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 صالة 5
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  02)مشاركة   2

  غالطية وأفسس
 

باختصار عّما تعلّمتوه في الوقت الذي قضيتموه مع  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا

ل في   (. 1وأفسس  6-5غالطية المقاطع الكتابية الُمعيّنة )الّرب ومن التّأمُّ

 استمع للّشخص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. 

 دقائق( 5)حفظ  3

 5-3: 4تسالونيكي 1ضبط النّفس: 
 

 .5-3: 4تسالونيكي 1ضبط النّفس: في مجموعاٍت مؤلَّفة من اثنين.  راجعوا

  دقيقة( 55)تعليم  4

 عشاء الرب
 

: يتعلّق هذا التّعليم بالعشاء الّربّاني. سوف ندرس ما يعلّمه الكتاب الُمقدس عن العشاء الّربّاني: تأسيسه ُمقّدمة

 ومعناه وممارسته. 

 . 30-03: 11كورنثوس 1؛ 02-06: 06متّى  اقرأ

 

 أ. تأسيس العشاء الّرباني

 

 .األسماء الكتابية للعشاء الّرباني. 5

طقس  هو "الّسرّ يُدعى المعموديّة بالماء والعشاء الّرباني بالّسّرين المسيحيّين أو الفريضتَين المسيحيتَين. "

 يُعتبَر عالمة خارجيّة مرئيّة على نعمة داخليّة وروحيّة.  دينيّ 
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(، love feast" )وليمة المحبّةلتمييزه عن " "، وذلكعشاء الّربّ " الِسريُدعى هذا  02: 11كورنثوس 1في 

ون يربطونها بالعشاء الّرباني. لم يكن ذلك العشاء عشاء يدعو فيه األغنياُء الفقراَء ضيوفًا ثم التّي كان الكورنثيّ 

 يعاملونهم معاملةً سيّئة. 

التّسمية لتمييزها عن ". استخدم الّرسول بولس هذه مائدة الّربّ ر "، يُدعى هذا السِ 01: 12كورنثوس 1وفي 

". فقد كان األمميّون في كورنثوس يجلسون ألكل الّذبائح في هياكلهم بعد أن يقّدموها مائدة الّشياطين"

هذه الوليمة تُدعى "مائدة شياطين" ألّن تقديم الّذبائح لألصنام هو في الحقيقة تقديمها  تألصنامهم. كان

 ي الحقيقة شركة مع الّشياطين. شياطين. الّذبيحة التّي كانت تُؤَكل هي فلل

 

"، وهذا في الحقيقة اسم كسر الخبزتُدعى هذه الفريضة " 7: 02 الرسل وأعمال 40: 0 الرسل في أعمال

 "، التّي كانت تشمل العشاء الّربّاني. وليمة المحبّةلـ"

 

 ". الّشكر"، أي "اإلفخارستية" كما تُدعى بـ"الّشركةتُدعى بـ" 16: 12كورنثوس 1وفي 

 

 .المسيح للعشاء الّربّاني تأسيس. 2

". هذا ما 0يسوع العشاء الّرباني في أثناء تناُوله عشاء الفصح. انظر، "الّدليل اإلرشادي السادس، الُملَحق  بََدأ

(. فخالل عشاء 02-03: 11كورنثوس 1مثالً، و 02-06: 06نقرأ عنه في األناجيل الثاّلثة األولى )انظر متّى 

قويم اليهودي(، قبل الّصلب بوقٍت قصير الفصح في أمسية الخميس، في الخامس عشر من شهر نيسان )بالتّ 

خذوا كلوا، هذا هو جسدي." ثم "أخذ الكأس "اً، أخذ يسوع خبًزا، وبارك وكسر، وأعطى تالميذه قائالً: جدً 

 وشكر، وأعطاهم قائالً: 

خالل " و’اشربوا منها كلّكم. ألن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يُسفَك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا.‘

 عيد الفصح، في صباح يوم الجمعة، الموافق الخامس عشر من نيسان، ُصلِب يسوع. 

