يسوع خبز السماء
يوحنا 59-25:6
يوما؟
سؤال للتفكري :ما هو العمل األصعب الذي قمت به ً

"ول ََّما وج ُدوهُ يِف َع ريْب الرب رح ير ،قَالُوا لَهَُ«:ي معليم ،م ََت ي
س ألَنَّ ُك رم
ال«:ا رْلَ َّق ا رْلَ َّق أَقُ ُ
وع َوقَ َ
ص رر َ
س ُ
ت ُهنَا؟» أ َ
َ َُ ُ َ
َ
َ ََ
َجابَ ُه رم يَ ُ
ول لَ ُك رم :أَنر تُ رم تَطرلُبُونَيِن ل رَي َ
شبي رعتُم .اي رعملُوا لَ ليلطَّع يام الربائي يد ،بل ليلطَّع يام الرباقيي ليلرحياةي األَب يديَّية الَّ يذي ي رع يطي ُكم ابرن ا يإلنرس ي
رأَير تُم آَي ٍ
ت ،بَ رل ألَنَّ ُك رم أَ َكلرتُ رم يم َن ر
ان،
ُ
ََ َ
َ َ َر َ َ
اْلُبر يز فَ َ ر َ
َ ر َ
ُ ُ َ
ي
ي
ي
أل َّ
ال ََلُ رم«:ه َذا ُه َو َع َم ُل هللا :أَ رن تُ رؤمنُوا
وع َوقَ َ
اآلب قَ رد َختَ َمهُ» .فَ َقالُوا لَهَُ «:ماذَا نَ رف َع ُل َح ََّت نَ رع َم َل أَ رع َم َ
س ُ
َج َ
َن ه َذا هللاُ ُ
ال هللا؟» أ َ
اب يَ ُ
ٍ
ي
ك؟ َماذَا تَ رع َم ُل؟
صنَ ُع لينَ َرى َونُ رؤيم َن بي َ
يِبلَّذي ُه َو أ رَر َسلَهُ» .فَ َقالُوا لَهُ«:فَأَيَّةَ آيَة تَ ر
ي
الس َم ياء لييَأر ُكلُوا».
وب :أَنَّهُ أَ رعطَا ُه رم ُخبر ًزا يم َن َّ
آِب ُؤََن أَ َكلُوا ال َرم َّن يِف الربَ يريَّةَ ،ك َما ُه َو َمكرتُ ٌ
َ
اْلُب ز ا رْل يق ييقي يمن َّ ي
ول لَ ُكم :لَيس موسى أَ رعطَا ُكم ا رْلُب ز يمن َّ ي
َن ُخب ز ي
ي
هللا
فَ َق َ
الس َماء ،أل َّ ر َ
سوعُ«:ا رْلَ َّق ا رْلَ َّق أَقُ ُ ر ر َ ُ َ
الس َماء ،بَ رل أيَب يُ رعطي ُكم ر ر َ َ َّ َ
ُ رَ َ
ال ََلُ رم يَ ُ
هو النَّا يز ُل يمن َّ ي ي
ب َحيَاةً ليل َرعايَل» .فَ َقالُوا لَهََُ «:ي َس ي ُد ،أَ رع يطنَا يِف ُك يل يح ٍ
ني ه َذا ر
وع«:أ َََن ُه َو ُخ رب ُز ا رْلَيَاةيَ .م رن
اْلُرب َز» .فَ َق َ
س ُ
الس َماء ال َرواه ُ
َ
َُ
ال ََلُ رم يَ ُ

