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 ؛ وهو فريضة رسمها السيد المسيح أثناء " عشاء الرب " عن هذا الدرس سوف نتحدث في
 . تناوله عشاء الفصح مع تالميذه قبل صلبه

ى : هذه الفريضة تُطْلَقُ على يدة هناك أسماء عد  فهي تُسمى في رسالة كورنثوس األوـل
٢٠ : ١١ " ى في رسالة كورنثوس األول ". عشاء الربم٢١ : ١٠ ى كما أنها تُس " مائـدة الـرب ." 

 والتي " اإلفخارستيا " كما أنها تُسمى بـ ". كَسر الخُبز " ٤٢ : ٢ وهي تُسمى في سفْر أعمال الرسل
 ". الشُّكْر " عني تَ

ن هـذه أين يمكنُني أن َأجِد " : وربما تتساءُل س عـقـدض التعاليم فـي الكتـاب المعب 
 " ؟ الفريضة

 يْأكُلُون َأخَذَ يسـوع الْخُبـز، ] أي التالميذ [ وفيما هم " ٢٨ - ٢٦ : ٢٦ نقرأ في إنجيل متَّى
 وَأخَذَ الْكَْأس وشَكَر وَأعطَاهم . ‘ هذَا هو جسدي . خُذُوا كُلُوا ’ : الَميذَ وقَاَل وبارك وكَسر وَأعطَى التَّ

 اشْربوا منْها كُلُّكُم، َألن هذَا هو دمي الَّذي ِللْعهد الْجديد الَّذي يسـفَك مـن َأجـِل كَثيـرِين ’ : قَاِئالً
 . " ‘ ِلمغْفرة الْخَطَايا

ى  كما أن الرسوَل بولُس يعلِّم خَمس حقائق هامة عن عشاء الرب في رسالته األولى إـل
 : أما هذه الحقائق الخَمس الهامة فهي . ٢٩ - ٢٣ : ١١ أهِل كورنثوس

 تَناول عشاء الرب هو وصية استلَمها الرسوُل بولُس من الـرب يسـوع وسـلَّمها ، أوالً
. " َألنَّني تَسلَّمتُ من الرب ما سلَّمتُكُم َأيضا " حيث أنه يقول جميع المؤمنين المسيحيين ل



 والبركة تَعنـي أن نَطْلُـب . الرب يسوع بارك الخُبز والكأس وشَكَر اآلب عليهما ، ثانياً
 ني أن نُعبر عنِ امتناننا وتقديرنا لما أنْعم اُهللا علينـا أما الشُّكْر فيع . نعمةَ اهللا وبركَتَه على شيء ما

 كما يجب . لهذا، يجب علينا أن نَطْلُب بركَة الرب علينا وعلى حياتنا أثناء تناولنا لعشاء الرب . به
 . علينا أن نشكر الرب على ما فعله ألجل فدائنا

 لكي نتذكَّر ما فعله ألجلنا حيث أنه يقـول ضة هذه الفري نُمارس أن أوصانا ، يسوع ثالثاً
 ". اصنَعوا هذا لذكْري "

 ، عندما نُمارس هذه الفريضة فإننا نَشْهد عن موت المسيح بدالً عنـا حيـث قـال رابعاً
 ". الرب ِإلَى َأن يجِيء فَِإنَّكُم كُلَّما َأكَلْتُم هذَا الْخُبز وشَرِبتُم هذه الْكَْأس، تُخْبِرون بِموت : " يسوع

 بوقار وعدم االستخفاف بها حيث أن الرسوَل بولُس هذه الفريضة ، يجب ممارسة خامساً
 َألن الَّـذي يْأكُـُل . ولكن ِليمتَحنِ اِإلنْسان نَفْسه، وهكَذَا يْأكُُل من الْخُبزِ ويشْرب من الْكَْأسِ : " يقول
شْريو بالر دسزٍ جيمم رغَي ،هنُونَةً ِلنَفْسيد بشْريْأكُُل وقَاق يحتونِ اسبِد ب ." 