 

 .54: 6شرح يوحنّا . 3

عن  52-45: 6دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم األخير." ال يتكلّم يوحنّا  يشربجسدي و يأكل"َمن 

يشرح  ،42سوع المسيح للمّرة األولى! وفي اآلية العشاء الّربّاني، ولكنّه يتكلّم بلغة مجازية عن اإليمان بي

: "... كلُّ من يرى االبن ويؤمن به تكون له حياةٌ أبدية، وأنا أقيمه في اليوم 54يسوع نفُسهُ ما يقصده في اآلية 
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في قلب  اإليمان بالمسيح وقبولهم يسوع هنا عن كون أكل الخبز وشرب الخمر كلمات تشير إلى األخير." يعلِّ 

ن وحياته! وفي هذا الّسياق، كان يسوع يكلّم غير المؤمنين عن اإليمان به، ولم يكن يكلّم المؤمنين عن اإلنسا

 العشاء الّربّاني. 

 

ال يكون جسد يسوع المسيح المادي حاضًرا بطريقة سّرية في العشاء الّربّاني أو في أي مكاٍن آخر على 

د، فقد ارتفع يسوع المسيح به إلى الّسماء، وهو يجلس عن األرض. وفي ما يتعلَّق بجسد المسيح الماّدي المُ  مجَّ

(! ولذا، ليس من أحٍد على األرض له أّي اتّصال مع جسد المسيح 11-2: 1 الرسل يمين هللا اآلب )أعمال

د في الّسماء.   الماّدي الُممجَّ

 

 .االحتفال بالعشاء الّربّاني يةكيف. 4

 يعلّم الّرسول بولس عن خمسة أمور مهّمة تتعلق بكيفية االحتفال بالعشاء الّرباني. 

 

 .أ. أمر/ وصية

تلقّاه بولس من الّرب يسوع، وينبغي أْن يتمَّ إيصالُه إلى كلِّ المسيحيّين. ينبغي  أمرٌ االحتفال بالعشاء الّرباني 

 للمسيحيّين أن يحتفلوا بالعشاء الّربّاني. 

 

 .وشكرب. بركة 

ألجله وعليه. معنى "البركة" هو طلب نعمة هللا، بينما  الّشكرالخبز و مباركةعن الرسول يتكلّم يسوع وبولس 

معنى الّشكر هو التّعبير عن الّشكر واالمتنان على نعمة هللا. في الّراجح، كانت هاتان الكلمتان تُستخَدمان 

 مًعا.  بشكٍل متباَدل لإلشارة إلى طلب البركة ورفع الّشكر

 

 .ج. للذكرى

رهعلّم يسوع المؤمنين بأن يحتفلوا بالعشاء الّربّاني   . لتذكُّ

 

 .د. إعالن 

 موت الّرب حتّى مجيئه الثّاني.  يعلنونحين يحتفل المسيحيون بالعشاء الّربّاني فهم 
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 .هـ. احتفال مهيب وجليل

نفسه قبل أن يأكل الخبز  يفحص، على كل مؤمن أن لكينبغي االحتفال بالعشاء الّرباني بطريقة الئقة. لذ

ويعي ما يعمله في  يدرِكإلى حقيقة جسد الّرب، أي أنَّ عليه أن  ينتبهويشرب من الكأس. على المؤمن أن 

 العشاء الّربّاني. فإن لم يفعل، فإنَّه سيأكل ويشرب دينونة لنفسه. 

 

 

 ب. معنى العشاء الّربّاني

 

العشاء الّربّاني شركة حقيقيّة مع  المشاركة في: العشاء الّربّاني رمز وختم أعطاهما يسوع المسيح. ُمقدمة

 الّرّب يسوع المسيح. 

 .06-03: 11كورنثوس 1؛ 32-06: 06متّى  اقرأ

 

 .عالمة هو العشاء الّربّاني. 1

 هكذا (،02-05: 0( على ختان القلب )رومية 11: 4)رومية  عالمًة وختًمامثلما كان ختان العهد القديم 

(، والعشاء الّربّاني عالمة 45-47: 12 الرسل المعموديّة بالماء عالمة وختم على المعموديّة بالّروح )أعمال

وختم على موت المسيح وبركاته الحالية للمؤمنين )كفّارة عن الخطايا والفداء من غضب هللا على الخطيّة؛ 

 (. 05: 06متّى 

 

 أ. العالمة رمز خارجيٌّ مرئيٌّ له معنى روحّي. 

