لماذا وكيف نحتفل بالعشاء الرباني؟
 1كورنثوس 34-17 :11
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ِ
ِ
ِ
ين تَ ْجتَ ِم ُعو َن
ض ِلَ ،ب ْل لأل َْرَدِإ .ألَني أََّوالً ح َ
َولكَّنني ِإ ْذ أُوصي ِبه َذاَ ،ل ْس ُت أ َْم َد ُح َك ْوَن ُك ْم تَ ْجتَم ُعو َن َل ْي َس لألَْف َ
19
ِفي اْل َكِن ِ
ات ،وأ ِ
َن بين ُكم ْان ِشَقا َق ٍ
ض التَّ ْص ِد ِ
ضا،
يق .ألََّن ُه الَ ُب َّد أ َْن َي ُكو َن َب ْي َن ُك ْم ِب َد ٌ
ع أ َْي ً
ُصد ُق َب ْع َ
يسة ،أ ْ
َ َ
َ
َس َم ُع أ َّ َ ْ َ ُ
لِي ُكون اْلم َزَّكون َ ِ
اه ِرين بين ُكمَ 20 .ف ِحين تَجتَ ِمعو َن معا َليس هو ألَ ْك ِل ع َش ِ
الر ِب21 .أل َّ
َن ُك َّل َوا ِح ٍد َي ْسِب ُق
اء َّ
َ َ ُ َْ
َ
َ ْ ُ
َ ً ْ َ َُ
ظ َ َْ َ ْ

22
ِِ
وت لِتَأ ُ ِ
يها َوتَ ْش َرُبوا؟ أ َْم
اآلخُر َي ْس َكُر .أََفَل ْي َس َل ُك ْم ُبُي ٌ
ع َو َ
َف َيأ ُ
اء َنْفسه ِفي األَ ْك ِلَ ،فاْل َوا ِح ُد َي ُجو ُ
ْكُلوا ف َ
ْخ ُذ َع َش َ
تَستَ ِهينون ِب َكِن ِ ِ
َّ ِ
ول َل ُك ْم؟ أَأ َْم َد ُح ُك ْم َعَلى ه َذا؟ َل ْس ُت أ َْم َد ُح ُك ْم! 23ألَنَِّني
ْ ُ َ
يسة هللا َوتُ ْخ ِجُلو َن الذ َ
ين َل ْي َس َل ُه ْم؟ َما َذا أَُق ُ
َ
الر َّب يسو ِ َّ ِ َِّ
َّ
ِ ِ
َخ َذ ُخ ْب ًاز َ 24و َش َك َر َف َك َّس َر،
تَ َسَّل ْم ُت ِم َن َّ
يها ،أ َ
ضاِ :إ َّن َّ َ ُ َ
الر ِب َما َسل ْمتُ ُك ْم أ َْي ً
ع في اللْيَلة التي أ ُْسل َم ف َ
ِِ
ِ 25
وَقالُ «:خ ُذوا ُكُلوا ه َذا هو جس ِدي اْلم ْكسور أل ِ
ضا َب ْع َد َما تَ َع َّش ْوا،
ْس أ َْي ً
َ ُ ُ ْ
اص َن ُعوا ه َذا لذ ْكرِي»َ .كذل َك اْل َكأ َ
َ َ
َجل ُك ُمْ .
َُ َ َ

هذ ِه اْل َكأ ِ
َق ِائالًِ « :
ِ ِ ِ
اص َن ُعوا ه َذا ُكَّل َما َش ِرْبتُ ْم لِ ِذ ْكرِي»َ 26 .فِإَّن ُك ْم
ُ
ْس ه َي اْل َع ْه ُد اْل َجد ُيد ب َدميْ .
27
ِِ
ِ
ْس ،تُ ْخِبُرو َن ِبمو ِت َّ ِ ِ
َك َل ه َذا اْل ُخ ْب َز،
يءِ .إ ًذا أ ُّ
َي َم ْن أ َ
َو َش ِرْبتُ ْم هذه اْل َكأ َ
َْ
الرب إَلى أ َْن َيج َ