 لهذا، يجب على كل مؤمنٍ مسيحي أن يفْحص قلبه ودوافعه قبل أن يشترك فـي عشـاء
 بدافع الجـوع، وال لرب المقَدمِ في عشاء ا ، ال يجوز أن نأكل من الخُبز على سبيل المثال ف . الرب

 كما . فهذه الفريضة هي شيء مقَدس . بدافع العطش المقَدمة في عشاء الرب أن نشرب من الكأس
 لذلك، يجب على غير المؤمنين أن يمتنعـوا عـنِ االشـتراك فيهـا ألن اهللا . أنها للمؤمنين فقط

 . سيدينهم في حال استخفافهم بهذه الفريضة المقدسة

أن هِمالم نفـي ن وم ح في العهد القديم، وعشاء الـربصالعالقةَ القائمةَ بين عيد الف مفْه 
 ورغْم الضربات العديدة التي . فقد كان اليهود مستَعبدين للمصريين في زمنِ موسى . العهد الجديد

قوا الشَّعب العطْلين لكي يصريلَها اهللا على المن أنْزوعرف ى قلبـه و براني، إالَّ أنرفـض قَس أن 
 . لذلك، جاءت الضربةُ العاشرةُ واألخيرةُ على أرض مصر أال وهي موت األبكار . يصغي هللا

نقَ لَك اهللا كل عائلة َل ب رتنفيذ هذه الضربة، أم حتَـذْب برانـي أنعائالت الشـعب الع نم 
حيحاً ابن سالً صمبـاب ، نَة ح ـنليا مة العتَبمِ الذبيحة وتضعه على القائمتين والعد نتأخذ م وأن



 وكان ). خُبزٍ غَير مخْتَمرٍ أي ( كما أنه أمرهم أن يأكلوا لحم الذبيحة مشوياً مع خُبزٍ فَطيرٍ . المنزل
 تَعبيـراً يتهم في أرجلهـم وهم بمالبس الخروج وأحذ عليهم أن يتناولوا هذه الوجبة بسرعة ينبغي

 نه عنـدما يـأتي مـالك بأ وعدهم كما أن اهللا . عن إيمانهم بوعد اهللا بأنه سيخَلِّصهم من العبودية
 فـال عالمة الدم وجد على أبوابها ت عنِ البيوت التي " يعبر " الموت لقتل األبكار في مصر، فسوف

 مـالك المـوت عبـر دينياً وقومياً عند اليهود ألن ذا، أصبح هذا اليوم عيداً ك ه و . يموت أبكارها
وألن ،مهأبكار كلهنهم ولم يـر فـي تلـك عصأرض م نة وأخرجهم مالعبودي نم مهرراهللا ح 

 . الليلة

 أما فيما يتعلَّق بعشاء الرب فقد تأسس أثناء تناول يسوع لعشاء الفصح مع تالميـذه قبـل
 ) أال وهما الخُبز والخَمر ( وقد أخذ يسوع عنصرين من عناصر ذلك العشاء . قبض عليه وصلبه ال
 لكن لماذا استَبدَل يسـوع . لالستخدام في ما أصبح يعرفُ بعشاء الرب ) خَصصهما أو ( أفْرزهما و

 فـالخُبز . ودمه بدالً عنَّا نحن البشر عشاء الفصح بالخُبز والخَمر؟ ألنه كان يعلَم أنه سيبذل جسده
همإلى د زمري رسيحِ، والخَمالم دسإلى ج زمرفي رسالة كورنثـوس . ي لهذا يقول الرسوُل بولُس 

 ". َألن فصحنَا َأيضا الْمسيح قَد ذُبح َألجلنَا " ٧ : ٥ األولى

 المعنى الرمزي ِلحمِل الفصحِ تَحقَّقَ س فسوف نرى أن إن تأملْنا في تعاليم الكتاب المقد و
 كما ". بِدونِ سفْك دمٍ الَ تَحصُل مغْفرةٌ " ٢٢ : ٩ فنحن نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين . في المسيح