ي
ي
وع ،ومن ي رؤيمن يب فَالَ ي عطَش أَب ًدا .و ي
َل يُ رقبي ُل،
اآلب فَيإ ََّ
يُ رقبي رل إي ََّ
لك يِن قُلر ُ
َستُ رم تُ رؤمنُو َنُ .ك ُّل َما يُ رعط ييِن ُ
َل فَالَ ََيُ ُ َ َ ر ُ ر
ت لَ ُك رم :إينَّ ُك رم قَ رد َرأَير تُ ُم يوِنَ ،ول ر
َر ُ َ َ
َل لَ أُ رخ يرجه َخا يرجا .أليَِن قَ رد نَزل ُ ي
السما يء ،لَيس ألَ رعمل م يشيئَ يت ،بل م يشيئَةَ الَّ يذي أَرسلَ يِن .و ي
هذهي َم يشيئَةُ ي
اآلب الَّ يذي
َوَم رن يُ رقبي رل إي ََّ
َ
َر َ
رت م َن َّ َ ر َ َ َ َ
رُ ً
رَ َ
َن ُك َّل ما أَ رعطَ ياِن لَ أُترلي ُ ي
ي
يمهُ يِف الريَ رويم األ يَخ يري .ألَ َّن ه يذهي يهي َم يشيئَةُ الَّ يذي أ رَر َسلَ يِن :أ َّ
َن ُك َّل َم رن يَ َرى البر َن َويُ رؤيم ُن
أ رَر َسلَ يِن :أ َّ َ
ف م رنهُ َش ري ئًا ،بَ رل أُق ُ
َ
ي
ي
يي
يمهُ يِف الريَ رويم األ يَخ يري».
به تَ ُكو ُن لَهُ َحيَاةٌ أَبَديَّةٌَ ،وأ َََن أُق ُ
اْلُب ز الَّ يذي نَز َل يمن َّ ي
ف ،الَّ يذي ََنر ُن َعا يرفُو َن
ود يَتَ َذ َّم ُرو َن َعلَير يه ألَنَّهُ قَ َ
وس َ
س َ
فَ َكا َن الريَ ُه ُ
ال«:أ َََن ُه َو ر ر ُ
وع بر َن يُ ُ
َ َ
س ه َذا ُه َو يَ ُ
الس َماء»َ .وقَالُوا« :أَلَير َ
ول ه َذا :إييِن نَزلرت يمن َّ ي
ي
يما بَ ري نَ ُك رم.
سوعُ َوقَ َ
ف يَ ُق ُ
يِبَبي ييه َوأ يُم يه؟ فَ َك ري َ
َج َ
الس َماء؟» فَأ َ
ال ََلُ رم«:لَ تَ تَ َذ َّم ُروا ف َ
َ ُ َ
اب يَ ُ
ي
ي
ي
ي
يمهُ يِف الريَ رويم األ يَخ يري.
َح ٌد أَ رن يُ رقبي َل إي ََّ
َل إي رن َلر َرَيتَذبرهُ ُ
لَ يَ رقد ُر أ َ
اآلب الَّذي أ رَر َسلَ يِنَ ،وأ َََن أُق ُ
إينَّه مكرتوب يِف األَنربيي ياء :وي ُكو ُن ا رْل يميع مت ع يل يمني يمن ي
هللا .فَ ُك ُّل َم رن َيس َع يم َن ي
َل.
اآلب َوتَ َعلَّ َم يُ رقبي ُل إي ََّ
َُ ُ ٌ
َ ََ
َ ُ َُ َ َ َ
ي ي ي
لَيرس أ َّ
اآلب.
اآلب إيلَّ الَّذي م َن هللا .ه َذا قَ رد َرأَى َ
َح ًدا َرأَى َ
َن أ َ
َ
ول لَ ُكم :من ي رؤيمن يب فَلَه حياةٌ أَب يديَّةٌ .أ َََن هو ُخب ز ا رْلياة.ي
ُ َ ر ُ ََ
ُ ََ َ
اَ رْلَ َّق ا رْلَ َّق أَقُ ُ ر َ ر ُ ُ
آِب ُؤُك رم أَ َكلُوا ال َرم َّن يِف الربَ يريَّية َوَماتُوا.
َ
ي
اْلُب ز النَّا يز ُل يمن َّ ي ي
وت.
سا ُن َولَ يَُ َ
ه َذا ُه َو ر ر ُ
َ
الس َماء ،ل َك ري ََير ُك َل منرهُ ا يإلنر َ
اْلُب ز ا رْلي الَّ يذي نَز َل يمن َّ ي
ي
َّ ي
ي
ي
َح ٌد يم رن ه َذا ر
س يدي الَّ يذي أَبر يذلُهُ يم رن
أ َََن ُه َو ر ر ُ َ ُّ
الس َماء .إي رن أَ َك َل أ َ
َ َ
اْلُرب يز ََيريَا إ َل األَبَدَ .وا رْلُرب ُز الذي أَ ََن أُ رعطي ُه َو َج َ
َج يل َحيَاةي ال َرعايَل».
أر
ي
ضا قَائييلنيَ «:كي َ ي
س َدهُ لينَأر ُك َل؟»
ض ُه رم بَ رع ً
ود بَ رع ُ
اص َم الريَ ُه ُ
َ ر
فَ َخ َ
ف يَ رقد ُر ه َذا أَ رن يُ رعطيَ نَا َج َ
ان وتَ رشربوا َدمهُ ،فَلَيس لَ ُكم حياةٌ فيي ُكم .من َير ُكل ج ي
ول لَ ُكم :إي رن َل ََتر ُكلُوا جس َد ابر ين ا يإلنر ي
ب
فَ َق َ
ر
سدي َويَ رش َر ُ
س َ َُ َ ر َ ر َ َ
سوعُ«:ا رْلَ َّق ا رْلَ َّق أَقُ ُ ر
ر َر َ ُ َ َ
َ
ََ
ال ََلُ رم يَ ُ
ي
ي
ي
يمهُ يِف الريَ رويم األ يَخ يري،
َدمي فَلَهُ َحيَاةٌ أَبَديَّةٌَ ،وأ َََن أُق ُ
ي
َن ج ي
ب َحق.
سدي َمأر َك ٌل َحق َو َدمي َم رش َر ٌ
أل َّ َ َ
من َير ُكل ج ي
ِف َوأ َََن في ييه.
ت ي َّ
ب َد يمي يَثر بُ ر
سدي َويَ رش َر ر
َر َ ر َ َ
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اآلب ا رْلَ ُّيَ ،وأ َََن َح ٌّي يِب ي
آلب ،فَ َم رن ََير ُكل يرِن فَ ُه َو َرَييَا يب.
َك َما أ رَر َسلَ يِن ُ
اْلُب ز الَّ يذي نَز َل يمن َّ ي
س َك َما أَ َك َل آ َِب ُؤُك ُم الر َم َّن َوَماتُواَ .م رن ََير ُك رل ه َذا ر
ال ه َذا يِف ال َرم رج َم يع
اْلُرب َز فَيإنَّهُ َرَييَا إي َل األَبَ يد» .قَ َ
ه َذا ُه َو ر ر ُ
َ َ
الس َماء .ل رَي َ
ي
وم".
َو ُه َو يُ َعل ُم يِف َك رف يرََن ُح َ