ِ ِ
الر ِب َوَد ِم ِه.
اسِت ْحَقاقَ ،ي ُكو ُن ُم ْج ِرًما ِفي َج َس ِد َّ
ب ُدون ْ
َوَي ْش َر ُب ِم َن اْل َكأ ِ
ْك ُل َوَي ْش َر ُب ِب ُدو ِن
ْس29 .أل َّ
َن الَّ ِذي َيأ ُ

َكْلتُ ْم ه َذا اْل ُخ ْب َز
ُكَّل َما أ َ
الر ِب،
ْس َّ
أ َْو َش ِر َب َكأ َ

28و ِ
لك ْن لِ َيمتَ ِح ِن ِ
ْك ُل ِم َن اْل ُخ ْب ِز
هك َذا َيأ ُ
ان َنْف َس ُهَ ،و َ
اإل ْن َس ُ
ْ
َ
ونةً لَِنْف ِس ِهَ ،غ ْي َر ُم َمِي ٍز َج َس َد
اسِت ْحَقاق َيأ ُ
ْك ُل َوَي ْش َر ُب َد ْيُن َ
ْ

الر ِبِ 30 .من أَج ِل ه َذا ِف ُ ِ
ضىَ ،و َكِث ُيرو َن َي ْرُق ُدو َن31 .ألََّن َنا َل ْو ُكَّنا َح َك ْم َنا َعَلى أ َْنُف ِس َنا َل َما
َّ
اء َو َم ْر َ
يك ْم َكث ُيرو َن ُ
ْ ْ
ض َعَف ُ
33
ح ِكم عَلي َنا32 ،و ِ
ِ
لك ْن ِإ ْذ َق ْد ح ِكم عَلي َناُ ،نؤَّدب ِمن َّ ِ
ين تَ ْجتَ ِم ُعو َن
ان َم َع اْل َعاَلمِِ .إ ًذا َيا ِإ ْخ َوِتي ،ح َ
الر ِب ل َك ْي الَ ُن َد َ
ُ َ َْ َ ُ َ
ُ َ َْ
َ
34
ِ
ِ
ِ
ِ
ور
ون ِةَ .وأ َّ
ع َفْل َيأ ُ
ْك ْل ِفي اْل َب ْيتَ ،ك ْي الَ تَ ْجتَم ُعوا لِ َّلد ْيُن َ
َحٌد َي ُجو ُ
ضاِ .إ ْن َك َ
ض ُك ْم َب ْع ً
لألَ ْك ِلْ ،انتَظُروا َب ْع ُ
ُم ُ
ان أ َ
َما األ ُ
اْل َباقِ َي ُة َف ِع ْن َد َما أَ ِجي ُء أ َُرِتُب َها.
قبل أن نعود إلى رسالة رومية في األسبوع المقبل (إن شاء الرب) ،فكرت أنه سيكون من المفيد لنا أن نضع
العشاء الرباني في سياق كتابي ونركز اهتمامنا على ماذا وكيف نتبع هذه الفريضة .لذا فاليوم سنضع الرسالة

