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في القرن السابع عشر، كانت هناك جماعة دينية إنجيلية في سكوتالندا 
تطلق على نفسها اسم "المعاهدون." وقد واجهت الكثير من االضطهاد، 
فتاة  بينما كانت  حتى كانت تضطر لالجتماع بشكل سري. وذات مساء 
بعض  طريقها  في  فجأة  ظهر  ما،  اجتماع  إلى  طريقها  في  سكوتالندية 
المقاومين الذين أوقفوها بخشونة، سائلين إلى أين كانت ذاهبه. وفي لحظة 
من إلهام أجابت بشجاعة: "أنا في طريقي لعشاء حيث سأسمع وصية أخي 
األكبر. ورد قائد الرجال:" يبدو أن ال ضرر بذلك." ثم سمح لها بالذهاب، 
فأسرعت الفتاة بفرح لالجتماع السري ألجل المشاركة بالعشاء الرباني 

الذي كانت ذاهبه إليه. 

فمائدة الرب هي "العشاء" التي هي موعودة إليه، ويسوع هو "أخوها 
األكبر،" وأما الوصية المراد قراءتها فكانت "العهد الجديد" الذي صنعه 

الرب بموته على الصليب. 
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في هذا الدرس:
مائدة الرب كرمز  

الخبز والكأس    
أشكال العشاء الرباني وأهدافه  

يساعدك هذا الدرس: 

تفسير معنى رمز الخبز والكأس المستعمالن في العشاء الرباني.  
معرفة ومغزى وهدف عشاء الرب.   

المشاركة في العشاء الرباني بتقدير كامل لمغزاه.   
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مائدة الرب كرمز

تعّرف على مغزى مائدة الرب. الهدف 1. 

يبتهج زياد بينما يرى سمر مشرقًة وهي تأخذ مكانها للجلوس بجانبه 
مع قلة آخرين بعد أن تعّمدوا في الماء، حيث أنها ستشترك وألول مرة 

في العشاء الرباني الذي على وشك أن يبدأ.

ومنذ وقت قريب كانت سمر قد تلقت تعليمًا في مغزى العشاء الرباني، 
الراعي  تسمع  كانت  بينما  والحقًا  والعبادة،  الترنيم  في  تشارك  وغدت 
يقرأ كلمات يسوع: "هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم" (لوقا 22: 19). 
العبادة بطريقة أفضل.  الدموع من عينيها. تفهم سمر اآلن معنى  تنهمر 
فبينما يمرر الخبز الرمز، فإنها تسبح وتشكر اهللا في قلبها بدًال من النظر 

حولها.

 ويتابع الراعي القراءة: "وكذلك الكأس أيضًا بعد العشاء قائًال: هذه هي 
العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم" (لوقا 22: 20). فيتناول المؤمنون 
العشاء الرباني بإجالل. فكم هو رائع أن يبذل الرب نفسه من أجل خطايا 
لمزيد من روح  بالجوع  تشعر  كما  منها  اهللا  بقرب  العالم! وتشعر سمر 
اهللا فتهمس لزياد: "نحن بحاجة للمعمودية في الروح القدس،" فيشد على 

يدها موافقًا. 

في باريس، بفرنسا، يقف نصب تذكاري عظيم هو قوس النصر رائع 
في ضريح،  المجهول  الجندي  يرقد  الضخم  القوس  هذا  وتحت  الجمال. 
المعارك. وفي كل مساء، تضيء  في  الذين قضوا  الجنود  لجميع  ممثًال 
مجموعة شديدة الوالء للوطن "شعله تذكاريه" تعبر عن عرفان الوطن 

بالجميل لرجالها الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم. 

ما تفعله الكنائس 80



ولدى المؤمنين أيضًا ذكرى. فمائدة الرب أو القربان المقدس، تذكرنا 
بذبيحة المسيح وتضحيته من أجلنا، ويمثل كل من الخبز المكسور والكأس 
جسده الذي صلب ودمه الذي سفك ألجل خطايا البشر. ونحن نتبادل الخبز 
والكأس في مائدة الرب لنتذكر التضحية العظيمة الذي فعلها يسوع ألجلنا 

(1 كورنثوس 5: 7). 