العمل الذي يطلبه هللا.
يعرف البعض منكم َّ
سن مراهقيت ويف
أن مهنة والدي كانت صيد السمك .وقد عملت معه خالل ِّ

بداايت عشرينيَّايت على منت سفينة الصيد خاصته واليت أطلق عليها اسم ملاذا عساك تقلقك .وكانت

املشكلة الوحيدة اليت واجهتها يف العمل معه هو أنَّه مل يكن يتوقّف عن العمل! لقد كان يستمتع بعمله
واندرا ما كان أيخذ إجازة .وكان يوم السبت هو اليوم الوحيد الذي مل نكن نذهب فيه للصيد َّ
ألن سوق
ً

حّت
صباحا و َّ
السمك كان يقفل يوم األحد .فكنت أعمل ستة َّأايم يف األسبوع من الساعة الثانية والنصف ً
أحب عمله
عصرا .وبنظري كان ذلك من أخطر األعمال وأصعبهاَّ .أما والدي "توم" (توماس) ف َّ
اخلامسة ً

األايم العاصفة ،األمر الذي كنت أكره .ومل
وسفينته وبرع يف صيد األمساك .وكان يستمتع ابلعمل َّ
خاصة يف َّ

اهلز و ِّ
كل ذلك كان هبدف
يزعجه َّ
التلوي يف القارب طيلة اليوم الذي كان ّ
يشق طريقه بغضب وسط األمواجّ .

هائجا وصاخبًا كانت أسعار السمك ترتفع مَّا دفع
كسب بعض من املال
اإلضايف .وعندما كان البحر ً
ّ

والدي للخروج يف ذلك الطقس العاصف .وكنت كمراهق أجن ماالً كافيًا ابلنسبة إىل عمري اليافع إذ كنت

يف عمر السابعة عشر أجن أربعة أضعاف ما كان رجل متزوج يتقاضاه .وكان عملي مليئًا ابألخطار نسبة ملا

كان مكنًا أن حيدث يف البحر .وبعدما التقطنا يف شباكنا بضعة ألغام غري منفجرة كانت تقرع على جانب
أن علقت
السفينة أنَّن بدأت أشعر ابلقلق .فبدت احلياة يل هشَّة جدًّا .وواجهت املوت عدَّة َّ
مرات وحّت ِّ

أن مل أكن أعرف عنه .ومل تكن األلغام هي اخلطر الوحيد بل
لكن َّ
مرة يف الشبكةَّ .
َّ
الرب حفظن ابلرغم ِّ

لدي أتكيد عن مصريي بعد املوت .وكانت تسنح
واجهت خماطر أخرى ،واألسوأ ما يف األمر هو أنَّه مل يكن َّ

يل الفرصة للقراءة على منت السفينة فبدأت ابلقراءة عن املوت َّ
ألن فكرته مل تكن تفارقن.
كان أمر ما يش ّدن إلجياد األجوبة عن أحجيات احلياة ،وخاصة عن ما إذا كانت هناك حياة بعد

املوت وكيف هي .وقادن عطشي الروحي للتفتيش عن األجوبة يف األعمال الفلسفيَّة ،إالَّ َّ
أن ذلك الظمأ مل
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يرت ِو .وكان والدي يسمح يل أبخذ إجازات بشرط أن أضمن جميء أحد الصيَّادين ِّ
املتمرسني ملساعدته.

فسافرت حلوايل السنتني سعيًا وراء البوذيَّة واهلندوسيَّة آمالً أن تشبع تلك الداينتني جوعي وجتيب عن

تساؤاليت .كنت أفتقد ألمر ما وكان هذا الشعور يرافقن أينما ذهبت .فسافرت يف أحناء أورواب وآسيا ومشال

أفريقيا ومن مث إىل أمريكا اجلنوبيَّة والشماليَّة .وكلَّما خطرت يف ابيل فكرة االستفسار عن املسيحيَّة وضعتها

من َّأَّنا تتمحور حول شخص استشهد قبل ألفي سنة .وكنت قد مسعت َّ
علي فعله
جانبًا ظنَّا َّ
أن "كل ما َّ

لكل أمر
أمرا غاية يف البساطة .لقد كنت ً
هو اإلميان" ،لكن كان هذا ابلنسبة يل ً
معتادا على العمل ابجتهاد ِّ

علي أن أعمل ابجتهاد ألجد احلق الذي بنظري كان ابهظ الثمن .مث
أردت احلصول عليه ،ولذا اعتقدت أنَّه َّ
بدا يل أنَّه من املستحيالت أن أصبح الشخص الروحان الذي أصبو إليه .أردت أن أدرك أسرار الكون