أوال ومن ثم تقود إلى العشاء الرباني مع العظة.
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بعد الكتاب المقدس ،الذي هو األساس المعصوم لحياتنا ولكنيستنا ،واحدة من أهم الوثائق في حياة كنيستنا
هي إقرار اإليمان لشيوخ كنيسة بيت لحم المعمدانية .وأنا أشجع كل واحد منكم لقراءتها .يمكنك أن تراها في
موقع الكنيسة أو موقع التوق هلل .الفقرة  4 .12تعطي ملخص عقائدي لما نؤمن ونعلم عن العشاء الرباني:
نحن نؤمن أن العشاء الرباني فريضة من الرب والتي فيها يأكل المؤمنين المجتمعين الخبز ،داللة على
جسد المسيح المقدم لشعبه ،ويشربون كأس الرب ،داللة على العهد الجديد بدم المسيح .نحن نفعل هذا
لذكري الرب ،وهكذا نعلن موته حتى أن يأتي .أولئك الذين يأكلون ويشربون باستحقاق يشتركون في جسد
المسيح ودمه ،ليس جسديا ،ولكن روحيا ،في ذلك ،باإليمان ،يتغذون بالفوائد التي حصل عليها بموته،
وهكذا ينمون في النعمة.
سوف أحاول أن أقدم األساس الكتابي لهذا الفهم للعشاء الرباني تحت ستة عناوين )1 :األصل التاريخي)2 ،
المشتركين المؤمنين )3 ،العمل المادي؛  )4العمل العقلي؛  )5العمل الروحي ،و )6الجدية المقدسة.
 .1األصل التاريخي للعشاء الرباني:
إنجيل متى ( 26 :26وما يليها) ،مرقس ( 22 :14وما يليها) ،ولوقا ( 14 :22وما يليها) كلهم يخبرون عن
العشاء األخير الذي كان للمسيح مع تالميذه في الليلة التي سبقت موته .كل واحد منهم يصف أن المسيح
قدم الشكر أو بارك الخبز والكأس ،وأعطى لتالميذه قائال إن الخبز هو جسده والكأس هو دم العهد ،أو العهد

الجديد بدمه .في لوقا  ،19 :22يقول المسيحِ" :ا ْص َن ُعوا ه َذا ِذ ْكرِي ".ال يخبرنا إنجيل يوحنا عن األكل
والشرب ،وإنما عن التعاليم واألفعال التي مألت المساء.

بقدر ما يمكننا أن نقول من أقدم السجالت ،صنعت الكنيسة ما قاله المسيح :فهم أعادوا صنع هذا العشاء
لذكرى المسيح وموته .رسائل بولس هي أقرب شهادة لدينا ،و في  1كورنثوس  ،20 :11يشير إلى حدث في
حياة الكنيسة ُيسمى "العشاء الربانيُ ".سمي "العشاء الرباني" على االرجح ألنه تم تأسيسه أو تعيينه من قبل
الرب يسوع ،وألن مجرد معناه يحتفل بذكرى موت الرب .يقول بولس في  1كورنثوس " 24-23 :11ألََّنِني
تَ َسَّل ْم ُت ِم َن

الُ «:خ ُذوا
َوَق َ

الر َّب يسو ِ َّ ِ َّ ِ
َّ
ِ ِ
َخ َذ ُخ ْب ًاز
َّ
يها ،أ َ
ضاِ :إ َّن َّ َ ُ َ
الر ِب َما َسل ْمتُ ُك ْم أ َْي ً
ع في اللْيَلة التي أ ُْسل َم ف َ
ُكُلوا ه َذا هو جس ِدي اْلم ْكسور أل ِ
اص َن ُعوا ه َذا لِ ِذ ْكرِي»" ".ألََّنِني تَ َسَّل ْم ُت ِم َن
َ ُ ُ ْ
َجل ُك ُمْ .
َُ َ َ
2

