیزی را بھ ما یاد می دھد یوحنا 6. عیسی بھ ھمھ ما می گوید: «من ھمان چیزی ھستم کھ شما نیاز دارید. زندگی را در ھیچ کس و در

ھیچ چیز دیگری نخواھی یافت.» بھ ھمین دلیل است کھ وقتی در مورد مقدسات صحبت می کنیم، باید از این فکر کنیم کھ فیض خداوند از عناصر

است. 

در غسل تعمید، آب خود ھیچ قدرتی ندارد. آب مقدس نیست این عکس مسیح است. عیسی کسی است کھ ما را شستشو می دھد. بنابراین مھم نیست کھ

آب روی شما پاشیده شود یا روی شما ریختھ شود یا وارد آب شوید. آب بیشتر بھ شما لطف بیشتری نمی کند. خود عیسی فیض فراوانی را از طریق



مقدسات بر ما جاری می کند. 

خوردن یک تکھ بزرگتر از این نان، عیسی بیشتری را بھ شما تحویل نخواھد داد. یک فنجان بزرگتر آبمیوه شما را معنوی تر نمی کند. خداوند فیض

را در عناصر قرار نمی دھد و سپس شما با خوردن آن فیض را می خورید. ما باور نداریم کھ قدرت از طریق اشیاء مقدس بھ ما می رسد. ما مردم را

با «آب مقدس» تعمید نمی دھیم. ما «نان و شراب مقدس» سرو نمی کنیم. ھیچ نیروی جادویی در اینجا وجود ندارد. 

در عوض، آب غسل تعمید شما را بھ عیسی کھ مقدس است و در واقع می تواند روح ھا را پاک کند، نشان می دھد. نان و شراب عشای ربانی شما را بھ

عیسی می رساند. او بره قربانی ما است کھ مرد تا شما را بھ صورت دائمی بخشی از جامعھ عھد کند. روح القدس کسی است کھ برکات روحانی را

برای تقویت و حمایت شما می ریزد. نیرویی کھ در زندگی تان بھ آن نیاز دارید در نان و فنجان این سفره نیست. خدا ھمان قدرتی است کھ شما نیاز

دارید. بھ او نگاه کن! 

بیایید دوباره آنچھ را کھ عیسی در آیھ 35 می گوید بخوانیم. 

 

35 «من نان زندگی ھستم.  

ھر کھ نزد من بیاید ھرگز گرسنھ نخواھد ماند و ھر کھ بھ من ایمان آورد ھرگز تشنھ نخواھد شد.»

عیسی نمی گوید ”کسی کھ نان مخصوص می خورد” ھرگز گرسنھ نخواھد شد. در عوض، عیسی می گوید ھر کسی کھ «بھ سوی من می آید» و

«کسی کھ ایمان می آورد» ھرگز گرسنھ یا تشنھ نخواھد بود. وقتی نان را برای شما سرو می کنیم، اغلب بھ شما می گوییم: ”این بدن مسیح است.” آیا

منظور ما این است کھ این بدن انسان واقعی مسیح است؟ خیر ھنگامی کھ عیسی در شام آخر بھ شاگردان گفت: ”این بدن من است” آنھا متوجھ شدند

کھ او چھ می گوید. عیسی می گفت، این نان نشان دھنده بدن من است. اگر عکسی بھ شما نشان دھم و بگویم: ”این بزرگترین فرزند من است، لوسی.”

بھ نظر شما عکس لوسی است؟ نھ عکس اوست 

عیسی از انواع تصاویر استفاده کرد تا بھ ما کمک کند بفھمیم او کیست و چھ معنایی برای ما دارد. عیسی گفت: من در ھستم. عیسی گفت: من دروازه

ھستم. عیسی ھمچنین گفت: ”من تاک، شبان، نور جھان ھستم.” 