 ّر بكونِه يمثِّل حقًّا روحيًّا واحداً أو أكثر من خالل عالمات خارجية ومحسوسة. يتّصف السِّ 

 

 العشاء الّرباني.  فيب. الّرموز 

الّرموز الخارجية المرئية في عشاء الّرب هي عنصرا الخبز والخمر، وكسر الخبز وسكب الخمر، وأكل 

 الخبز وشرب الخمر، وعمل كل هذا في شركة مع مؤمنين آخرين. 
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 والحقائق الروحيّة التّي يُرَمز لها في هذه العالمات والّرموز الخارجية هي كما يلي: 

 لمسيح ودمه. يرمز الخبز والخمر إلى جسد ا

 

يرمز كسر الخبز إلى جسد المسيح الذي ُكِسر على الّصليب، ويرمز سكب الخمر إلى دم المسيح الذي ُسفِك 

ر على الّصليب. إنهما يمثاّلن رمزيًّا موَت يسوع المسيح كفارة عن خطايانا وفداَءنا من عقاب  حين ُسمِّ

 الخطيّة. 

 

. فقد قال: "هذا هو جسدي بديليًّابّاني أن موت المسيح كان موتًا تعلّم كلمات يسوع التّي أّسست العشاء الرّ 

(. وقال: "ألن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، الذي يُسفَك من أجل 04: 11كورنثوس 1المكسور ألجلكم" )

يًّة عن نيابيًّة بديل(. يعلّم يسوع في هذين القولين أن موتَه كان ذبيحةً 05: 06كثيرين لمغفرة الخطايا" )متّى 

 . شعبه

 

أْكل الخبز وُشْرب الخمر يرمزان إلى مشاركة المؤمن الفعلية في يسوع المسيح، وإلى تمتُّعه رمزيًا بالبركات 

التّي أَّمنها يسوع المسيح بموته، والتّي صارت له. فكما أن أْكل الخبز العادي وُشرب الخمر العادي يغّذيان 

 بني وتنِعش الحياة الروحيّة. الجسد، هكذا المشاركة في عشاء الّرب ت

 

أن  17: 12كورنثوس 1في  الوحياحتفال المؤمنين مًعا بالعشاء الّربّاني يرمز إلى اتّحاد المؤمنين مًعا. يعلّم 

التّشارك في رغيف واحد يرمز إلى أّن كّل المسيحيّين أعضاء جسد المسيح الواحد، الذي هو الكنيسة 

 المسيحيّة في كّل أنحاء العالم. 

 

 . ختم هو العشاء الّرباني. 2

 أ. الختم رمز خارجّي مرئّي يشهد على صّحة حقٍّ روحّي ويقينيته.

 ر العشاء الّربّاني ليس فقط رمًزا لموت المسيح، ولكنّه أيًضا ختم يؤّكد على بركات موت المسيح. سِ 

 

 .العشاء الّربّاني اتب. شهاد 
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 يشهد عشاء الّرب للمؤمن بأنّه موضوع محبّة هللا الّشخصية. 

 

يعد العشاء الّربّاني وعًدا ساميًا ومهيبًا بأّن للمؤمن حقٌّ شخصيٌّ بالبركات التّي أّمنها موُت المسيح، مثل 

 ياه، وإعطائه ضميًرا نقيًا. اغفران خطاياه ونجاته من عقوبة خط

 

 (. 5-3: 1يؤّكد العشاء الّربّاني للمؤمن على أن بركات الخالص هي أمٌر يملكه فعله إلى األبد )انظر أفسس 

كما أن المعموديّة بالماء رمٌز مسيحيٌّ مميّز، هكذا أيًضا العشاء الّرباني احتفال مسيحيٌّ مميّز وخاّص. ففي كلِّ 

إيمانه بأّن يسوع المسيح ُمخلُِّصهُ، ويعلِن والءه له  يُعلِن مّرٍة فيها يأكل المؤمن من الخبز ويشرب من الخمر،

بأن يطيع يسوع المسيح وكلمته. وفي كّل مّرٍة يحتفل المؤمن بالعشاء الّرباني  يِعدبصفته ملكه. وهكذا، فهو 

بشارةَ اإلنجيل بأنَّ يسوع المسيح مات ألجِل الخطيّة، وبأنَّ كلَّ من يؤمن بيسوع المسيح سينال الغفران  يُعلِن

 والخالص. 

 . أحد وسائط النّعمة هو العشاء الّرباني. 3

 أ. بدء عمل نعمة هللا.

