
یقدم لنا یسوع الماء الحي وخبز الحیاة
یوحنا 6:35; یوحنا ٦: ٤٨ - ٦٩

عظة 12 حزیران 2022

القس كریس سیكس

ندرس التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة ھذا العام، ألنھ ملخص رائع لما نؤمن بھ كمسیحیین. سأقرأ السؤال 24 اآلن، ثم لنقرأ اإلجابة معًا. 

السؤال الرابع والع��ون: لماذا كان من ال��وري أن يموت المسيح
الفادي؟

بما أن الموت هو عقاب الخطيئة، فقد مات المسيح طوعاً بد��ً منا لينقذنا من قوة وعقاب الخطيئة ويعيدنا
إلى هللا.

بموته الكفاري البديل، هو وحده يفدينا من الجحيم وينال لنا غفران الخطيئة والبر والحياة ا��بدية.

مقدمة 

مكتوب على ظھر بطاقات العمل الخاصة بكنیستنا ”نرغب في رؤیة یسوع” بعدة لغات. لماذا من المھم رؤیة یسوع؟ ألن یسوع وحده ھو الذي یستطیع أن

یمنحنا حیاة شالوم. شالوم ھي كلمة عبریة تعني أكثر من ”السالم”. إنھ یعني ”القناعة العمیقة في جمیع مجاالت الحیاة”. ھذا ھو نوع الحیاة التي یقدمھا لنا

یسوع إذا كنا متحدین بھ. یمكن أن یكون لنا شالوم حتى في ھذا العالم المكسور والمؤلم، إذا كان یسوع ھو ربنا ومخلصنا. یستمر ھذا الشالوم أیًضا عندما

نموت، مما یمنحنا حیاة أبدیة وسالًما إلى األبد في السماء. 

لمساعدتنا على رؤیتھ بشكل أوضح، یمنحنا یسوع األسرار المقدسة. األسرار ھي عالمات وأختام مرئیة لعمل المسیح الكامل. تذكرنا األسرار المقدسة أننا

من خالل یسوع مرتبطون با� وبعضنا البعض كمجتمع إیمان. سنحتفل الیوم بكال السّرین: المعمودیة والشركة. في موعظتنا سنلقي نظرة على الفصل

السادس من یوحنا. یتحدث یسوع ھنا عن مصدر الحیاة الذي یدوم إلى األبد. 



يوحنا 6:35

 

35 فَقَاَل لَُھْم یَُسوُع: «أَنَا ُھَو ُخْبُز اْلَحیَاةِ. َمْن یُْقبِْل إِلَيَّ فَالَ یَُجوُع، 

َوَمْن یُْؤِمْن بِي فَالَ یَْعَطُش أَبَدًا”.

يوحنا ٦: ٤٨ - ٦٩

48 أَنَا ُھَو ُخْبُز اْلَحیَاةِ. 

یَِّة َوَماتُوا.  49 آبَاُؤُكْم أََكلُوا اْلَمنَّ فِي اْلبَّرِ

50 ھذَا ُھَو اْلُخْبُز النَّاِزُل ِمَن السََّماِء، ِلَكْي یَأُْكَل ِمْنھُ اِإلْنَساُن َوالَ یَُموَت. 

 

51 أَنَا ُھَو اْلُخْبُز اْلَحيُّ الَِّذي نََزَل ِمَن السََّماِء. 

إِْن أََكَل أََحدٌ ِمْن ھذَا اْلُخْبِز یَْحیَا إِلَى األَبَِد. َواْلُخْبُز الَِّذي أَنَا أُْعِطي ُھَو َجَسِدي الَِّذي أَْبِذلُھُ ِمْن أَْجِل َحیَاةِ اْلعَالَِم».

 

52 فََخاَصَم اْلیَُھودُ بَْعُضُھْم بَْعًضا قَائِِلیَن: 

«َكْیَف یَْقِدُر ھذَا أَْن یُْعِطیَنَا َجَسدَهُ ِلنَأُْكَل؟»

53 فَقَاَل لَُھْم یَُسوُع: «اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِْن لَْم تَأُْكلُوا َجَسدَ اْبِن اِإلْنَساِن َوتَْشَربُوا دََمھُ، فَلَْیَس لَُكْم َحیَاةٌ فِیُكْم. 