املعقَّدة إالَّ َّ
فمجرد
أن يسوع قدَّم احلقائق أبسلوب ميكن لولد أن يفهمه .أجيدر أن تكون هبذه البساطة؟ َّ
ِ
احملب
"اإلميان" كان عكس ما تعلمته يف احلياة إىل تلك اللحظة .وكانت مشكليت أنَّن مل أعرف عن هللا ّ
الروحي ألنَّه هو اخلبز النازل من السماء.
واملعطاء وأنَّه هو وحده يستطيع أن يروي جوعك وجوعي
ِّ
تغريت معتقداتك عن هللا على ي
مر الوقت؟
هل َّ
تعجبوا من رؤية
نقرأ يف األصحاح السادس من إجنيل يوحنا وبعد حادثة إشباع اخلمسة آالف أن الناس َّ

يسوع يف كفرانحوم َّ
ألَّنم مل يروه يف السفينة يف الليلة السابقة (ع  .)25وذهبوا إىل اهليكل يف ذلك اليوم
ال ي
هللا؟" وكان من بني احلاضرين يف اهليكل الذين أشبعهم يف اليوم
وسألوه" :ماذَا نَ رف َع ُل َح ََّت نَ رع َم َل أَ رع َم َ
السابقَّ ،
ففكروا إن كان هذا املسيَّا فال َّ
املن
بد أن يطعمهم كل يوم كما فعل موسى(تثنية  )15:18وأرسل َّ
ائعا أن ال تدفع مثن طعامك؟ ف ِّكر ابملال الذي ميكن أن
من السماء (اخلروج  .)45:16ألن يكون األمر ر ً
تدخره عندئذَّ .
ذكرهم يسوع مباشرة َّ
أبن هللا وليس موسى هو الذي أرسل امل َّن .فموسى مل يكن له دور يف
ّ
إرسال ِّ
كل ما
املن بل تناوله كباقي الشعب .وتظهر هنا جمد ً
َّدا طبيعة يسوع وغريته ليعود اجملد هلل وحده يف ّ
ِ
ابحلق أكثر من أن يعاينوا معجزة .وأراد أن
يوجههم إىل اآلب وأن يعلم اجلموع من هو ّ
يعمل .وأراد أن ّ
موجودا بينهم من هم جوعى روحيًّا وكان هدف يسوع أن
ميتحن نواايهم وملاذا أتوا ليستمعوا إليه .كان
ً
يالحظوا أنَّه هو احلياة اليت يسعون إليها.

3

حتنَّن يسوع عليهم إذ رآهم يركضون وراءه سعيًا للحصول على الطعام كما حصل يف اليوم السابق .قال:
ي ي
ي
ي
يي
رحيَ ياة األَبَ يديَّية  ".كما َّ
أن تناول وجبة كبرية من الطعام يشعران
"ا رع َملُوا لَ للطَّ َع يام الربَائد ،بَ رل للطَّ َع يام الربَاقي لل َ
ابلشبع علينا أن نبذل طاقتنا وجهودان يف السعي حنو املسيح وكلمته اللذين يشبعان أرواحنا .فمن دون ذلك
الطعام الباقي للحياة األبدية نبقى فارغني وغري مكتفني يف دواخلنا .نسعى يف العادة إىل تسديد احتياجاتنا
روحي كاملؤمنني يف الكنيسة اليت يف الودكية
الزمنية من بيوت كبرية وسيَّارات جديدة لكننا نعان من فقر ّ

املذكورة يف سفر الرؤاي .واجههم املسيح لكوَّنم فاترين ،وأخربهم عن حالتهم كما رآها هو:
ٍ
ول :إييِن أ َََن غَ ي ٌّ ي
ت َّ
الش يق ُّي
ك تَ ُق ُ
ت تَ رعلَ ُم أَنَّ َ
"ألَنَّ َ
ك أَنر َ
اج َة يَل إي َل َش ريءَ ،ولَ رس َ
استَ غرنَ ري ُ
ِن َوقَد ر
تَ ،ولَ َح َ
ي
ي
ري َوأَ رع َمى َوعُ ررََي ٌن( ".رؤَي.)17:3
س َوفَق ٌ
َوالربَئ ُ

ليت هللا ال يسمح عندما نذهب إىل السماء أن جند أنفسنا فقراء يف أموره ألنَّنا آثران صرف الوقت

ختص
يف أعمالنا اليوميَّة .والبعض منَّا يتعب لوضع أكثر من اخلبز على الطاولة بدل أن ينمو يف األمور اليت ّ
هللا .وتنبَّهت هلذا األمر عندما كنت أعمل كصيَّاد مسك حمرتف .فرحت أسأل نفسي :ملاذا أعمل لساعات
فقررت أن آخذ
طويلة سعيًا ملال أكثر مَّا أحتاج أو أستطيع أن أصرف؟ ملاذا َّ
كل هذه املصاعب؟ ّ
أحتمل ّ