َو َش َك َر َف َك َّس َر،
الَّر ِب "...ربما

يعني على االرجح أن الرب نفسه أكد لبولس (الذي لم يكن في العشاء األخير مثلما كان غيره من الرسل) أن
ما تردد عن اآلخرين بشأن العشاء األخير حدث فعال.
وبالتالي فإن األصل التاريخي للعشاء الرباني هو ذلك العشاء األخير الذي أكله المسيح مع تالميذه في الليلة
السابقة لصلبه .وتمتد جذور كل اإلجراءات والمعنى له فيما قاله المسيح ،وفعله في تلك الليلة األخيرة.
المسيح نفسه هو أصل العشاء الرباني .وهو أمر أن يستمر ذلك .وهو محور ومضمون ذلك.
 .2المشتركين المؤمنين للعشاء الرباني:
العشاء الرباني هو فعل األسرة المجتمعة ألولئك الذين يؤمنون بيسوع المسيح ،أي الكنيسة .هذا ليس عمال
لغير المؤمنين .قد يكون غير المؤمنين حاضرين ،في الواقع ،نحن نرحب بهم ليكونوا حاضرين ،ليس هناك
شيء سري حول العشاء الرباني .يتم ذلك عالنية .فله معنى علني .وهو ليس سري ،أو عبادة طقسية بقوى
سحرية .بل هو فعل علني للعبادة من قبل الكنيسة المجتمعة .في الواقع ،في  1كورنثوس  ،26 :11بولس
ِِ
ِ
ْسُ ،ت ْخ ِبُرون ِبمو ِت َّ ِ ِ
يء ".لذلك هناك
يقولَ " :فِإَّن ُك ْم ُكَّل َما أ َ
َكْلتُ ْم ه َذا اْل ُخ ْب َز َو َش ِرْبتُ ْم هذه اْل َكأ َ
َْ
الرب إَلى أ َْن َيج َ
جانب اإلعالن للعشاء .إعالن ،وليس خصوصية ،هي المالحظة الهامة.
نحن ال نمنع أخ ذ العشاء الرباني لشخص في دار للرعاية أو مستشفى ،ولكن هذا النوع من اإلحتفال الفردي
هو استثنائي ،وليس القاعدة الكتابية .خمس مرات في  1كورنثوس  ،11يتحدث بولس عن الكنيسة
ِ
ِ
ِ
ض ِلَ ،ب ْل لِأل َْرَدِإ ".اآلية :18
"تَ ْجتَم ُعو َن" عند تناول العشاء الرباني .آية 17بَ " :ك ْوَن ُك ْم ت ْجتم ُعون َل ْي َس لألَْف َ
"ألَِني أََّوالً ِحين تجت ِمعون ِفي اْل َكِن ِ
ِ ٍ
ِ
َس َم ُع أ َّ
ين ت ْجت ِم ُعون َم ًعا َل ْي َس ُه َو
َن َب ْي َن ُك ُم ْانشَقا َقات ".اآلية َ " :20فح َ
َ ْ ُ
يسة ،أ ْ
َ
ِ
ِ
ألَ ْك ِل ع َش ِ
ِ
ِ
ضا ".اآلية ِ" :34إ ْن
اء َّ
ض ُك ْم َب ْع ً
ين ت ْجتم ُعون لألَ ْك ِلْ ،انتَظُروا َب ْع ُ
الر ِب ".اآلية ِ" :33إ ًذا َيا إِ ْخ َوِتي ،ح َ
َ
ِ
ِ
ون ِة".
ع َفْل َيأ ُ
ْك ْل ِفي اْل َب ْيتَ ،ك ْي الَ ت ْجتم ُعوا لِ َّلد ْيُن َ
َحٌد َي ُجو ُ
َك َ
ان أ َ
وبعبارة أخرى ،كانوا يحقرون من العشاء الرباني من خالل ربطه بشكل وثيق جدا بتناولهم العشاء المألوف،
وكان لبعض الناس الكثير لتناول الطعام وغيره لم يكن له أي شيء .لذلك قال ،كلوا عشائكم الخاص في
البيت واجتمعوا معا لتناول العشاء الرباني.
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ثم الحظ كلمة "اْل َكِن ِ
ِ
ين تَ ْجتَ ِم ُعو َن ِفي اْلك ِنيس ِة" هذه هو جسد المسيح ،اجتماع أتباع
يسة" في اآلية " :18ح َ
َ
المسيح .هؤالء الذين تحولوا عن األصنام ووثقوا في المسيح وحده لغفران خطاياهم ،ولرجاء الحياة األبدية،
ولشبع نفوسهم .هؤالء هم المسيحيين .وبالتالي فإن المشتركين في العشاء الرباني هم المؤمنون بالمسيح
مجتمعين معا.
 .3العمل المادي للعشاء الرباني:
العمل المادي العشاء الرباني ليس األكل من وجبة ذات سبع مراحل .بل األمر بسيط جدا .إنه أكل الخبز
ِ
ور
وشرب الكأس .اآليات 23ب" 25-أ َ
الُ «:خ ُذوا ُكُلوا ه َذا ُه َو َج َسدي اْل َم ْك ُس ُ
َخ َذ ُخ ْب ًاز َو َش َك َر َف َك َّس َرَ ،وَق َ
ألَجلِ ُكم .اصنعوا ه َذا لِ ِذ ْكرِي»َ .كذلِك اْل َكأْس أَيضا بعدما تَع َّشواَ ،ق ِائالًِ « :
ْس ِهي اْل َع ْه ُد اْل َج ِد ُيد ِب َد ِمي.
هذ ِه الكأ
َ
ْ ُ ْ َُ
َ ْ ً ََْ َ َ ْ
َْ ُ َ
اص َن ُعوا ه َذا ُكَّل َما َش ِرْبتُ ْم لِ ِذ ْكرِي»".
ْ
ال يوجد أي تحديد عن نوع هذا الخبز أو الطريقة التي تم كسره .التعبير الوحيد عما كان في الكأس موجود
ِ ِ
َش َر ُب ِم ْن
اآلن الَ أ ْ
ول َل ُك ْمِ :إني م َن َ
في آية واحدة في كل من متى ومرقس ولوقاَ " :وأَُق ُ
َشربه مع ُكم ج ِديدا ِفي مَل ُك ِ
وت أَِبي" (متى 29 :26؛ راجع مرقس :14
ذلِ َك اْل َي ْو ِم ِح َين َما أ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ً
َ