ه في قلوب الخطاة قبل هللا عمل نعمته في قلوب الخطاة بواسطة العشاء الّربّاني. فاهلل يبدأ عمل نعمت ال يبدأ

(، وفي الّزمن من خالل دعوتهم ببشارة اإلنجيل، وبوالدتهم والدة ثانية 4: 1الّزمن باختيارهم بسيادته )أفسس 

-13: 0تسالونيكي 0؛ 5-3: 3وبتقديسهم من خالل الّروح القدس، وبتبريرهم من خالل اإليماِن بالحقِّ )يوحنّا 

14 .) 

 

  .ب. استمرار عمل نعمة هللا

هللا في عمل نعمته في قلوب المؤمنين من خالل إعالن كلمته، ومن خالل المعموديّة بالماء، ومن خالل  يستمرّ 

 العشاء الّربّاني. 

 

-07: 06يشير الكأس إلى "دم المسيح الذي للعهد الجديد، الذي يُسفَك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا" )متّى 

(. ومن دون سفك 00: 2؛ عبرانيين 11: 17غفرة للخطايا )الويين (. فمن دون سفك دم ال م7: 1؛ أفسس 05

دم ال يوجد عهد، أي ال توجد عالقة صداقة خاّصة بين هللا وشعبه. دائًما تطلَّبت الُمصالحة مع هللا الّدم، أي 
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بيحة البديليّة، ذبيحة تكفيرية. وألنَّ اإلنساَن نفَسه غير قادر على أن يأتي بمثل هذه الّذبيحة، أعّد هللا تلك الذّ 

 التّي على اإلنسان أن يقبلها باإليمان. 

 

بموت المسيح البديلي، قُِطع العهد الجديد. والعشاء الّرباني هو عالمة وختم على أن عهد نعمة هللا، الذي به 

(، هو حقيقة. العشاء الّربّاني 2: 5أعطى غفران الخطايا )التّبرير( والفداء )الخالص( من غضب هللا )رومية 

 امل لكلِّ الكنيسة المسيحيّة. بخالصه الّشخصّي وبالخالص النّهائي الك يزيد يقين المؤمن

 

ولكن تقوية النّعمة هذه ال تحدث بشكٍل آلي، فالعشاء الّربّاني ليس طقًسا سحريّاً. فالمهم هو فهم المسيحّي 

 المؤمن لمعاني العشاء الّرباني وموقفه القلبي تجاهه. 

 

 .شركة حقيقية )مشاركة وعالقة(هو العشاء الّرباني . 4

 .5: 5؛ 00-01: 1كورنثوس 0؛ 14-13: 1؛ أفسس 15-10، 7: 16يوحنّا  اقرأ

 : كيف يكون يسوع المسيح حاضًرا خالل العشاء الّرباني؟شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 أ. الّدم رمٌز للمشاركة في حياة المسيح. 

)أي أكله(.  ابه والّتي ال يجوز المشاركةخالل فترة إعالن العهد القديم، كان "الّدم" رمز الحياة التّي تُسفَك، 

: "... أجعل وجهي ضد النّفس اآلكلة الّدَم وأقطعها من شعبها. ألّن 11-12: 17يقول هللا لموسى في الويين 

 نفس الجسد هي في الّدم، فأنا أعطيتُكم إيّاه على المذبح للتّكفير عن نفوسكم، ألن الّدم يكفّر عن النّفس." 

 

)أن يُؤَكل  المشاركة به"الّدم" فحسب، بل وكان يجب  يُسَفكولكن خالل فترة إعالن العهد الجديد، لم 

: "َمن يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فّي وأنا فيه" )انظر أيًضا 56: 6ويُشَرب(. فيقول يسوع في يوحنّا 

: "... اشربوا منها )الكأس( 05-07: 06(. وفي وليمة الفصح األخير، يقول يسوع في متّى 5: 15يوحنّا 

ذا هو دمي الذي للعهد الجديد، الذي يُسفَك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا." بأكل جسد المسيح كلُّكم، ألن ه

فلم يأمر يسوع تالميذه بتقديم الّذبيحة فحسُب، بل وبأكلها  تدخل حياة يسوع إلى أعماق المؤمن!وشرب دمه 

أراده أن يكون إدراًكا واختباًرا  أيًضا. قصد يسوع أن يكون العشاء الّربّاني أكثر من مجّرد تذكير بموته، إذ