الرباني ترمز أو تصور آالم يسوع وموته.  العشاء  المشاركة في  إن 
نقبل  أن  علينا  إذ  آالمه،  على  فقط  نشفق  ال  أن  علينا  ذلك،  نذكر  وحين 
لقد  عبثًا.  المسيح  موت  يكن  فلم  بهما.  ونتأمل  الكاملين  وعمله  انتصاره 

أكمل عمل اآلب الذي أرسله من أجله ودعا أناسًا حتى يكونوا خاصته. 

إضافة لذلك، علينا أن نتذكر أن مائدة الرب ليست على االطالق مجرد 
مكان في الكنيسة لتقديم القرابين أو البخور! بل هي "تذكار" تخبرنا بأن 
المسيح "قد أظهر مرة" عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. 

(عبرانيين 9: 26). 

فحين ننظر إلى موت مثال الرب، فإننا نشكره على تضحيته الكاملة: 
"فإنكم كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس، تخبرون بموت 

الرب إلى أن يجيء" (1 كورنثوس 11: 26).

ÂÌãÄÄ∏

ضع دائرة حول كل عبارة تصلح لتكملة الجملة اآلتية: إن مائدة   .1
الرب بالغة األهمية ألنها:

تذكرنا بيسوع وتضحيته من أجلنا.  أ.   
تذكرنا بانتصاره على الخطية.  ب.   

تساعدنا أن نتذكر بأنه ما يزال هو الملك والسيد والرب.  ج.   
احتفال رائع ذو انطباع مؤثر.  د.   
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ضع دائرة حول رمز كل عبارة صحيحة:  .2
العشاء الرباني هو مذبح تقدم عليه الذبائح من أجلنا. أ.   

ُمخّلصون  اآلن  ونحن  جديدًا  عهدًا  أعطانا  المسيح  موت  ب.   
باإليمان.

العشاء الرباني هو احتفال دائم حتى يجيء يسوع ثانية. ج.   
ينبغي لكل واحد أن يشارك في عشاء الرب، حتى لو لم يكن  د.   

يفهم معناه.

الخبز والكأس

قارن رموز العشاء الرباني مبعانيها الفعلية. الهدف 2. 

الخــــــبز

الذي أكل منه يسوع مع تالميذه، أخذ خبزًا وشكر  الفصح  في عشاء 
هذا  اصنعوا  عنكم  يبذل  الذي  جسدي  هو  "هذا  قائًال:  وأعطاهم  وكسر 
لذكري" (لوقا 22: 19). وفي بداية خدمته، تكلم يسوع عن نفسه باعتباره 
الخبز النازل من السماء وخبز الحياة (يوحنا 6: 32-35). كان هو الخبز 
الذي وهبه اهللا، النازل من السماء الواهب حياة للعالم. "أنا هو الخبز الحي 
النازل من السماء، إن كل من أكل من هذا الخبز يحيا إلى األبد. والخبز 
الذي ُأعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم" (يوحنا 6: 51).

واضح من قراءة يوحنا 6: 25-28 أن يسوع يريد لنا أن نفهم كالمه 
هذا بمعناه الروحي ال حرفيًا. فبعض مستمعيه ظنوا أن الرب يتحدث عن 
جسده الطبيعي وكان بينهم جداٌل حول ذلك. فال بد أن نفسر هذا الكالم 
بنفس الطريقة التي تفّسر بها كلمات مثل: "إني أنا باب الخراف" (يوحنا 
10: 7). فيسوع ليس "بابًا" بالمعنى الحرفي! بل "الباب" يمثله ويمثل 
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أنه يفرق ويحمي، تمثل  عمله. كما أن بعض صور "الباب" مثل كيف 
صفات يسوع وخدمته. 

حياة  ننال  باإليمان  فإننا  الرب،  مائدة  على  خبز  كسرة  نتناول  فحين 
تمنحنا  أيضًا  هكذا  الطبيعية،  أجسادنا  العادي  الخبز  يّقوى  وكما  يسوع. 

حياته قوة روحية.