ِنتَا ِج اْل َك ْرَم ِة ه َذا إَِلى
25؛ لوقا .)18 :22

لذا ُيسمى "ِنتَا ِج اْل َك ْرَم ِة ".أنا ال أعتقد أننا ينبغي أن نجعل شأنا كبي ار حول ما إذا كان مجرد عصير العنب أو
الخمر مستخدما .ليس هناك شيء في النص يأمر أو ينهى عن الواحد أو األخر.

ما يجب أن يهمنا هو البدائل المازحة ،مثال شطائر الفطير ومشروب غازي في حفلة سمر .العشاء الرباني
ليس ألعوبة .ينبغي علينا أن نحتفل به بشعور عن كونه عظيم الشأن ،وهو ما سنتكلم عنه بعد مجرد لحظة.
وأود أن أشير بشكل عابر أيضا أنه ال يوجد شيء في العهد الجديد عن تكرار ممارسة العشاء الرباني.
البعض يعتقد أنه سيكون من الجيد أن نفعل ذلك أسبوعيا ،والبعض اآلخر يمارسه كل ثالثة أشهر .نحن في
الوسط ،وعادة نحتفل به في يوم األحد األول من كل شهر .أعتقد أننا أحرار في هذه الصدد والمسألة تصبح
مرتبطة بـ  )1تك ارره بانتظام وعدم االنتظام يتوافق مع أهميته الصحيحة في ما يتعلق بخدمة كلمة هللا؟ و )2
التكرار بانتظام أو عدمه يساعدنا على الشعور بقيمته بدال من أن يصبح صارما له؟ تلك ليست أحكاما سهلة
التخاذها ،والكنائس المختلفة تتعامل معها بطرق مختلفة.
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 .4العمل العقلي للعشاء الرباني:
العمل العقلي للمشتركين في العشاء الرباني هو تركيز الذهن على المسيح وخصوصا عمله التاريخي في
اص َن ُعوا ه َذا لِ ِذ ْكرِي ".ونحن نقوم بالفعل المادي من األكل
الموت من أجل خطايانا .اآليات  24وْ " :25
والشرب ،يجب علينا أن نقوم بالعمل العلقي للتذكر .وهذا يعني ،أننا ندعو بوعي إلى الذهن شخص المسيح