إجازة لبضعة أشهر أسعى خالهلا أن أشبع احتياجات روحي .شعرت أبمر انقص وفراغ قاتل يف داخلي .فلم

أستطع نتيجة لذلك التمتّع ابلسكينة واهلدوء قبل أن أجد ما أحبث عنه .وكانت تلك املشاعر هديّة من هللا
أمرا صحيًّا اختربته .وهذا ما دفعن للسفر عرب العامل سعيًا وراء ما ينقصن .وعندما كنت يف اخلامسة عشر
وً

علي أن أتبع اجلموع .لكن مل ميأل ذلك فراغي الداخلي .مث
من عمري افتكرت أنَّه لكي أمأل هذا الفراغ َّ

دراجيت الناريَّة .مث اشرتيت سيَّارة ومنزالً وسفينة
احلل يف إجياد صديقة أُركبها خلفي على َّ
ّقررت أنّه رّّبا يكون ّ
مرة ويل
الصيد اخلاصة يب ابلشراكة مع أخي ،لكن كل هذا مل يشبع جوعي وعطشي الداخليني .وقد تكلَّم َّ

العهد الربيطان األمري تشارلز عن هذا املوضوع قائالً إنَّه ابلرغم من تق ّدم العلم":يبقى يف داخل النفس

البشريَّة ـ وامسحوا يل أن أستخدم التعبري التايل ـ الشعور ابلقلق املستمر الالإرادي َّ
أبن شيئًا يستحق العيش

من أجله مفقود ".وكتب برانرد ليفن الذي هو من أعظم صحافيي عهده عن هذا الفراغ يف حياته قائالً:

"متتلىء البلدان ابلناس الذين ميلكون كل ما يرغبون من احتياجات ماديَّة ابالضافة إىل الربكات غري

أحياان من اليأس الصاخب .ال
املاديَّة مثل العائالت السعيدة إالَّ َّأَّنم يعيشون حياة من اليأس الصامت و ً
4

يشعرون سوى هبذا الفراغ الذي يف دواخلهم الذي ال ميأله ّ ٍّ
كم من الطعام والشراب والسيَّارات وأجهزة
أي ّ

كل ذلك خياجلهم أمل داخلي".
التلفاز َّ
وحّت األوالد الصاحلني واألصدقاء األوفياء ...ابلرغم من ِّ

1

يوما القلق الداخلي؟ كيف تصف "الفراغ الداخلي"؟ وهل حاولت ملىء ذلك الفراغ؟
هل اختْبت ً
يدفع ذلك الفراغ الكثريين للعمل ابجتهاد ظانِّني َّ
يوما
أن النجاح ِّ
املهن ميأل فراغهم الداخلي .أذكر ً

أنَّه وبينما كن ت أعمل ّبفردي(وهذا أمر خطري) على قارب والدي ،أحبرت إىل نقطة مل نكن نذهب إليها.
وخالل مثانية عشر ساعة اصطدت كميَّة من السمك مل أكن قد اصطدت مثلها من قبل .لقد جنحت
كثريا .وكان شعور البهجة الذي انتابن نتيجة هلذا النجاح كاملخ ِّدر الذي أنشان.
ابلفعل! وها ِّ
إن أجن ماالً ً
إن مل أستطع النوم وأان أف ّكر كيف عسان أعمل يف الليلة املقبلة لكي أجن ماالً أكثر .نظرت يف املرآة
َّ
حّت ِّ
ومل أحب ما رأيت إذ كان الطمع ميلك على قليب .حّت النجاح يف العمل مل يشبعن .والتفكري أبنَّه ميكننا أن

نرضي هللا من خالل العمل اجلاد هو خدعة كبرية.

ال ي
هللا؟»
وكان لدى الناس الذين يتكلَّمون مع يسوع التفكري عينهَ « :ماذَا نَ رف َع ُل َح ََّت نَ رع َم َل أَ رع َم َ
(ع  .)28أجاهبم يسوع َّ
أبن األمر الوحيد الذي يشبع أرواحهم هو أبن يؤمنوا ابملسيح املرسل من هللا:
«:ه َذا هو عمل ي
هللا :أَ رن تُ رؤيمنُوا يِبلَّ يذي ُه َو أ رَر َسلَهُ»( .ع .)29
َُ ََ ُ
عمدا حّت َّ
أن و ًلدا يستطيع أن أييت إىل املسيح وخيلص.
لقد جعل هللا األمر سهالً ً
يسوع خبز اْلياة

َن ُخب ز ي
الس َم ياء
هللا ُه َو النَّا يز ُل يم َن َّ
املسيح وحده يستطيع أن ميأل ذلك الفراغ يف دواخلنا" :أل َّ ر َ
ي
ردة فعلهم إىل شوقهم هلذا اخلبز إذ قالواََ « :ي َسي ُد ،أَ رع يطنَا يِف ُك يل
ب َحيَاةً ليل َرعا َل(".ع  .)33وأشارت َّ
ال َرواه ُ
يح ٍ
اْلُرب َز» (ع  )34وتدل كلماهتم َّأَّنم كانوا أيملون َّ
ني ه َذا ر
أن الطعام سيأيت إليهم كل يوم متا ًما كما حصل
َّ
روحي:
مع املن .لكن كان يسوع يتكلم من منطلق ٍّّ
As quoted by Nicky Gumbel, Questions of Life, Published by Cook Ministry Publications. Page 13.
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ي
ش أَبَ ًدا( ".يوحنا)35:6
"أ َََن ُه َو ُخ رب ُز ا رْلَيَاةيَ .م رن يُ رقبي رل إي ََّ
َل فَالَ ََيُوعَُ ،وَم رن يُ رؤم رن يب فَالَ يَ رعطَ ُ