54 َمْن یَأُْكُل َجَسِدي َویَْشَرُب دَِمي فَلَھُ َحیَاةٌ أَبَِدیَّةٌ، َوأَنَا أُقِیُمھُ فِي اْلیَْوِم األَِخیِر، 

55 ألَنَّ َجَسِدي َمأَْكٌل َحٌق َودَِمي َمْشَرٌب َحٌق. 

56 َمْن یَأُْكْل َجَسِدي َویَْشَرْب دَِمي یَثْبُْت فِيَّ َوأَنَا فِیِھ. 

، َوأَنَا َحيٌّ بِاآلِب، فََمْن یَأُْكْلنِي فَُھَو یَْحیَا بِي.  57 َكَما أَْرَسلَنِي اآلُب اْلَحيُّ

 

58 ھذَا ُھَو اْلُخْبُز الَِّذي نََزَل ِمَن السََّماِء. 

لَْیَس َكَما أََكَل آبَاُؤُكُم اْلَمنَّ َوَماتُوا. َمْن یَأُْكْل ھذَا اْلُخْبَز فَإِنَّھُ یَْحیَا إِلَى األَبَِد».

59 قَاَل ھذَا فِي اْلَمْجَمعِ َوُھَو یُعَلُِّم فِي َكْفِرنَاُحوَم. 

 

60 فَقَاَل َكثِیُروَن ِمْن تَالَِمیِذِه، إِْذ َسِمعُوا: «إِنَّ ھذَا اْلَكالََم َصْعٌب!  

َمْن یَْقِدُر أَْن یَْسَمعَھُ؟»

ُروَن َعلَى ھذَا، فَقَاَل لَُھْم: «أَھذَا یُْعثُِرُكْم؟  61 فَعَِلَم یَُسوُع فِي نَْفِسِھ أَنَّ تَالَِمیذَهُ یَتَذَمَّ

ًال!  62 فَإِْن َرأَْیتُُم اْبَن اِإلْنَساِن َصاِعدًا إِلَى َحْیُث َكاَن أَوَّ

 

ا اْلَجَسدُ فَالَ یُِفیدُ َشْیئًا.  وُح ُھَو الَِّذي یُْحیِي. أَمَّ 63 اَلرُّ

اَْلَكالَُم الَِّذي أَُكلُِّمُكْم بِِھ ُھَو ُروٌح َوَحیَاةٌ،

 

64 َولِكْن ِمْنُكْم قَْوٌم الَ یُْؤِمنُوَن».  

ألَنَّ یَُسوَع ِمَن اْلبَْدِء َعِلَم َمْن ُھُم الَِّذیَن الَ یُْؤِمنُوَن، َوَمْن ُھَو الَِّذي یَُسلُِّمھُ.

65 فَقَاَل: «ِلھذَا قُْلُت لَُكْم: إِنَّھُ الَ یَْقِدُر أََحدٌ أَْن یَأْتَِي إِلَيَّ إِْن لَْم یُْعَط ِمْن أَبِي». 



66 ِمْن ھذَا اْلَوْقِت َرَجَع َكثِیُروَن ِمْن تَالَِمیِذِه إِلَى اْلَوَراِء، َولَْم یَعُودُوا یَْمُشوَن َمعَھُ. 

67 فَقَاَل یَُسوُع ِلالثْنَْي َعَشَر: «أَلَعَلَُّكْم أَْنتُْم أَْیًضا تُِریدُوَن أَْن تَْمُضوا؟» 

، إِلَى َمْن نَْذَھُب؟ َكالَُم اْلَحیَاةِ األَبَِدیَِّة ِعْندََك،  68 فَأََجابَھُ ِسْمعَاُن بُْطُرُس: «یَا َربُّ

69 َونَْحُن قَْد آَمنَّا َوَعَرْفنَا أَنََّك أَْنَت اْلَمِسیُح اْبُن هللاِ اْلَحّيِ».. 

نقرأ معًا إشعیاء 40: 8:

ا َكلَِمُة إِلِھَنا َفَتْثُبُت إِلَى األَبَِد». ”يَبَِس اْلُعْشُب، َذُبَل الزَّْھُر. َوأَمَّ

لنصلي معا. 