كما عاش مرة واحدة وعمل المسيح كما مات مرة واحدة وقام مرة أخرى ،وما يعنيه عمله للصفح عن خطايانا.
العشاء الرباني هو تذكير صارخ ،مرة بعد مرة ،أن المسيحية ليست روحانية العصر الحديث .إنها ال تتواصل
مع كيانك الداخلي .ليست تصوفا .بل هي متجذرة في حقائق تاريخية .عاش المسيح .كان لديه جسد وقلب
يضخ الدم وبشرة تزف دما .مات على صليب روماني عالنية في مكان الخطاة حتى يخلص كل من يؤمن
به من غضب هللا .حدث ذلك مرة وإلى األبد في التاريخ.
ولذلك ،فإن العمل العقلي للعشاء الرباني هو أساسا أن نتذكر .ليس تخيال .ليس حلما .ليس توجيها .ليس
إصغاء .ليس الخوض في الحيادي .بل هو التوجيه الواعي للذهن نحو التاريخ الماضي للمسيح وما نعرفه
ً
عنه من الكتاب المقدس .فالعشاء الرباني يأصلنا ،مرة بعد مرة ،في لب التاريخ .الخبز والكأس .الجسد والدم.
الصلب والموت.
 .5العمل الروحي للعشاء الرباني:
هذا كله مهم .والسبب هو أن غير المؤمنين يمكنه أن يفعلوا كل ما وصفتها حتى اآلن .في الواقع ،إذا كان
يمكن للشيطان أن يلبس جسدا ،فهو يمكنه أن يفعل ذلك .يأكل ،ويشرب ،ويتذكر .ليس هناك شيء روحي
متأصل في ذلك .ذلك فلكي يكون للعشاء الرباني ما قصده المسيح له أن يكون ،شيئا أكثر من مجرد األكل
والشرب والتذكر يجب أن يحدث .شيئا ال يستطيع غير المؤمنين والشيطان أن يفعلوه.
اسمحوا لي أن اق أر الجملة المفتاحية من إقرار إيمان الشيوخ مرة أخرى ،وبعد ذلك اظهر لكم في الكتاب
المقدس من أين يأتي ذلك" .أولئك الذين يأكلون ويشربون باستحقاق يشتركون في جسد المسيح ودمه،
ليس جسديا ،ولكن روحيا ،في ذلك ،باإليمان ،يتغذون بالفوائد التي حصل عليها بموته ،وهكذا ينمون في
النعمة".
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من أين تأتي فكرة "االشتراك في جسد المسيح ودمه ...روحيا ...باإليمان"؟ أقرب نص لدعم هذا هو في
اإلصحاح السابق 1 :كورنثوس  .18-16 :10وأنا اقرأه اسأل" :ماذا يعني االشتراك"؟"
ْس اْل َب َرَك ِة َّالِتي ُن َب ِارُك َها ،أَلَ ْي َس ْت ِهي ش ِركة َد ِم اْل َم ِسي ِح )(koinōnia estin tou haimatos tou Christou؟
َكأ ُ
َ
اْل ُخ ْبُز َّال ِذي َن ْك ِسُرُه ،أََل ْي َس ُه َو ش ِركة َج َس ِد اْل َم ِسي ِح )(ouchi koinōnia tou sōmatos tou Christou estin؟
َفِإَّن َنا َن ْح ُن اْل َكِث ِ
ين ُخ ْبٌز َوا ِحٌدَ ،ج َسٌد َوا ِحٌد،
ير َ
َّ ِ
ِ
َّ ِ
اء
ين َيأ ُ
اْل َج َسد .أََل ْي َس الذ َ
ْكُلو َن الذ َبائ َح ُه ْم ُش َرَك َ