آیا عیسی ھرگز خود را بھ در یا درخت انگور تبدیل کرد؟ خیر اما خدا می داند کھ ما یادگیرنده ھای بصری ھستیم. ما بھ تصاویر و استعاره و

تصاویر نیاز داریم تا بھ ما در درک چیزھا کمک کنند. 

بھ ھمین دلیل است کھ عیسی می گوید کھ او دروازه، در، راه و شبان است. عیسی ھمچنین نور، بره، نان، داماد، تاک است. این تصاویر بھ ما کمک

می کند تا شخصیت و مأموریت مسیح بر روی زمین را درک کنیم. امیدت را بھ در و دروازه و این نان و جام نبند! تنھا بھ مسیح امید داشتھ باشید. 

پس چرا ما مقدسات داریم؟ 

زیرا آیین ھای مقدس بھ ما کمک می کند تا کار روح القدس را در زندگی خود درک کرده و دریافت کنیم. 1600 سال پیش، اسقف آفریقایی آگوستین

کلمھ مقدس را تعریف کرد. آگوستین گفت کھ یک آیین مقدس ”نشانھ ظاھری و آشکار فیض درونی و پایدار است.” آب غسل تعمید تصویری فیزیکی

از پاک شدن توسط عیسی است. این جدول نشانھ ای قابل مشاھده است کھ بھ ما یادآوری می کند کھ عیسی سرچشمھ زندگی واقعی است. 



من با جمعیت جان 6 ھمدردی دارم. می توانم بفھمم چرا آنھا گیج شده اند. دوباره بھ این آیات نگاه کنید. 

یوحنا 6:53، 55، 56، 59، 60. 

53 پس عیسی دوباره گفت: «راست بھ شما می گویم، تا گوشت پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید، نمی توانید در درون خود زندگی جاودانی

داشتھ باشید.

55 زیرا بدن من غذای حقیقی است و خون من نوشیدنی حقیقی است. 

56 ھر کھ گوشت مرا بخورد و خون مرا بنوشد در من می ماند و من در او. 

59 او این سخنان را در حالی کھ در کنیسھ در کفرناحوم تعلیم می داد گفت. 

60 بسیاری از شاگردان او گفتند: ”درک این بسیار سخت است. چگونھ کسی می تواند آن را بپذیرد؟” 

چرا عیسی از این نوع زبان نمایشی استفاده کرد کھ مردم را گیج می کرد؟ چرا عیسی بھ سادگی نگفت: ”من منبع زندگی ھستم، بھ من ایمان داشتھ

باشید.” عیسی از زبان نمایشی استفاده می کند، زیرا باید ما را از توھمات خود در مورد خودمختاری خارج کند. عیسی چیزی می گوید کھ قلب ھای

سرسخت ما نمی خواھند آن را باور کنند. ما بھ استقالل خود بسیار متعھد ھستیم. نھ استقالل سیاسی، مانند زمانی کھ یک کشور برای آزادی برای

قدرت ھای استعماری می جنگد. من در مورد استقالل معنوی صحبت می کنم. اساسی ترین گناه ما تمایل ما بھ استقالل و آزادی از خداست. مقدسات

پادزھری برای گناه زھرآگین غرور است. 

عیسی در آیھ 53 چنین می گوید: «تا گوشت پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید، نمی توانید در درون خود زندگی جاودانی داشتھ باشید.»

عیسی این را بھ ما می گوید: «من یک قرار ھفتگی در تقویم شما نیستم. من یک سرگرمی نیستم. من یک انتخاب سبک زندگی نیستم کھ شما از

والدینتان بھ ارث برده اید. من بخش متوسطی از زندگی شما نیستم. من زندگی تو ھستم!” 

شما بھ خوردن و نوشیدن چندین بار در روز وابستھ ھستید، درست است؟ شما باید بخورید و بیاشامید وگرنھ خواھید مرد. عیسی می گوید: «تو حتی

بیشتر از این بھ من نیاز داری. من بھ اندازه غذا و آب برای وجود تو اساسی ھستم.» 