حقيقيّين لحياته الحالية. ال يستطيع المؤمنون أن يحيوا من دون الغذاء الذي تعطيه حياة يسوع المسيح. وعمل 
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َل مّرٍة يبدأ  دم يسوع المسيح المسفوك على الّصليب يتجاوز محو الخطايا. فحين يقبل المؤمن يسوع المسيح أوَّ

 ال تنتهي. وفي هذه العالقة يشارك في حياة يسوع المسيح. التي مسيح ال عالقةً جديدة مع يسوع

 

"كأس البركة التّي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكِسره أليس هو شركة جسد المسيح؟" 

(. دم يسوع، أي حياته، الذي يُشَرب في العشاء الّربّاني يغذِّي المؤمن روحيًّا وفي 16: 12كورنثوس 1)

 (. 55: 6ا جوانب أخرى في حياته. "ألّن جسدي مأَكٌل حقٌّ ودمي مشرٌب حّق" )يوحنّ 

 

الّرموز التّي يتّم المشاركة بها )أكلها وشربها( في العشاء الّربّاني ليست مشاَركة بالخبز والخمر فقط، ولكنّها 

، الذي يستمّر في إعطاء الحياة للمؤمن. من اللحظة التّي فيها مشاركة في يسوع المسيح الحاضر والحقيقي

وع المسيح، في حياته الروحيّة واألبدية. وخالل العشاء يقبل المؤمن يسوع المسيح يشترك في حياة يس

: 1كورنثوس 1الكامل مع المؤمن ) هوخالص هوحكمت هوقداست هالّربّاني، يستمّر يسوع المسيح في مشاركة برّ 

32 !) 

 

 في الّسماء. هما ب. جسد المسيح ودمه الماديان

 (.11-2: 1 الرسل ؛ أعمال7: 16)يوحنّا يسوع المسيح، بجسده المادي ودمه المادي، موجود في الّسماء 

 

 موجودة وحاضرة على األرض. هج. الفضائل والبركات الروحيّة لجسد يسوع المسيح ودم

(. والّروح القدس 02: 02ومع هذا، فإّن المسيح حاضر في األرض حضوًرا فعليًا بروحه القدُّوس )انظر متّى 

(. والّروح القدس هو 15-13: 16ح في وسط الكنيسة )يوحنّا يرِشد المؤمن إلى كّل الحّق ويمّجد يسوع المسي

(. الّروح القدس هو ختم هللا الذي به يشهد على أنّه يمتلكنا وعلى أنّنا 14-13: 1ضمان ميراث المؤمن )أفسس 

: 1كورنثوس 0له. والّروح القدس هو الذي يضمن ويؤّكد أن يسوع ما يزال يعمل إلكمال ما بدأه في حياتنا )

 (. 6: 1؛ فيلبّي 5: 5؛ 01-00

 

حيثُما يُحتفَل بالعشاء الّربّاني، يكون يسوع المسيح حاضًرا ويستمّر بعمله الّروحي في حياة المؤمنين. ومن 

في العشاء الّرباني، وبها يقّوي  حاضرةذبيحة جسده ودمه  فضائل وبركاتخالل روحه القّدوس، يجعل كلَّ 

 ختم، بل هو أيًضا في الماضيعلى أمر حدث  عالمًة أو رمًزاني فقط ويشّجع المؤمنين. ليس العشاء الّربا
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. إنّه ختم يعطي المؤمن يقينًا بأن عمل المسيح في الحاضريؤّكد على حقيقة اكتمال عمل محبّة ونعمة المسيح 

إنه ختم يؤّكد على الّصليب هو له اآلن! ولذا، يمكن للمؤمن أن يستمّر في التّمتُّع بهذا العمل والعيش به.  الكامل

ر! ويمكن للمؤمن أن يفرح ويستمّر  للمؤمن أن خطاياه قد ُغفِرت وُكفِّر عنها. إنّه يؤّكد على أنّه مفديٌّ ومبرَّ

 فرًحا بهذه الحقيقة. 

 

 شركةليس العشاء الّربّاني طقًسا يهدف إلحياء ذكرى موت المسيح في الماضي بحسب، بل هو أيًضا 

المقام في الّسماء في الحاضر. فخالل العشاء الّربّاني، يأتي المسيح بروحه، )مشاركة وعالقة( مع المسيح 

( ويقّوي ويجّدد الحياة الروحيّة في المؤمن، وبالتّالي كامل جوانب حياة 32: 11كورنثوس 1فيشفي )انظر 

 المؤمن على األرض! 