ِ
ِ
يل َح َس َب
ك ِفي اْل ُخ ْب ِز اْل َوا ِح ِدْ .ان ُ
يع َنا َن ْشتَ ِر ُ
ظُروا ِإ ْس َرائ َ
ألََّن َنا َجم َ
اْل َم ْذ َب ِح )(koinōnia tou thusiastēriou؟

هنا شيئا أعمق بكثير من مجرد التذكر .هنا المؤمنين الذين يثقون في المسيح يسوع ويعتزون به ،يقول بولس
يشتركون في جسد المسيح ودمه .حرفيا ،هم يختبرون نصيبا ( )koinōniaفي جسده ودمه .فهم يختبرون
شراكة في موته.
االشتراك في جسد المسيح ودمه روحيا باإليمان:
وماذا يعني هذه االشتراك/التشارك/الشراكة؟ أعتقد أن اآلية  18تعطينا فكرة ألنها تستخدم كلمة مماثلة ،ولكن
َّ ِ
ِ
ِ
ْكُلو َن َّ
الذ َب ِائ َح ُه ْم
تقارنها مع ما يحدث في الذبائح اليهوديةْ " :ان ُ
ين َيأ ُ
يل َح َس َب اْل َج َسد .أََل ْي َس الذ َ
ظُروا ِإ ْس َرائ َ
ُشركاء [تصريف نحوي لنفس الكلمة] اْل َم ْذ َب ِح؟" ماذا يعني المشاركة /االشتراك/الشراكة في المذبح؟ يعني أنهم
يتشاركون في أو يستفيدون مما حدث على المذبح .فهم يتمتعون ،على سبيل المثال ،بالغفران واستعادة
الشركة مع هللا.
لذلك آخذ اآلية  16و 17على أنها تعني أنه عندما يأكل المؤمنين الخبز ويشربون الكأس ماديا نحن نقوم
بنوع آخر من األكل والشرب روحيا .فنحن نأكل ونشرب ،أي ،نحن نأخذ في حياتنا ما حدث على الصليب.
باإليمان ،عن طريق الثقة في هللا أنه بالتمام لنا في المسيح ،نحن نغذي أنفسنا بالفوائد التي حصل عليها
المسيح لنا عندما سفك دمه ومات على الصليب.
هذا هو السبب في أننا نقودك في مختلف األطوار على مائدة الرب من شهر إلى شهر (سالم مع هللا ،فرح
في المسيح ،رجاء في المستقبل ،حرية من الخوف ،أمان في الشدائد ،توجيه في الحيرة ،شفاء من المرض،
انتصار في التجربة ،وما إلى ذلك) .ألن عندما مات المسيح ،فإن دمه المسفوك وجسده المكسور المقدم في
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النعم» وِف ِ
ِِ
ِ
ِ
يه
موته نيابة عنا قد اقتنى كل وعود هللا .يقول بولس" :أل َْن َم ْه َما َك َان ْت َم َواع ُيد هللا َف ُه َو فيه « َّ َ ْ َ
ِ
ين» 2( ".كورنثوس  .)20 :1تم الحصول على كل عطية من هللا ،وكل شركتنا البهيجة مع هللا ،بدم
«اآلم ُ
ْس اْل َب َرَك ِة الَِّتي ُن َب ِارُك َها ،أََل ْي َس ْت ِهي ش ِركة دمِ اْلم ِسي ِح؟ اْل ُخ ْبُز َّال ِذي َن ْك ِسُرُه،
المسيح .عندما يقول بولس " َكأ ُ
َ
أََل ْي َس ُه َو ش ِركة جس ِد اْلم ِسي ِح؟" هو يقصد :أال نحتفل في مائدة الرب روحيا باإليمان في كل بركة روحية
مشتراة بجسد ودم المسيح؟ غير المؤمين ال يستطيع أن يفعل ذلك .ال يمكن للشيطان أن يفعل ذلك .إنها