الح ين أنبرانيالرسالة إلى الع نرِ مفي أنَّنا نقرُأ في األصحاحين التاسع والعاش حذْبَل الذي كان يم 
 بالكلمـات وهذا يذَكِّرنا . يشير إلى المسيحِ اآلتي الذي هو الحمل الحقيقي الفصح كان مجرد رمزٍ

 هوذَا حمُل اِهللا الَّـذي " : حين أبصر يسوع آتياً ٢٩ : ١ في إنجيل يوحنَّا يوحنَّا المعمدان التي قالها
يخَط فَعرالَمِ يةَ الْع ! " 

 ذبائح العهد القديم ألنه ال يمكن لدماء الحيوانات أن تَرفَـع خطايـا المسيح أبطََل هذا، ب و
 . فقد وضع اهللا نظام الذبائح في العهد القديم لتذكير الناس بخطاياهم، ولدفعهم إلى التوبة . اإلنسان

 أما دم المسيح فإنـه . والخارجي فقط وهكذا، فقد اقتصر عمل تلك الذبائح على التطهير الطقسي
. يطَهر كُلَّ من يؤمن به تطهيراً تاماً من الداخل ألن خطاياه قد غُفرت



 العهد القديم كانت تتكرر سنة تلـو األخـرى في ذبائح يخبرنا الكتاب المقدس أن ال كذلك،
 جميـع ح على الصليب فكان كافياً للتكفير عن خطايا أما موت المسي . ألن فاعليتها كانت محدودة

 وهكذا، فبموت يسوع على الصليب كَفَّارةً عن خطايا جميع الناس، . مرةً واحدةً وإلى األبد البشر
 . لَم تَعد هناك حاجة لتقديم الذبائح الحيوانية كما كان سائداً في أزمنة العهد القديم

 . فقـط دون سـواه لشعب العبراني ل يحمُل معنى قومياً الفصحِ عيد من جِهة ُأخرى، كان
مدموت يسوع على الصليب ه نة والطائفية وغيرها بين النـاس لكرقيميع الحواجز العلهـذا . ج 

 لَّذين كُنْتُم ولكنِ اآلن في الْمسيحِ يسوع، َأنْتُم ا " ١٦ - ١٣ : ٢ يقول الرسول بولُس في رسالة أفسس
 َألنَّه هو سالَمنَا، الَّذي جعَل االثْنَينِ واحدا، ونَقَض حـاِئطَ . قَبالً بعيدين، صرتُم قَرِيبِين بِدمِ الْمسيحِ

ي مبطالً بِجسده نَاموس الْوصايا في فَراِئض . السياجِ الْمتَوسطَ َأيِ الْعداوةَ نِ فـي  ، ِلكَي يخْلُقَ االثْنـَ
 ويصاِلح االثْنَينِ في جسد واحد مع اِهللا بِالصليبِ، قَـاتالً نَفْسه ِإنْسانًا واحدا جديدا، صانعا سالَما،

ةَ بِهاودالْع ." 

 ودياً، وحلَّ محلّه عشاء الرب وهكذا، فقد زال عيد الفصح الذي كان يحمُل طابعاً قومياً يه
 فالعهد الجديد هو مـْلء الزمـان . الذي هو متاح لكل شخصٍ اختبر خالص الرب يسوع المسيح

 فقد جاء يسـوع ومـات . شخص يسوع المسيح الذي تَحقَّقت فيه المعاني المختلفة لعيد الفصح في
فَعرَل اهللا الذي يمح هفَتة العالم على الصليب بِصيسوع المسـيح . خطي هـو التحقيـق وحيث أن 

 عشـاء " عيد الفصح، كان ال بد من االستعاضة عن عيد الفصح باحتفاٍل آخـر أال وهـو الفعلي ل
الرب ." 