حاال بیایید در مورد خون صحبت کنیم. دوباره بھ آیات 55-56 نگاه کنید: 

«55زیرا بدن من غذای حقیقی است و خون من نوشیدنی حقیقی است. 

۵۶ ھر کھ گوشت مرا بخورد و خون مرا بنوشد در من می ماند و من در او.» 

در ذھن یھود، جان یک شخص یا حیوان در خون بود. خوردن خون حیوان نوشیدن جانش بود و این حرام بود. قوم یھود نیز فھمیدند کھ خون با بخشش

مرتبط است. وقتی خون حیوانی بھ عنوان قربانی ریختھ می شد، تاوان گناه را می داد. 

امروز وقتی خانھ یا ماشین نو می خرید، قرارداد امضا می کنید. شما قول می دھید پولی را کھ از بانک وام گرفتھ اید پس بدھید. شما قول می دھید در

صورت شکستن قرارداد، خانھ یا ماشین را پس می دھید. ھزاران سال پیش، مردم ھنگام بستن عھد یا قرارداد، وعده خون می دادند. خون یک حیوان

ریختھ شد تا بھ ھمھ یادآوری کند کھ این قرارداد چقدر مرگبار بود. 



بدن شما دارای 4 یا 5 لیتر خون است کھ حاوی بیش از 4000 جزء مختلف است. خون شما دو کار بسیار مھم برای شما انجام می دھد. ابتدا دی اکسید

کربن، آمونیاک و سایر مواد زائد را حذف می کند. بھ عبارت دیگر، خون شما با دفع سموم از مرگ جلوگیری می کند. خون شما ھمچنین با انتقال

اکسیژن و مواد مغذی بھ سلول ھای ما حیات را حفظ می کند. جالب نیست؟ خون ما سموم را می برد و مواد مغذی را می آورد. خون عیسی گناه و

مرگ را از بین می برد و زندگی را بھ ارمغان می آورد. 

من می دانم کھ چرا سخنان عیسی در مورد خون برای برخی از شاگردان گیج کننده بود. دوباره بھ یوحنا 6:66-69 نگاه کنید. 

66 «در این ھنگام بسیاری از شاگردانش روی گردانده، او را ترک کردند. 

67 سپس عیسی رو بھ دوازده نفر کرد و پرسید: «آیا شما ھم می روید؟» 

68 شمعون پطرس پاسخ داد: «خداوندا، نزد چھ کسی برویم؟ تو کلماتی داری کھ حیات جاودانی می بخشند. 

69 ما ایمان آوردیم و می دانیم کھ تو قدوس خدا ھستی.» 

عیسی برخی از پیروان خود را بھ دلیل این تعلیم از دست داد. خیلی گیج کننده بود، قبول کردنش خیلی سخت بود. بنابراین آنھا دور شدند. اما آنھا کجا

رفتند؟ امیدوارم برخی از آنھا نزد عیسی بازگردند. امیدوارم متوجھ شده باشند کھ پیتر چھ فھمیده است. عیسی راه، حقیقت و زندگی است. ھیچ کس

نمی تواند نزد پدر بیاید مگر از طریق پسر. بھ ھمین دلیل است کھ پطرس در آیھ 68 می گوید: ”خداوندا، ما نزد چھ کسی برویم؟ تو کلماتی داری کھ

حیات ابدی می بخشد.” 

دوستان من کجا بریم دیگھ؟ در یوحنا 6، عیسی می گوید کھ زندگی واقعی با خوردن نان، با ایمان، نوشیدن خون، و با شنیدن سخنان او بھ دست می

آید. ھمھ این تصاویر پیام یکسانی را منتقل می کنند. عیسی تنھا منبع زندگی واقعی است. 

رابرت بروس واعظ اسکاتلندی می گوید: ”در موعظھ کالم ما با گوش بھ مسیح و در آیین ھای مقدس با چشم بھ مسیح ھدایت می شویم.” ھدف ھر

بخش از عبادت این است کھ شما را بھ مسیح ھدایت کند. 