عطية لجميع أفراد األسرة .عندما نحتفل بالعشاء الرباني ،نعيد روحيا باإليمان في كل وعود هللا التي اشتراها
دم المسيح.
 .6الجدية المقدسة للعشاء الرباني:
أختم بالطريقة التي يختم بها بولس في  1كورنثوس  .11فهو يحذر من أنه إن جئت إلى العشاء الرباني
بطريقة متعجرفة ،وقاسية ،وبإهمال بحيث ال تميز مدى خطورة ما حدث على الصليب ،قد تخسر حياتك ،إن
كنت مؤمنا ،ليس بسبب الغضب ،ولكن كعمل من أعمال تأديب هللا األبوي .اسمحوا لي ببساطة أن أق أر ببطء
 1كورنثوس  32-27 :11ونحن نتحرك بفرح وبجدية إلى مائدة الرب.
ْس َّ ِ ِ ِ
اسِت ْحَقاق [أي ،ال يثق ويعتز بالعطية الثمينة
ِإ ًذا أ ُّ
َي َم ْن أ َ
َك َل ه َذا اْل ُخ ْب َز ،أ َْو َش ِر َب َكأ َ
الرب ،ب ُدون ْ
ِ
الر ِب وَد ِم ِه28 .و ِ
ِ
لك ْن لِ َيمتَ ِح ِن ِ
ان َنْف َس ُه [ليس لمعرفة ما إن كنت صالحا
اإل ْن َس ُ
ْ
َ
للمسيح]َ ،ي ُكو ُن ُم ْج ِرًما في َج َسد َّ َ
بما فيه الكفاية ،ولكن لمعرفة ما إن كنت على استعداد لالبتعاد عن نفسك والثقة في المسيح لما تحتاجه]،
ِ ِ
ْك ُل ِم َن اْل ُخ ْب ِز َوَي ْش َر ُب ِم َن اْل َكأ ِ
ْس29 .أل َّ
ون ًة
اسِت ْحَقاق َيأ ُ
َن َّال ِذي َيأ ُ
هك َذا َيأ ُ
َو َ
ْك ُل َوَي ْش َر ُب َد ْيُن َ
ْك ُل َوَي ْش َر ُب ب ُدون ْ
الر ِب [أي ،دون أن تدرك أنه ال يجب التعامل مع هذا الخبز وكأنه شطيرة من
لِ َنْف ِس ِهَ ،غ ْي َر ُم َمِي ٍز َج َس َد َّ

30
ِ
يك ْم َكِث ُيرو َن
َج ِل ه َذا ِف ُ
السمك ،بالطريقة التي كانوا يقوم بها البعض في كورنثوس][ .وهنا ما يقصده] م ْن أ ْ
ضىَ ،و َكِث ُيرو َن َي ْرُق ُدو َن [ليس إلرسالها إلى الجحيم ،فاآلية التالية تشرح]31 .ألََّن َنا َل ْو ُكَّنا َح َك ْم َنا
اء َو َم ْر َ
ُ
ض َعَف ُ

عَلى أ َْنُف ِس َنا َلما ح ِكم علَي َنا32 ،و ِ
الر ِب [أي ،البعض ضعيف ،ومريض،
لك ْن ِإ ْذ َق ْد ُح ِك َم َعَل ْي َناُ ،ن َؤَّد ُب ِم َن َّ
َ
َ ُ َ َْ
َ
ِ
ان [أي ،الذهاب للجحيم] َم َع اْل َعاَلمِ.
ويموت] ل َك ْي الَ ُن َد َ
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ال تتعامل مع العشاء الرباني باستخفاف .فإنه واحد من أثمن العطايا التي قدمها المسيح لكنيسته .دعونا نأكل
معا.
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