أیھا اآلب الذي في السموات، نأتي إلیك ألنك مصدر الحیاة والحق. یا یسوع، نحن نعبدك ألنك مليء بالرحمة والمحبة. أیھا الروح القدس، افتح قلوبنا

وعقولنا لنتغیر بكلمة هللا. آمین. 

یقول یسوع مراًرا وتكراًرا في یوحنا 6 أنھ خبز الحیاة. 

ماذا یعني ذلك؟ في اآلیتین 49 و 50، قارن یسوع المن بخبز الحیاة. كان المن عطیة جیدة من هللا تعین الناس في الصحراء لمدة 40 عاًما. لقد كان خبًزا

خارق للطبیعة. لكن الناس الذین أكلوھا ماتوا على أي حال. شربوا ماء معجزة من الصخر، لكنھم ماتوا. 

قاد هللا شعبھ إلى الصحراء لیعلمھم مصدر الحیاة الحقیقیة. قال موسى ھذا في تثنیة 8: 3. 

 

3 "فَأَذَلََّك َوأََجاَعَك َوأَْطعََمَك اْلَمنَّ الَِّذي لَْم تَُكْن تَْعِرفُھُ َوالَ َعَرفَھُ آبَاُؤَك،  

ّبِ یَْحیَا اِإلْنَساُن”. ِلَكْي یُعَلَِّمَك أَنَّھُ لَْیَس بِاْلُخْبِز َوْحدَهُ یَْحیَا اِإلْنَساُن، بَْل بُِكّلِ َما یَْخُرُج ِمْن فَِم الرَّ

یسوع یعلمنا نفس الشيء یوحنا 6. یقول یسوع لنا جمیعًا: ”أنا ما تحتاج إلیھ. لن تجد الحیاة في أي شخص آخر وال في أي شيء آخر”. لھذا السبب عندما

نتحدث عن األسرار، علینا أن نتجنب التفكیر في أن نعمة هللا تأتي من العناصر. 

في المعمودیة ال توجد قوة في الماء نفسھ. إنھ لیس ماء مقدس. إنھا صورة المسیح. یسوع ھو الذي یغسلنا. لذلك ال یھم إذا رش الماء علیك، أو سكب علیك،

أو ُغمرت في الماء. المزید من الماء ال یمنحك المزید من النعمة. یسوع نفسھ یسكب علینا نعمة غزیرة من خالل األسرار. 

إن تناول قطعة أكبر من ھذا الخبز لن یسلمك المزید من یسوع. كوب عصیر أكبر لن یجعلك أكثر روحانیة. ال یضع هللا النعمة في العناصر، ثم تبتلع

النعمة بأكلھا. ال نعتقد أن القوة تأتي إلینا من خالل األشیاء المقدسة. نحن ال نعمد الناس ”بالماء المقدس”. نحن ال نقدم ”الخبز والنبیذ المقدس”. ال توجد

قوة سحریة في العمل ھنا. 

بدالً من ذلك، یوجھك ماء المعمودیة إلى یسوع القدوس، والذي یمكنھ بالفعل أن یطھر األرواح. یوجھك خبز ونبیذ الشركة إلى یسوع. إنھ حملنا الذبیحة



الذي مات لیجعلك جزًءا من مجتمع العھد بشكل دائم. الروح القدس ھو من یسكب البركات الروحیة لیقویك ویدیمك. القوة التي تحتاجھا في حیاتك لیست

في الخبز والكوب على ھذه الطاولة. هللا ھو صاحب القوة التي تحتاجھا. انظر الیھ! 

لنقرأ مرة أخرى ما قالھ یسوع في اآلیة 35. 

 

35 «أَنَا ُھَو ُخْبُز اْلَحیَاةِ.  

َمْن یُْقبِْل إِلَيَّ فَالَ یَُجوُع، َوَمْن یُْؤِمْن بِي فَالَ یَْعَطُش أَبَدًا”.