الكــأس
الجديد  العهد  الكأس هي  قائًال: "هذه  تعشوا  بعدما  أيضًا  الكأس  كذلك 
بدمي. اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري" (1 كورنثوس 11: 25). فنتاج 
الكرمة تمثل دمه المسفوك، ويمثل الكأس أيضًا، العهد الجديد الذي ختم 

بدمه الذي ُسفك من أجلنا (لوقا 20: 22).

 الحقًا في تلك الليلة، بعد العشاء وحديثه مع تالميذه، ذهب الرب يسوع 
وقال:  لوحده  ركع  جسثيمان  يدعى  مكان  في  وهناك  الزيتون  جبل  إلى 
بل  إرادتي  ال  لتكن  لكن  الكأس،  هذه  تجيز عني  أن  إن شئت  أبتاه،  "يا 
العالم.  الذي شرب منه يمثل خطية  إرادتك" (لوقا 22: 42). "الكأس" 
كان هذا الحمل أكثر هوًال بكثير من اآلالم الجسدية التي تحملها. وكان 
كأنه  األرض  على  تساقط  أن عرقه  حتى  مريعًا  والنفسي  الجسدي  ألمه 

قطرات من الدم! 

لقد أصبح كأس األلم والخطية الذي تجرعه يسوع هو كأس الخالص 
للذي أحبنا وأسلم نفسه  ليتنا نكون دائمًا مليئين باالعتراف بالجميل  لنا! 

ألجلنا (غالطية 2: 20).
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أكمل الجمل التالية:   .3

كسر يسوع الخبز وقال: "هذا هو ...................................."   

بعد ذلك قدَّم النبيذ الذي يرمز إلى .....................................  

الكأس له معنيان، ضع دائرة حول رمز كل تعريف صحيح:   .4
العهد الجديد مختوم بدم يسوع. أ.   

اآلالم التي تحّملها يسوع ألجلنا.  ب.   
غفران الخطايا بسبب تناولنا العشاء الرباني. ج.   

صل كل وصف (إلى اليمين) بالرمز الذي يمثله (إلى اليسار):   .5

يحرس ويحمي أ.    ....

يقود ب.    ....

يبدد الظالم ج.    ....

يزود د.    ....

يطفئ العطش هـ.    ....

تضحية و.    ....

حياة روحية ز.    ....

الخبز  .1
الكرمة  .2
النور  .3

الحمل  .4
الماء  .5

الراعي  .6
الباب  .7
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أشكال العشاء الرباني وأهدافه

اخرت عبارات تبّين األهداف من عشاء الرب أو العشاء الرباني. الهدف 3. 

للخبز،  فبالنسبة  الرب.  الكنائس لعشاء  هناك اختالفات في ممارسات 
تم  الذي  للنموذج  امتثاًال  فقط  الكنائس خبزًا غير مختمٍر  تستعمل بعض 
فيه عمل خبز للفصح بدون خميرة (مرقس 14: 1). ويفضل آخرون أن 
يكون الخبز قطعة واحدة، فإما رغيف أو برشانة يقوم أحد القادة بكسرها 

لقطع صغيرة.

فيهما  يشترك  كبيرين  كأسين  أو  واحدًا  كأسًا  تستعمل  الكنائس  بعض 
الجميع. وفي هذه الحالة يتم مسح الكأس بقطعة قماش بعد كل استخدام. 
المشروب عادًة  فردية. ويكون  أخرى كؤوسًا صغيرة  كنائس  وتستعمل 
عصير عنب، وربما يكون نبيذًا أو نبيذًا ممزوجًا بالماء. وفي أماكن من 
هي  تكون  أخرى  فاكهة  من  عصائر  فإن  العنب،  يتوفر  ال  حيث  العالم 

البديل. 