بنابراین، وقتی امروز سر میز می آییم، در واقع مھم نیست کھ آب میوه باشد یا شراب در فنجان. فرقی نمی کند نان را انتخاب کنید یا کراکر بدون

گلوتن. وقتی غذا می خورید نشستن یا زانو زدن یا ایستادن فرقی نمی کند. وقتی در کلیسای کاتولیک بزرگ شدم، ھنگام عشای ربانی زانو می زدیم.

اما اگر بایستید یا بنشینید اشکالی ندارد. سوال این است: آیا قلب شما زانو زده است؟ مراسم مقدس فرصت قلب شما برای زانو زدن و گفتن بھ خداوند

است: ”تو تمام چیزی ھستی کھ من واقعاً بھ آن نیاز دارم.” 

می خواھم این را بھ یاد بیاوری وقتی چند دقیقھ دیگر غسل تعمید خواھرمان را دیدی. می خواھم وقتی امروز در مراسم عشای ربانی شرکت می کنیم،

این را بھ خاطر بسپارید. عیسی راه ھای مختلفی را برای خود تعیین کرده است. راه ھای زیادی برای افراد مختلف با پیشینھ ھای مختلف برای آمدن

بھ او مھم نیست کھ چھ کسی ھستید یا کجا بوده اید. 

اگر فکر می کنید نمی توانید راه خود را بھ سوی خدا بیابید، عیسی می گوید کھ او راه است. اگر بھ نظر می رسد کھ خدا پشت نوعی مانع است، پس

عیسی درب شماست. اگر سنگینی گناه و شکست خود را احساس می کنید، عیسی آبی است کھ شما را می شوید و خونی کھ شما را پاک می کند. ھنگامی

کھ شیطان گناه شما را یادآوری می کند و سعی می کند بار گناه را بر شما تحمیل کند، غسل تعمید خود و معنای آن را بھ یاد آورید. 



وقتی احساس می کنید گم شده اید، بھ یاد داشتھ باشید کھ عیسی شبان شماست تا شما را راھنمایی کند. اگر احساس ضعف و خستگی کردید او درخت

انگور است کھ شما را تغذیھ می کند. اگر احساس ضعف و نیاز می کنید، مسیح نانی است کھ شما را نگھ می دارد. و ھنگامی کھ بھ دلیل اینکھ فرزند

خدا ھستید سرشار از شادی ھستید، مسیح شما را دعوت می کند تا در جام جشن و جشن عروسی در بھشت شریک شوید. 

االن خطبھ را با دعا خاتمھ می دھم. و سپس با شادی و شکرگزاری، آیین ھای عبادت و تعمید را با ھم بھ عنوان یک خانواده کلیسا جشن خواھیم

گرفت. 

دعای ختم عیسی، ما گوسفندان چراگاه تو ھستیم. از شما سپاسگزاریم کھ چوپان خوبی ھستید کھ ما را می شناسد، از ما محافظت می کند و بھ ما غذا

می دھد. ما مثل گوسفندان احمق خوب یاد نمی گیریم و آموختھ ھایمان را فراموش می کنیم. ما بھ این تصاویر، استعاره ھا، تصاویر مختلف نیاز داریم

تا بھ ذھن انسان ضعیفمان کمک کنیم تا عشق و رحمت شما را درک کند. ما لجبازیم و می خواھیم راه خود را برویم. روح القدس، بھ ما یادآوری کن

کھ چقدر بھ عیسی نیاز داریم. پدر، بھ ما یادآوری کن کھ ما فرزندانی ھستیم کھ برای ھر چیز خوبی بھ تو وابستھ ھستیم. ما این را با امید بھ نام

قدرتمند عیسی، بره خدا کھ گناھان جھان را می برد، دعا می کنیم. آمین
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