األايم .وقد سكنا زوجيت وأان يف الشرق األوسط لعدَّة أشهر مع
عنصرا غذائيًا أساسيًّا يف تلك ّ
كان اخلبز ً
امرأة أوسرتالية تدعى كريستني .كانت كريستني متزوجة من "ابرا" زوجها الياابن .وكان األرز وجبته األساسيَّة
مهما كان هناك من أطعمة .كان و َّ
كأن لديه معدتني واحدة لألرز واألخرى لألطعمة الباقية .فإن كان الطعام
مؤلًَّفا من حلم وبطاطا ،كان يطبخ بعض األرز بعد تناول الطعام ليأكله .مل يكن يشعر ابلشبع مهما كانت
الوجبة كبرية إالّ إذا احتوت على األرز .هكذا هي احلال يف دواخلنا إذ لدينا فراغ ال ميأله سوى الطعام
الروحي .قال يسوع" :أان هو خبز احلياة ".أان هو الذي ميأل "معدكم الروحيَّة ".لو كان الرب يتكلَّم مع
أرز احلياة ".فاملسيح فقط يستطيع أن ميأل معدان الروحيَّة .إنَّه غذاءان الروحي
إنسان ايابن لقال له" :أان هو ّ
الوحيد.
نرى يف النص أعاله (يوحنا ،)35:6املبدأ األساسي لإلميان ابملسيح وملىء الفراغ يف قلوبنا
واالستمتاع به من الناحية الروحيَّة .علينا أن أنيت إىل املسيح ونثق ونؤمن به .واختبار تناول ذلك اخلبز ال
مرة واحدة ونولد من جديد مَّرة واحدة ،لكنَّه االستمتاع يوميًّا
مرة واحدة كما ندعو املسيح إىل حياتنا َّ
حيدث َّ
ابملسيح والتغيري لنصبح مشاهبني له .فتناول املن يف الربيَّة كان صورة مستقبلية ملا سيق ِّدم لنا املسيح .ويذكر

ش ٍ
ي
ي
الر ي
وفَ ،ك َما ِف يم ررآةٍ،
ين َرَم َد َّ
ب بيَو رج ٍه َم رك ُ
بولس الرسول املوضوع على الشكل التايلَ " :وَرَن ُن ََج ًيعا ََنظ ير َ
الر ي
وح2( ".كورنثوس .)18:3وإذ َّ
نتغذى
الر ي
رك ُّ
ب ُّ
ورية َع ريني َها ،يم رن َرَم ٍد إي َل َرَم ٍدَ ،ك َما يم َن َّ
نَتَ غَيَّ ُر إي َل تيل َ
الص َ
متاما كما َّ
أن الغصن يستم ّد احلياة من الكرمة.
روحيًّا من املسيح َّ
نتغري من الداخل فتنبعث َّقوته وروحه فينا ً
وقد استخدم يسوع تشبيه الكرمة قائالً:
ِف َوأ َََن فيي ُك رمَ .ك َما أ َّ
ت يِف الر َك ررَم ية،
"اُثربُ تُوا ي َّ
ص َن لَ يَ رق يد ُر أَ رن ََييرِتَ بيثَ َم ٍر يم رن ذَاتييه إي رن َلر يَثر بُ ر
َن الرغُ ر
ِف َوأ َََن يف ييه ه َذا ََييرِت
ت ي َّ
ضا إي رن َلر تَثر بُ تُوا ي َّ
ك أَنر تُ رم أَير ً
َكذلي َ
صا ُن .الَّ يذي يَثر بُ ُ
ِف .أ َََن الر َك ررَمةُ َوأَنرتُ ُم األَ رغ َ
بيثَ َم ٍر َكثي ٍري ،ألَنَّ ُك رم بي ُد يوِن لَ تَ رق يد ُرو َن أَ رن تَ رف َعلُوا َش ري ئًا( ".يوحنا)5-4:15

عندما نولد من جديد نرتبط مع هللا روحيًّا وحنصل على هبة احلياة اجلديدة مع املسيح .ويسكن روح هللا فينا
ويساعدان للمحافظة على هذا الرابط .إنَّه تدفّق للحياة الروحيَّة من هللا األمر الذي مي ّد اإلنسان ابلشعور َّ
أن
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فيوبنا
ي خطيَّة إرادية ِّ
روحه أبمان .لكن ميكن أن حنزن الروح القدس (أفسس )30:4عند ارتكابنا أل ِّ
ّبجرد ارتباطك مع هللا ال تعود تعطش أو جتوع (ع .)35
(عربانيني .)10-8:12لكن َّ