 

 ج. ممارسة العشاء الّربّاني

 

 .صحيح في العشاء الّربّانيالذين يمكنهم المشاركة بشكٍل األشخاص . 1

 . 02-07: 11كورنثوس 1 اقرأ

 : َمن يمكنه الُمشاركة في العشاء الّربّاني؟شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

يمكنهم المشاركة في  نجسد المسيح، ولذا هم الوحيدون الذي تمييز وفهمالمؤمنون هم الوحيدون الذين يمكنهم 

العشاء الّربّاني. ولذا، فإن غير المؤمنين وأوالد المؤمنين بشكٍل عام ال يمكنهم المشاركة في العشاء الّربّاني 

 جسد المسيح، أي أنّهم ال يفهمون ما يعملونه في العشاء الّربّاني.  يميّزونألنهم ال 

 

جسد المسيح، ال يمكنهم المشاركة في  يميّزونأنفسهم، وال يمتحنون وحتّى المؤمنين غير األطفال الذين ال 

 العشاء الّربّاني. 

 

ف بطريقة غير الئقة بعدم تمييزه بين الطّعام العادي والعشاء الّربّاني ال يمكنه المشاركة في  وكل من يتصرَّ

 العشاء الّربّاني. 
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اةً تائبين مستعّدين ألن يعترفوا أنهم ضالّون الذين يمكنهم المشاركة في العشاء الّربّاني ينبغي أن يكونوا خط

هالكون من دون المسيح. ينبغي أن يكونوا مؤمنين بيسوع المسيح، وأْن يمتحنوا أنفسهم، ويتوبوا بكل جّدية 

عن خطاياهم، ويؤمنوا بكلِّ صدٍق وإخالص بأّن دَم المسيح طهّرهم من كل خطاياهم، ويرغبوا بالنّمّو في 

 ياة. اإليمان وقداسة الح

 

 .أسلوب االحتفال بالعشاء الّربّاني. 2

 أ. متى ينبغي االحتفال بالعشاء الّربّاني؟ ما مدى تكرار االحتفال بالعشاء الّربّاني؟ 

لم يُخبِرنا يسوع أو الّرُسل بشأن هذا األمر. ولذا، تحتفل بعض الكنائس بالعشاء الّربّاني مّرةً كلَّ أسبوع، بينما 

 تحتفل معظم الكنائس به مّرةً في الّشهر، أو مّرةً كلَّ ثالث شهور. 

 

 ب. ما نوع الخبز الذي ينبغي استخدامه؟ 

ولم يخبرونا بَمن ينبغي أن يصنع الخبز ويحّضر الخمر. ولذا،  لم يخبِرنا يسوع أو الّرُسل بشأن هذا األمر.

تستخدم بعض الكنائس خبًزا فطيًرا، بينما تستخدم كنائس أخرى خبًزا عاديًا. وبعض الكنائس تستخدم خمًرا 

الخبز  نبيًذا، بينما تستخدم كنائس أخرى نبيًذا ُمخفَّفًا بالماء، أو عصيَر العنب، أو أيِّ عصير آخر. يمكن إعداد

 والخمر خّصيًصا أو شراؤه. ليس المهّم هو مادة الخبز والخمر، بل ما يشيران إليه. 

 

 

 

 ج. كيف ينبغي توزيع رغيف الخبز الواحد وكأس الخمر الواحد بين المؤمنين؟ 

لم يُخبِرنا يسوع والّرسل بشأن هذا األمر. ولذا، تكسر بعض الكنائس الّرغيف الواحد إلى قِطَع صغيرة، 

سكب كأس الخمر الواحد في كؤوس صغيرة قبل العشاء الّربّاني أو أثناءه. وثّمة كنائس أخرى تسمح للناس وت

بأن يقطعوا جزًءا من الّرغيف، كما يشرب الجميع من الكأس نفسه خالل العشاء الّربّاني. ليست كيفية تقسيم 

فهم الُمشاركون معنى العشاء الّربّاني الّرغيف أو توزيع الخمر هي األمر المهم، إذ الّمهّم حقًا هو أن ي

ويشتركوا فيه بموقف سليم. والموقف الّسليم موقف يخلو من انتقاد المؤمنين اآلخرين في الجسد الواحد، 