 الرب؟ شاء ع و الهدف من االشتراك في ما ه بعد أن عرفنا هذا كُلَّه،

وه الرب ز أوالً، عشاءمـة . رثِّل حقـائق روحيمـة بواسـطة فهو يعالمـات خارجي 
رمز إلى جسـد يسـوع كسر و . الخُبز والخمر يرمزان إلى جسد يسوع ودمه ف . حسوسة مالخُبز ي 

 وهكذا فإن الخُبز والخَمر يرمزان . وسكْب الخَمر يرمز إلى دمِ يسوع المسفوك ألجلنا . المصلوب
 التي الكلمات ما من شَك أن و . يفدينا من عقاب الخطية ي رة عن خطايانا لك إلى موت المسيح كَفَّا

 هذَا هو جسدي الْمكْسـور " : فهو الذي قال . هي أعظم دليٍل على موته البدلي عنَّا نَطَق بها يسوع
كُملي " : هو الذي قال أيضاً و ، " َألجدالْج دهي ِللْعي الَّذمد وهذَا ه يرِينِل كَثَأج نم فَكسي يالَّذ د ."



 اتحـاد المـؤمنين يرمزان إلـى في هذه الفريضة الخُبز وشُرب الخَمر كذلك، فإن أكَْل
 بعشاء الرب مع المؤمنين اآلخـرين يرمـز إلـى اتحـاد المـؤمنين االحتفال كما أن . بالمسيح

 فَِإنَّنَا " ١٧ : ١٠ ولُس في رسالة كورنثوس األولى المسيحيين بعضهم ببعض حيث يقول الرسول ب
داحالْو يفغي الرف يعاً نَشْتَرِكمَألنَّنَا ج ،داحو دسج َأي ،داحيفٌ وغر يرِينالْكَث نرينا و ". نَحهذا ي 

 . أن عشاء الرب محمٌل بالرموز والمعاني الروحية الهامة لحياتنا كمؤمنين

هو خَتْم الرب للمؤمنين ثانياً، عشاء الرب نم . أو تـذكاراً اً ز رمـ لـيس فعشاء الـرب 
 التي نَتَجتْ عن موت المسيح قد والبركات العديدة أيضاً خَتْم يشير إلى أن المزايا هو فحسب، بل

 . وهذا يشْمُل الغُفران والنجاة من الدينونة . وهبتْ للمؤمنين

 ففي كل مرة يشترك فيها المؤمن فـي . للعالم ين من المؤمن شَهادة عشاء الرب هو ثالثاً،
 يعلن من خالل عشاء كما أنه . يعلن إيمانه بيسوع وبعمله الكفَّاري على الصليب عشاء الرب فإنه

 قوية لآلخـرين بـأن يسـوع وفي هذا شهادة . الرب أن المسيح هو رب وملك على قلبه وحياته
 . المسيح مات عن خطايا العالم، وأن كُلَّ من يؤمن به ينال الغُفران والحياة األبدية

 فـالرب يسـوع يكـون . المسيح يسوع الرب ، عشاء الرب هو شَرِكَةٌ حقيقيةٌ مع رابعاً
 فالمسـيح هـو رأس . ل عشـاء الـرب في وسط المؤمنين حين يجتمعون لتناو بالروح حاضراً

 وعشاء الرب هو فُرصة ثمينة الختبار شَرِكَتنا العميقة مع . الكنيسة، والمؤمنون هم جسد الكنيسة
 . الرب ومع المؤمنين اآلخرين بصفتنا جسداً واحداً

 يْأكُـُل مـن : " ٥٤ : ٦ عن معنى ما قاله يسوع في إنجيل يوحنَّـا البعض تساءل ي ربما و
 قبل كل شيء، يجب علينـا أن ". جسدي ويشْرب دمي فَلَه حياةٌ َأبديةٌ، وَأنَا ُأقيمه في الْيومِ اَألخيرِ