للتو َّ
أن هذا ما كنت أحبث عنه .ارتوى عطشي
عندما التجأت إىل املسيح مل أعد أهتم ّبا سيحدث وعرفت ّ
أيضا إن كنت مل ختتربه .وكتب املف ٍّّسر ر .كنت هاغز التايل
وسكن جوعي هلل .وميكن أن حيدث هذا معك ً
عن كون املسيح خبز احلياة:
"توجد عدَّة تشاهبات بني املن ويسوع "خبز احلياة ".فاملن الذي كان رقائق بيضاء يشبه يسوع
النقي والذي هو من دون عيب .وكانت إحدى مزااي املن أنَّه متاح للجميع .فإذا خرج الرجل من خيمته كان
فإما أن ندوس يسوع أو أن نتخذه خملِّصاٍّ .
بكالم
وإما أن يلتقطه .وهكذا َّ
أمامه خيارانَّ :إما أن يدوس عليه َّ
ً
آخر ،يقول الكتاب املقدَّس َّ
إن يسوع مكن أن يكون حجر الزاوية أو حجر عثرة .ويكمن كل الفرق يف
2

كيفية جتاوبنا معه".
قوة هللا اْلاذبة
َّ

تنبَّهت بـُ َعْي َد جميئي للمسيح َّ
أن روح هللا كان جيذبن إليه وهلذا السبب كنت أشعر بذلك التوق الداخلي.
القوة اجلاذبة:
وإليك كيف يصف يسوع تلك َّ
ي
َل لَ أُ رخ ير رجهُ َخا ير ًجا( ".ع .)36
َل يُ رقبي ُلَ ،وَم رن يُ رقبي رل إي ََّ
اآلب فَيإ ََّ
" ُك ُّل َما يُ رعط ييِن ُ
َل إي رن َل ََيت يذبه اآلب الَّ يذي أَرسلَ يِن ،وأََن أُقييمه يِف الري ويم األ ي
ي
َخ يري(.ع .)44
َح ٌد أَ رن يُ رقبي َل إي ََّ ر ر َ ر ُ ُ
ر َ َ َ ُُ َر
"لَ يَ رقد ُر أ َ
أتيت إىل املسيح (إن كنت مؤمنَا به) ألنك اجتُذبت رّبا بطريقة ال تفهمها .رّبا بواسطة
لقد َ

"تغريت" حياته ،أو عظة أثَّرت بك ،أو رّبا كان الفراغ الكبري الذي َّ
كتااب قرأته علقت
صديق َّ
حتدثنا عنه ،أو ً

منه يف ذهنك عبارة أثّرت بك وجذبتك للمسيح .وهذه كلها دالئل على عمل الروح القدس الذي يهدف
َّدا يف العدد  45كيفية عمل هللا" :ف ُك ُّل َم رن
جبذبك إىل يسوع فتنال من هللا هبة احلياة .ويصف يسوع جمد ً
َيس َع يم َن اآل ي
َل".
ب َوتَ َعلَّ َم يُ رقبي ُل إي ََّ

R. Kent Hughes, That You May Believe, Commentary on the Book of John, Page 206, Crossway Publishers.
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قوة هللا اْلاذبة .كيف حصل ذلك معك شخصيا؟
شاركوا مع بعضكم البعض اختبار َّ
تناول جسد املسيح وشرب دمه

ول لَ ُكم :إي رن َل ََتر ُكلُوا جس َد اب ين ا يإلنر ي
س لَ ُك رم
"فَ َق َ
ََ ر
ر
سوعُ«:ا رْلَ َّق ا رْلَ َّق أَقُ ُ ر
َ
ال ََلُ رم يَ ُ
سان َوتَ رش َربُوا َد َمهُ ،فَ لَري َ
حياةٌ فيي ُكم .من َير ُكل جس يدي وي رشرب د يمي فَ لَه حياةٌ أَب يديَّةٌ ،وأََن أُقييمه يِف الري ويم األ ي
َخ يري،
ر َ ر َ ُ َ َ ََ َ ُ َ
ََ
ُ ََ َ َ َ ُ ُ َ ر
َن جس يدي مأر َكل حق و َد يمي م رشرب حق .من َير ُكل ج ي
ِف َوأ َََن في ييه( ".يوحنا
ت ي َّ
ب َد يمي يَثر بُ ر
سدي َويَ رش َر ر
أل َّ َ َ َ ٌ َ َ
َ َ ٌ َ َر َ ر َ َ
.)56-53:6
ليهودي ،فال عجب َّ
أن كثريين رجعوا إىل الوراء (يوحنَّا  .)66:6كان
اي هلا من عبارة صعبة تُقال
ٍّّ
ِ
نفسر تلك العبارة؟
هللا قد منعهم َّ
كأمة من شرب الدم (تكوين 4:9و الويني  ،)27-26:7فكيف لنا أن ّ
يظن البعض أن إبمكاَّنم حتويل اخلبز واخلمر إىل جسد املسيح ودمه ،لكن هل هذا صحيح؟ هل علينا أن
ّ
ِ
وح ُه َو الَّ يذي ُرَييي .أ ََّما
يفسر يسوع بوضوح أبنَّه يتكلَّم من الناحية الروحيَّة "اَ ُّلر ُ
أنخذ هذه العبارة حرفيًّا؟ ّ
ي
ي
ي
ي
وح َو َحيَاة( ".يوحنا  .)63:6مل جند صعوبة يف
س ُد فَالَ يُفي ُد َش ري ئًا .اَلر َكالَ ُم الَّذي أُ َكل ُم ُك رم بيه ُه َو ُر ٌ
ا رْلَ َ
وجهه يسوع إىل السامريَّة عندما أخربها عن املاء الذي يعطيه .علمنا أنَّه كان يتكلَّم
استيعاب الكالم الذي َّ