 محبّة! الويشمل قبول اآلخرين في 
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 د. َمن يمكنه أن يقود خدمة العشاء الّربّاني؟  

، فإن بعض الكنائس ترى أنه يمكن ألي مؤمن ناضج )أكان أًخا لم يخبِرنا يسوع والّرُسل بشأن هذا األمر. ولذا

أو أختًا( أن يقود خدمة العشاء الّرباني، بينما يحصر تقليد معظم الكنائس قيادة خدمة العشاء الّرباني في شيوخ 

ة الكنيسة. فهم يؤمنون أن تعليم الكلمة وخدمة األسرار والفرائض مرتبطة مًعا. ولكّن تعليم الكلمة وخدم

األسرار ال يربطها ويحصرها الكتاب الُمقدَّس في أي فئة من المؤمنين، فهي مثالً غير محصورة في الّرعاة 

. ومع هذا، فإنّه من أجل الحيلولة دون تقديم تعاليم خاطئة (16: 3سي و؛ كول02: 05والمعلّمين )انظر متّى 

 ء الّربّاني تحَت إشراف الّشيوخ. والتّعاُمل باستخفاف مع الّسّر، يُنَصح بأن تتّم خدمة العشا

 

 هـ. ما األوضاع والكلمات والحركات التّي يذكرها الكتاب الُمقدس في ما يتعلَّق بالعشاء الّربّاني؟  

ُسل عن أية أوضاع أو مالمح أو كلمات أو حركات ينبغي استخدامها في االحتفال  لم يتحّدث يسوع أو الرُّ

س المسيحيّة بالعشاء الّربّاني بطرٍق مختلفة. بعض الكنائس تبارك الخبز، أي بالعشاء الّربّاني. تحتفل الكنائ

تطلب حلول نعمة هللا في الخبز. كنائس أخرى تشكر هللا، أي أنها ترفع الّشكر إلى هللا على نعمته. وخالل 

و يركعون في االحتفال بالعشاء الّربّاني تبقى بعض الكنائس جالسة، بينما في كنائس أخرى يقف المحتفلون أ

 ُمقّدمة الكنيسة. وفي بعض الكنائس يسير شعب الكنيسة إلى الذي يقود خدمة العشاء الّربّاني. 

 

أمام المؤمنين، ثم تشرح معنى  02-03: 11كورنثوس 1أو  02-06: 06تقرأ معظم الكنائس كلمات متّى 

 العشاء الّربّاني لهم. وعادةً ما يُعطى المؤمنون وقتًا المتحان أنفسهم وحياتهم ولالعتراف بخطاياهم للّرّب. 

 

والخمر للمؤمنين المشاركين في  وبعد ذلك، يُنطَق بكلمات يسوع أو الّرسول بولس أثناء توزيع الخبز

االحتفال. "خذوا الخبر الذي يرمز لجسد المسيح. كلوه متذكِّرين المسيح. واشربوا الكأس الذي يرمز للعهد 

 (. 05-04: 11كورنثوس 1الجديد الذي قُِطع بدم المسيح. اشربوه متذكِّرين المسيح" )

 

نما مسيحيون آخرون ينتظرون أن يكون الخبز بعض المسيحيين يأكلون ويشربون الخمر فور أخذهما، بي

 والخمر مع الجميع ليأكلوا مًعا ويشربوا مًعا. 
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 وأخيًرا، جميعهم يشكرون هللا على بركاته في يسوع المسيح، إما بالّصالة أو بالتّرنيم. 

5

  

 دقائق( 5)صالة 

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

  أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادمللّدرس 

 طلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أأعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا، أو  قائد المجموعة.)

  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: التعهُّد .1

 " مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. عشاء الربِعظ أو علّم أو ادرس التعليم المتعلِّق بـ" .0

استخدم  .5-0 أفسسِمن  يوميًّا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .3

ن مالحظاتك ل. َدوِّ   .طريقة الَحّق الُمفضَّ

راجع يوميًا أ. 6-ب5: 5التّوقيت الّسليم: جامعة تأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها.  الحفظ: .4

 آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. 

. استفد من منهجية 6وحنّا حّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق بي درس الكتاب الُمقدَّس: .5

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 3: 5هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .6

ن مالحظاتك .7 ن أيًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع  َدوِّ حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 هللا، وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.

 