 اإليمان بيسوع للمـرة عنِ نَعرف أن هذه الكلمات ال تتحدث عن عشاء الرب، بل عنِ الكرازة و
 َأن كُلَّ مـن يـرى االبـن " ٤٠ : ٦ يسوع في إنجيل يوحنَّا ما قاله الدليل على ذلك هو و . األولى

". ويْؤمن بِه تَكُون لَه حياةٌ َأبديةٌ، وَأنَا ُأقيمه في الْيومِ اَألخيرِ



ده وهكذا، فإن السيد المسيح لم يعلِّم أن الخُبز والخَمر يتحوالن بطريقة سحرية إل سـى ج 
 . بل إن المقصود بأكل جسد يسوع وشُرب دمه هو اإليمان به وبما فعله علـى الصـليب . ودمه

 ويسوع يتحدث هنا إلى غير المؤمنين فيقول لهم إنه هو خُبز الحياة الذي يعطي حياةً أبديةً للـذين
 . يؤمنون به

 د إلى السماء بعد قيامته وجلـس عـن يمـين نَحن نَعلَم أن يسوع صع من ناحية أخرى،
 في هذه الفريضة معطيـاً مٍن خالل الروح القُدس على الرغم من ذلك فإنه يكون حاضراً . اآلبِ

 وهذا هو ما يجعُل عشاء الرب فُرصةً ثمينةً لنُمو المـؤمنين فـي اإليمـان . بركَةً وقوةً للمؤمنين
 . الل عمل الروح القُدس الساكنِ فيهم والنِّعمة من خ

 يعلِّمنا الكتاب المقـدس أن اهللا . العديدة وسائط النِّعمة واسطة من ، عشاء الرب هو خامساً
 لكـن عمـَل . يبدأ بعمل النِّعمة في قلوب الخُطاة حال إيمانهم بيسوع وقبوله رباً ومخلِّصاً لحياتهم

مهذا ال يتوقَّفُ بعد ذلك النِّع خـالل ، ة ـنين وحياتهم مبل إنه يستمر في قلوب المؤمنين المسيحي 
 ومن المهِـم أن نُـدرك . المقدس، والصالة، والمعمودية كتاب عدد من وسائط النِّعمة مثل قراءة ال

 لتأكيد خالصه العجيـب لنـا ولتقويـة أن عشاء الرب هو أحد وسائط النِّعمة التي يستخدمها اهللا
 . إيماننا

 هـْل " أو " من يمكنُه أن يشْتَرِك في عشاء الرب؟ " : واآلن، نأتي إلى سؤاٍل آخَر أال وهو
 : ١١ نقرأ في رسالة كورنثوس األولـى " تَناول عشاء الرب متاح ألي شخص دون قَيد أو شَرط؟

٢٩ - ٢٧ " نم ي ِإذًا َأي ـا فـرِمجم كُونقَاق، يحتونِ اسبِد ،بالر كَْأس شَرِب َأو ،زَأكََل هذَا الْخُب 
همدو بالر دسالْكَـْأسِ . ج نم بشْريزِ والْخُب نْأكُُل مهكَذَا يو ،هنَفْس اننِ اِإلنْستَحمِلي نلكو . َألن 
شْريْأكُُل وي يغَ الَّذ ،هنُونَةً ِلنَفْسيد بشْريْأكُُل وقَاق يحتونِ اسبِد ب بالر دسزٍ جيمم ري ." 