عن الروح القدس (يوحنا .)14-13:4فلماذا عساان أنخذ املعىن احلريف لتناول جسده وشرب دمه؟ ال أظن
للحظة واحدة أنَّه كان يتكلَّم حرفيًا عندما قال" :أان الكرمة" (يوحنا )5:15أو "أان هو ابب اخلراف"
(يوحنا .)10:10لقد كان يتكلَّم أبسلوب جمازي .كان جيب على خروف الفصح الذي كان يدل على
أي شيء للصباح (خروج .)10-9:12وتناول جسده
موت املسيح الكفَّاري أن يؤكل كلَّه وال يُرتك منه ّ
وشرب دمه يتكلَّمان عن مقابلة كاملة مع الرب يسوع .فال جمال للتعامل معه بفتور ،بل جيب على االنسان
أن يقدَّم حياته ابلكامل (لوقا .)26-23:9علينا أن نلتهم يسوع الذي هو خبز احلياة ابلكامل لكي نكون
ميص جسدان الغذاء منهما .هكذا هي مع املسيح فعلينا أن أنخذ من
متاما كما نلتهم اخلبز واخلمر و ّ
أتباعهً ،
حياة املسيح َّ
تلمس كل نواحي حياتنا .وعلينا أن منتلىء من الروح
ونتغذى روحيًّا لكي نسمح حلياته أن
َ
القدس يوميًّا وندعه يسيطر على حياتنا ونعيش له وليس ألنفسنا .الكتاب املقدَّس واضح ابلنسبة ملا حيصل
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ِ
يح يِف ي
هللا( " .كولوسي
ُّم َو َحيَاتُ ُك رم ُم رستَي َِتةٌ َم َع ال َرم يس ي
عندما نسلّم حياتنا للمسيح فنقرأ التايل" :ألَنَّ ُك رم قَ رد ُمت ر

 .)3:3فالطريق الوحيد للحياة األبدية هي من خالل تناول خبز احلياة الذي هو احلمية الغذائية األساسيَّة
ِ
َّ
كل ما منلك .وقد كتب انظم الرتانيم إسحق واتس
حلياة املؤمن .وهذا يتطلب منَّا التخلّي عن نفوسنا وعن ِّ
التايل" :لو كانت كل أقطاب الدنيا ملكي ،تكون تقدمة بسيطة جتاه هذه احملبَّة اإلهلية العجيبة .هذه احملبَّة
تسألن أن أق ِّدم روحي وحيايت وكيان له ".هل متلكه؟ هل ميلكك؟
ِ
يفسر يل اإلجنيل ويقول يل أبن
أخريا من ّ
بعدما جبت بقاع األرض ألروي ظمئي وجوعي أتى ً
من أو منَّك .وفهمت َّ
أخريا فهمت َّ
أن هللا
أن هللا ليس غاضبًا ِّ
يسوع حيبّن وحيبّك وأنَّه مات بدالً ِّ
عنً .
فنتغري كلِّيًّا من الداخل .وأنَّه علينا أن َّ
نتغذى منه ابقي أايم
يطلب منَّا أن أنيت إىل املسيح ونؤمن ابإلجنيل َّ

حياتنا كما يف أول يوم نقبله فيه .وحينما ُشرح األمر يل قبلت املسيح ومل أشعر ابجلوع منذ تلك اللحظة.
وتبدأ احلياة األبديَّة يف اللحظة اليت نتخذ فيها خطوة اإلميان .كان يسوع واض ًحا ًّ
جدا يف كالمه عندما قال:
ول لَ ُك رمَ :م رن يُ رؤيم ُن يب فَ لَهُ َحيَاةٌ أَبَ يديَّةٌ( ".يوحنا )47:6
"اَ رْلَ َّق ا رْلَ َّق أَقُ ُ
إليك صالة ميكنك تالوهتا:

أيُّها اآلب ،أشكرك ألنك قدَّمت ابنك الذي هو خبز احلياة .آيت إليك اليوم وأق ِّدم لك حيايت.
أترك حيايت الفارغة وأثق ابألخبار السارة َّ
أن يسوع ابن هللا مات بدالً ع َّن ليدفع مثن خطاايي حّت أحصل
على هبة احلياة األبديَّة .أقبله اليوم كخبز احلياة لروحي ومعطي احلياة األبديَّة.
Keith Thomas
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