لم یقل یسوع ”من یأكل خبزا خاصا” لن یجوع أبدا. بدالً من ذلك، یقول یسوع أن أي شخص ”یأتي إلي” و ”من یؤمن” لن یجوع أو یعطش أبدًا. عندما

نقدم لك الخبز غالبًا ما نقول لك، ”ھذا ھو جسد المسیح”. ھل نعني أنھ جسد المسیح البشري الفعلي؟ ال. عندما قال یسوع للتالمیذ في العشاء األخیر، ”ھذا

ھو جسدي” فھموا ما كان یقولھ. كان یسوع یقول، ھذا الخبز یمثل جسدي. إذا عرضت علیك صورة وقلت، ”ھذا ھو ابنتي الكبرى، لوسي.” ھل تعتقد أن

الصورة لوسي؟ ال، إنھا صورة لھا. 

استخدم یسوع جمیع أنواع الصور لمساعدتنا على فھم من ھو وماذا یعني لنا. قال یسوع ”أنا ھو الباب”. قال یسوع ”أنا الباب”. قال یسوع أیًضا ”أنا

الكرمة، الراعي، نور العالم”. 

ل یسوع نفسھ یوًما إلى باب أو إلى كرمة؟ ال. لكن هللا یعلم أننا متعلمون بصریون. نحتاج إلى مجاز واستعارات وصور لمساعدتنا على فھم ھل حوَّ

األشیاء. 

لھذا قال یسوع أنھ الباب والطریق والراعي. یسوع أیًضا ھو النور، الحمل، الخبز، العریس، والكرمة. تساعدنا ھذه الصور على فھم طبیعة ورسالة

المسیح على األرض. ال تضع أملك في باب أو في ھذا الخبز والكأس! ضع رجائك في المسیح وحده. 

فلماذا إذن لدینا أسرار؟ 

ألن األسرار الجسدیة تساعدنا على فھم عمل الروح القدس في حیاتنا وقبولھ. قبل 1600 سنة، عّرف األسقف األفریقي أوغسطینوس كلمة سر. قال

أوغسطین إن السر المقدس ھو ”عالمة خارجیة ومرئیة لنعمة داخلیة ودائمة”. ماء المعمودیة ھو صورة جسدیة من غسلك طاھًرا بواسطة یسوع. ھذا

الجدول ھو عالمة مرئیة تذكرنا بأن یسوع ھو مصدر الحیاة الحقیقیة. 

أنا أتعاطف مع الجمھور في یوحنا 6. أستطیع أن أفھم لماذا كانوا مرتبكین. انظر إلى ھذه اآلیات مرة أخرى. 

یوحنا ٦: ٥٣ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٩ ، ٦٠. 

53 فَقَاَل لَُھْم یَُسوُع: «اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِْن لَْم تَأُْكلُوا َجَسدَ اْبِن اِإلْنَساِن َوتَْشَربُوا دََمھُ، فَلَْیَس لَُكْم َحیَاةٌ فِیُكْم. 

55 ألَنَّ َجَسِدي َمأَْكٌل َحٌق َودَِمي َمْشَرٌب َحٌق. 

56 َمْن یَأُْكْل َجَسِدي َویَْشَرْب دَِمي یَثْبُْت فِيَّ َوأَنَا فِیِھ. 

59 قَاَل ھذَا فِي اْلَمْجَمعِ َوُھَو یُعَلُِّم فِي َكْفِرنَاُحوَم. 

60 فَقَاَل َكثِیُروَن ِمْن تَالَِمیِذِه، إِْذ َسِمعُوا: «إِنَّ ھذَا اْلَكالََم َصْعٌب! َمْن یَْقِدُر أَْن یَْسَمعَھُ؟» 



لماذا استخدم یسوع ھذا النوع من اللغة الدرامیة التي أربكت الناس؟ لماذا لم یقل یسوع ببساطة: ”أنا مصدر الحیاة، آمن بي”. یستخدم یسوع لغة درامیة

ألنھ یحتاج إلى إخراجنا من أوھام االستقاللیة لدینا. یقول یسوع شیئًا ال ترید قلوبنا العنیدة تصدیقھ. نحن ملتزمون جدا باستقاللنا. لیس االستقالل السیاسي،

كما ھو الحال عندما تقاتل دولة ما من أجل الحریة من أجل القوى االستعماریة. أنا أتحدث عن االستقالل الروحي. إن أبسط خطایانا ھو رغبتنا في

االستقالل والتحرر من هللا. األسرار ھي تریاق لخطیئة الكبریاء السامة. 