 نَرى من خالل هذه اآليات أن عشاء الرب يقْتَصر على المـؤمنين المسـيحيين الـذين
 عني أنه ال يمكن لغير المـؤمنين وهذا ي . ويعرفون ما الذي فعله ألجلهم ، يميزون من هو المسيح

ي لوا أنقْبألنهم لم ي يجـب و . على الصليب بدالً عنهم موت المسيح ب أصالً شتركوا في عشاء الرب 
 في عشاء الرب أن يفحصوا أنفسهم، وأن يتوبوا عن شتراك على المؤمنين الذين يتقدمون لال حتَّى

. والقداسة الطاعة في حياة سلوك بال خطاياهم أمام الرب، وأن يتعهدوا



 : أخيراً، يجدر التنويه إلى بعض النقاط المهمة

 لهـذا فـإن بعـض . فريضة العشاء الرباني يحدد أوقات معينة لممارسة ، يسوع لم أوالً
 ةً واحدةً في تُمارس عشاء الرب مرةً واحدةً في األسبوع، وبعضها اآلخر مر حول العالم الكنائس

 . الشهر، أو غير ذلك

 لـذلك فـإن . ، يسوع لم يحدد أيضاً نوع الخُبز أو الخَمر المستخدم في هذه الفريضة ثانياً
 ، وبعضـهم اآلخـر ) أي الخُبز الخالي مـن الخميـرة ( يستخدمون الخُبز الفطير المؤمنين بعض

 لمؤمنين يستخدمون النبيذ العادي، وبعضـهم بعض ا ومن جهة الكأس فإن . يستخدم الخُبز العادي
 في جميع األحوال و . الماء، وبعضهم يستخدم عصير العنب غير المختمر ب يستخدم النبيذ المخَفَّف

هذين الرمزين الحقيقة الكامنة وراء فإن نر أهم بكثير مز والخَمذاتهما الخُب دفي ح . 

 المؤمنين الذي يشـتركون الخُبز والخَمر على نة لتوزيع طريقة معي يسوع يحدد ، لم ثالثاً
 بحيـث يأخـذ خُبز إلى قطع صغيرة ال قسمون رغيف لهذا فإن بعض المؤمنين ي . في عشاء الرب

 بحيث يقسم كـل ق ب من الخُبز في طَ كامالً ن رغيفاً و المؤمن وقد يضع . كل مؤمنٍ قطعة من الخُبز
 فيما يتعلَّق بالخَمر، قـد و . حين يحين دوره لالشتراك في المائدة بنفسه مؤمنٍ قطعةً من الرغيف

 جداً يتناول كـل تُستخدم كأس واحدة يتناول منها المؤمنون الواحد تلو اآلخر، أو كؤوس صغيرة
 المعنى الحقيقي لعشاء الرب أهم مـن هـذه التفاصـيل ومرةً أخرى نقول إن . مؤمنٍ كأساً منها

 . الصغيرة

ذلك، . ، يسوع لم يحدد هوية الشخص الذي يمكنه أن يقَدم عشاء الرب للمـؤمنين ابعاً ر  ـل
 لخدمـة يمكن لراعي الكنيسة، أو أحد شيوخ الكنيسة أو قادتها أو أعضائها أن يقوم بهذه الفريضة

 ويتم شَرح ٢٩ - ٢٣ : ١١ أو كورنثوس األولى ٢٦ - ٢٣ : ٢٦ وعادةً ما تُقرأ اآليات متَّى . الرعية
 كما أنه غالباً ما يتم إعطاء المـؤمنين بِضـع دقـائق . المعنى الحقيقي لعشاء الرب قبل البدء فيه

. لفحص قلوبهم واالعتراف بخطاياهم أمام الرب قبل االشتراك في عشاء الرب



 ه لهـذ لهذا، وفي ضوء البركات العديدة التي وضعها الرب ألجلنا من خالل ممارسـتنا
 . ، فإنني ُأشَجعك على االشتراك في عشاء الرب إطاعةً لربنا ومخَلِّصنا يسوع المسـيح الفريضة

 ، فهناك قرار هام ينبغي عليـك اتخـاذه حتى اآلن أما إذا لم تَكُن قد قَبِلْتَ يسوع في قلبك وحياتك
 ع وأن تَدعوه للتربعِ على عرشِ قبل االشتراك في هذه الفريضة المقدسة أال وهو أن تؤمن بيسو

 . قَلبك وحياتك

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


