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 ما المراد من الخبز والخمر
 

إّني أنا الخبز الّذي نزل من الّسماء إن أكل أحد منن ذنذا "الّسؤال: يقول حضرة الَمسيح 
 فما المقصود من هذا البيان؟  i"الخبز يحيا إلى األبد

 
الجوووا : المقصووود موون هووذا الخبووز هووو الماّوودة الّسووماوّيّ والنموواّت اّلهّيووّ ي  وو   ّن  ووّ  

اول موون هووذم الماّوودة  ب ي  سوو  موون الفنوضووات اّلهّيووّ ويق ووّح موون ا  وووار الّرحما ّيووّ موون ن  وو
 ويأخذ  صنًّا من  ماّ   يحيا حياًة  بدّيّ.

 
والمقصوووود مووون الوووّدو  يضوووًا هوووو روي الحيووواة و يوووو هووو  النمووواّت اّلهّيوووّ والجيووووة الّر ا ّيوووّ 

سوةّ جراوان دور وك  ن سو  المواّدة الحنوّيوّ ،  ّن جميع  جزاء بدن اّ سان بواوالفيض الّصمدا  ّ 
أقنول لكنأ أننتأ تونبنونني لني  "مون ن جنو  نوحّ وا  6مون ا صوحاي  26من الّدو، يقوول فو  آيوّ 

  نيوووكومووون الواضوووح  ّن الخبوووز الوووّذب  "ألّنكنننأ رأ نننتأ لينننام بنننل ألّنكنننأ أكننننتأ منننن الخبنننز   ننن  تأ
ألّن "مون الفصو  الموذ ور  33قوول فو  آيوّ الحوارّاون فشّ وا م ك هو الفنوضات الّسماوّيّ  ّ وك ي

وم يوووو  ّن جسوود المسوويح لووو ن ووزل موون  "خبننز ّ  ذننو الّنننازل مننن الّسننماء الواذننم حيننا  لن ننالأ
الّسماء ب   زل من رحو مراو و ّ  ما  زل من الّسماء اّلهّيّ هو روي المسويح، ولّموا ّوّن النهوود 

مون ا صوحاي الموذ ور نذ ووالوا  42  اآليوّ  ّن حضر ك يقصود الجسود اع رضووا عييوك  موا ورد فو
أليَ  ذذا ذو يسوع بن  وسف الّذي نحن عار ون  أبيه وأّمه  ك ف يقول ذذا أّني نزلنم منن "

هووو روي حضوور ك  فووا ّروا  نووّ اّ ضووح  ّن مقصوود حضوورة المسوويح موون الخبووز الّسووماوبّ  "الّسننماء
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الّروح ذو الّذي يح ي "فص  الموذ ور من ال 63وفنوضا ك و ماّ ك و  اليمك  ما نبّنن ف  اآليّ 
نذًا اّ ضح  ّن روي المسيح  ا ت   مّ سماوّيّ  ازلّ من الّسماء، و وّ   "أّما الجسد  ال يف د   ئا  

من يس فيض من هذم الّروي  ب يأخوذ مون الّ  واليو الّسوماوّيّ نجود حيواة  بدّيوّ، لوذا يقوول فو  اآليوّ 
ا  من يقبل إلّي  ال  جوع ومن  ؤمن بي  ال ي ون   قال لهأ يسوع أنا ذو خبز الحي"م ك  35
فالحّوا  نّ  ّ ك نوّضح ا ن  ّاّوّوال والّشور  ّاّيموان، نذًا صوار مون الواضوح المحق و   "أبدا  

 واليو الّسوماوّيّ والم وا   النيّيوّ يوات الّروحّيوّ وال ّ  ّن الماّدة الّسماوّيّ والفنوضوات الّرحما ّيوّ والّ جيّ 
هوو  حضوورة المسوويح، وا نوو  عّووارة عوون اّوّووال والّشوور    ايووّ عوون اّيمووان حنوو   ووان لحضوور ك 

وجسد ع صرّب وهي   سوماوبّ  فحوّ  ّوا و وسوب     و ّموا الهي و  الّسوماوبّ ي  ، فالجسود ال  صورّب ص 
ّ،  وووان ةبي وووّ رحما ّيووو الّسوووماوبّ الحيووواة ا بدّيوووّ، الجسووود ال  صووورّب  وووان ةبي وووّ ّشووورّاّ والهي ووو  

سووّحان ّ  ووود ن صووّور الووّ ض ّووأّن خبووز القر ووان هووو حقيقووّ حضوورة المسوويح حووّ  فيووك الاّلهوووت 
ّيووّ ّ وود عووّدة دووواّ ، ف نووّ وروي القوودح، مووع  ّ ووك ع وودما نؤ وو  القر ووان يصوونر فاسوودًا وا  ّنوور ّالنيّ 

  ّيو.يم ن نذًا  صّوروهو ه ذا،  س  فر ّ  عن هذا الوهو ال
 

وخالصّ المقال  ّن ّّهور حضرة المسيح ا  شرت   اليمك المقّدسّ الّ   ه  الفيض  
ا بدّب وسة ت   وار الهدايّ و ذلت روي الحياة ليحقاّ  اّ سا ّيّ، ف ّ  من اه دى صار حّيًا 

مسيح لحضرة ال ومن ضّ  مات مو ًا  بدّيا، وذلو الخبز الّ ازل من الّسماء هو الهي   المينو  ّ 
وع صرم الّروحا ّ  وهو الّذب   اول م ك الحوارّاون ففازوا ّالحياة ا بدّيّ، وود   اول الحوارّاون 
من ند حضرة المسيح  ة مّ  ثنرة فيماذا ام از ال شاء الّر ا ّ ، نذًا صار من الم يوو  ّ ك ليح 

لهّيّ والهي   الّروحا ّ  المراد من الخبز الّسماوب الخبز ال  صرّب، ب  المقصود م ك الماّدة اّ
لحضرة المسيح، وه   يو الفنوضات الّر ا ّيّ والنماّت الّرحما ّيّ الّ    خذ الحوارّاون م ها 
 صنًّا حّ ى شّ وا، و ذلو ّحّوا لّما  ن ّارو حضرة المسيح الخبز ووال هذا جسدب ووهّك 
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ل نلى خبز وخمر، ولو اس حال ليحوارّانن،  ان حضر ك موجودًا بن هو ّشخصك وذا ك وما اس حا
نلى خبز وخمر لوج  ّ د هذا  ن ّ ي ون حضرة المسيح مجّسمًا ّو مشّخصًا ّو م ّن ًا ع د 

 الحوارّانن ف  ذلو الووت.
 

نذًا اّ ضح  ّن الخبز والخمر رمزان  راد بهما  ن يقول  عةنت لنو فنوضا   و ماّ    
 ّ.من الماّدة الّسماويّ   بدّيّ وفز و ّحظّ  وحن   ّ  و اس فض و م ها فقد وجد و حياة
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