یقول یسوع ھذا في اآلیة 53: «اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِْن لَْم تَأُْكلُوا َجَسدَ اْبِن اِإلْنَساِن َوتَْشَربُوا دََمھُ، فَلَْیَس لَُكْم َحیَاةٌ فِیُكْم.” یقول لنا یسوع ھذا: ”أنا لست

موعدًا أسبوعیًا في تقویمك. أنا لست ھوایة. أنا لست خیار أسلوب حیاة ورثتھ من والدیك. أنا لست جزًءا مھًما من حیاتك. أنا حیاتك! ” 

أنت تعتمد على تناول الطعام والشراب عدة مرات في الیوم، ألیس كذلك؟ یجب أن تأكل وتشرب أو تموت. یقول یسوع: ”إنك تحتاجني أكثر من ذلك. أنا

أساسي لوجودك مثل الطعام والماء”. 

دعنا نتحدث عن الدم اآلن. انظر مرة أخرى إلى اآلیات 56-55: 

55 ألَنَّ َجَسِدي َمأَْكٌل َحٌق َودَِمي َمْشَرٌب َحٌق. 

56 َمْن یَأُْكْل َجَسِدي َویَْشَرْب دَِمي یَثْبُْت فِيَّ َوأَنَا فِیِھ. 

بالنسبة للعقل الیھودي، كانت حیاة اإلنسان أو الحیوان في الدم. وأكل دم الحیوان ھو شرب حیاتھ، وھذا حرام. لقد فھم الیھود أیًضا أن الدم مرتبط بالمغفرة.

عندما تم سكب شریان حیاة حیوان كذبیحة، فقد دفع ثمن الخطیئة. 

الیوم عندما تشتري منزالً أو سیارة جدیدة، فإنك توقع عقدًا. تتعھد بسداد األموال التي اقترضتھا من البنك. تتعھد بإعادة المنزل أو السیارة إذا خرقت العقد.

منذ آالف السنین، وعد الناس بالدم عندما قطعوا عھدًا أو عقدًا. تم إراقة دماء حیوان لتذكیر الجمیع بمدى خطورة العقد. 

یحتوي جسمك على 4 أو 5 لیترات من الدم تحتوي على أكثر من 4000 مكون مختلف. دمك یفعل شیئین مھمین للغایة بالنسبة لك. أوالً، یزیل ثاني أكسید

الكربون واألمونیا ومنتجات النفایات األخرى. بمعنى آخر، دمك یمنع الموت عن طریق إزالة السموم. یحافظ دمك أیًضا على الحیاة عن طریق نقل

األكسجین والمواد المغذیة إلى خالیانا. ألیس ھذا ممتعا؟ دمائنا تزیل السموم وتجلب المغذیات. دم یسوع یزیل الخطیئة والموت ویعید الحیاة. 

أنا أفھم لماذا كانت كلمات یسوع عن الدم مربكة لبعض التالمیذ. انظر مرة أخرى إلى یوحنا 6: 66- 69. 

66 ”ِمْن ھذَا اْلَوْقِت َرَجَع َكثِیُروَن ِمْن تَالَِمیِذِه إِلَى اْلَوَراِء، َولَْم یَعُودُوا یَْمُشوَن َمعَھُ. 

67 فَقَاَل یَُسوُع ِلالثْنَْي َعَشَر: «أَلَعَلَُّكْم أَْنتُْم أَْیًضا تُِریدُوَن أَْن تَْمُضوا؟» 

، إِلَى َمْن نَْذَھُب؟ َكالَُم اْلَحیَاةِ األَبَِدیَِّة ِعْندََك،  68 فَأََجابَھُ ِسْمعَاُن بُْطُرُس: «یَا َربُّ

69 َونَْحُن قَْد آَمنَّا َوَعَرْفنَا أَنََّك أَْنَت اْلَمِسیُح اْبُن هللاِ اْلَحّيِ». 

لقد فقد یسوع بعض األتباع بسبب ھذا التعلیم. كان األمر محیًرا للغایة، ومن الصعب جدًا قبولھ. لذلك ابتعدوا. ولكن أین یذھبون؟ آمل أن یعود بعضھم إلى

یسوع. آمل أن یكونوا قد أدركوا ما فھمھ بطرس. المسیح ُھَو الطَِّریُق َواْلَحقُّ َواْلَحیَاةُ. لَْیَس أََحدٌ یَأْتِي إِلَى اآلِب إِالَّ بواسطة اإلبن. لھذا قال بطرس في اآلیة



، إِلَى َمْن نَْذَھُب؟ َكالَُم اْلَحیَاةِ األَبَِدیَِّة ِعْندََك”  68: «یَا َربُّ

أین یمكن أن نذھب یا أصدقائي؟ في یوحنا 6، یقول یسوع أن الحیاة الحقیقیة تأتي من خالل أكل الخبز، واإلیمان، وشرب الدم، وسماع كالمھ. كل ھذه

الصور توصل نفس الرسالة. یسوع ھو المصدر الوحید للحیاة الحقیقیة. 

قال الواعظ االسكتلندي روبرت بروس، ”في الكرازة بالكلمة تقودنا األذن إلى المسیح، وفي األسرار المقدسة تقودنا العین إلى المسیح”. الغرض من كل

جزء من العبادة ھو أن یقودك إلى المسیح. 

لذلك، عندما نأتي إلى المائدة الیوم، لیس من المھم حقًا أن یكون العصیر أو النبیذ في الكوب. ال یھم إذا اخترت الخبز أو البسكویت الخالي من الغلوتین. ال

یھم إذا كنت تجلس أو تركع أو تقف عند تناول الطعام. عندما نشأت في الكنیسة الكاثولیكیة كنا نركع أثناء المناولة. لكن ال بأس إذا كنت تقف أو تجلس.

السؤال ھو: ھل قلبك راكع؟ السر ھو فرصة قلبك للركوع والقول للرب: ”أنت كل ما أحتاجھ حقًا.” 

أریدك أن تتذكر ذلك عندما ترى معمودیة أختنا في بضع دقائق. أریدك أن تتذكر ذلك عندما نشارك في الشركة الیوم. لقد وضع یسوع لنفسھ دروبًا مختلفة.

طرق عدیدة یمكن ألشخاص مختلفین من خلفیات مختلفة أن یأتوا إلیھ بغض النظر عن ھویتك أو المكان الذي كنت فیھ. 

إذا كنت تعتقد أنك ال تستطیع أن تجد طریقك إلى هللا ، فإن یسوع یقول أنھ الطریق. إذا بدا أن هللا وراء حاجز ما، فإن یسوع ھو بابك. إذا كنت تشعر بثقل

خطیئتك وفشلك، فإن یسوع ھو الماء الذي یغسلك والدم الذي ینقیك. عندما یذكرك الشیطان بخطایاك ویحاول أن یثقل كاھلك بالذنب، تذكر معمودیتك وما

تعنیھ. 

عندما تشعر بالضیاع، تذكر أن یسوع ھو راعیك إلرشادك. إذا شعرت باإلغماء واإلرھاق فھو الكرمة التي تغذیك. إذا كنت تشعر بالضعف والحاجة، فإن

المسیح ھو الخبز الذي یدعمك. وعندما تكون ملیئًا بالفرح ألنك ابن هللا، یدعوك المسیح للمشاركة في كأس االحتفال وعید الزفاف في السماء. 

سأختتم العظة اآلن بالصالة. وبعد ذلك، بفرح وشكر، نحتفل بسّري الشركة والمعمودیة معًا كعائلة كنسیّة. 

صالة الختام یا یسوع، نحن خراف مرعاك. شكراً لكونك راعیاً صالحاً یعرفنا ویحمینا ویطعمنا. مثل الخراف الغبیة، ال نتعلم جیدًا وننسى ما نتعلمھ.

نحتاج إلى ھذه المجازات واالستعارات والصور المختلفة لمساعدة عقولنا البشریة الضعیفة على فھم حبك ورحمتك. نحن عنیدون ونرید أن نسیر في

طریقنا. أیھا الروح القدس، ذكرنا كم نحن بحاجة إلى یسوع. أیھا اآلب، ذكرنا أننا أطفال نعتمد علیك في كل خیر. نصلي ھذا بأمل باسم یسوع القوي، حمل

هللا الذي یرفع خطایا العالم. آمین.
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