تحتفل بعض الكنائس بعشاء الرب أيام األحد وذلك كجزء من عبادة 
الشهر.  أول أحد من  بذلك مرة كل  تقوم كنائس أخرى  بينما  الصباح، 
وبعض الكنائس الريفية البعيدة تحتفل بالعشاء الرباني مرة كل بضعة 
الخدمة. ويقول  الحضور ألجل هذه  الخدام من  أحد  يتمكن  أشهر حين 
اإلنجيل "كلما" وهذا يدع المجال مفتوحًا أمام الكنيسة المحلية أن تقرر 
"األسلوب  تمارس  الكنائس  بعض  أن  حين  وفي  لها.  األفضل  هو  ما 
الكنيسة  يكون محصورًا في أعضاء  أنه  (أي  الرباني"  للعشاء  المغلق 
المفتوح  "األسلوب  تمارس  الخمسينية  الكنائس  معظم  فإن  فقط)، 
ثانية  الجدد والمولودين  المؤمنين  أمام  المجال  فتفسح  الرباني"  للعشاء 

به. ليشاركوا 
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فكر مليًا للحظة في كيفية ممارسة العشاء الرباني في كنيستك، حدد   .6
مميزات األسلوب الذي تتبعه في ذلك مقارنة بما ذكرنا من أساليب 

مختلفة. 

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

أهدافه
فإن  آلخر،  مكان  من  الرباني  بالعشاء  االحتفال  أشكال  تختلف  بينما 

أهدافه تبقى واحدة. وهي كاآلتي: 

التذكير بيسوع المسيح وماذا صنع. إنها مناسبة لتكريمه وعبادته   .1
وقيامته  وموته  المسيح  آالم  يجعل  أن  القدس  الــروح  ويريد  وشكره. 

وصعوده ذات مغزى حقيقي لكل شخص. 

جذب المؤمنين بعضهم إلى بعض بمحبة ووحدة من خالل الشركة   .2
مع يسوع المسيح. يكتب يوحنا رسول المحبة: "ولكن إن سلكنا في النور 
كما هو في النور، فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه 

يطهرنا من كل خطية" (1 يوحنا 1: 7).

توجيه المؤمنين نحو رجاء المستقبل المجيد، عندما يقيم المسيح   .3
ملكوته. قال يسوع على مائدة العشاء األخير: "وأقول لكم إني من اآلن ال 
أشرب من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدًا في ملكوت 
أبي" (متى 26: 29). ويوصينا الرسول بولس بأن نخبر بموت الرب إلى 

أن يجيء، كلما تناولنا العشاء الرباني (1 كورنثوس 11: 26).
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منح الشفاء وإعادة البناء. يعّلم الكتاب المقدس أن يفحص كل واحد   .4
نفسه أوًال قبل أكل الخبز أو شرب الكأس (1 كورنثوس 11: 28). فعلينا 
أن نأتي بروح التواضع واالتكال على الرب. بااليمان يمكننا أن نتزود من 

حياته وقوته، حتى ألجسادنا الطبيعية. 

نوضح هذه النقطة األخيرة بالقصة التالية: 

المبشرين  بعض  من  البشارة  سمعت  قد  كانت  صينية  امرأة  "أوّما" 
وأصبحت بدورها "امرأة كتاب مقدس" خادمة لشعبها. 

وذات يوم بينما كانت تشارك في عشاء الرب، شعرت مقودة من الروح 
القدس بأن تأخذ بعض الخبز والعصير إلى امراة فقيرة مصابة بداء الجذام 
صاعدة  "أوّما"  أسرعت  للمساعدة.  شديدة  بحاجة  وكانت  بعيدًا،  تسكن 
أجلها،  من  تصلي  حتى  بالجذام  المصابة  المرأة  بيت  إلى  الجبل  طريق 
وأعطتها الخبز والكأس اللذين يرمزان لجسد الرب ودمه. وما أن تناولت 
المرأة المصابة بالجذام الخبز والخمر حتى حّلت عليها قوة شفاء الرب 

يسوع، وشفيت تمامًا!
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ضع دائرة حول رمز كل عبارة صحيحة:  .7
فقط  الكنيسة  أعضاء  أن  يعني  الرباني"المفتوح"  العشاء  أ.   

يمكنهم المشاركة. 
العشاء الرباني هو مجرد ذكرى.  ب.   

نتناول  التي يجب أن  المرات  المقدس عدد  الكتاب  ال يحدد  ج.   
فيها العشاء الرباني.

الهدف  لكن  تتباين،  أن  يمكن  الرباني  العشاء  خدمة  أشكال  د.   
يبقى هو نفسه.

أي من اآلتي أسباب لالحتفال بعشاء الرب؟   .8
ليذكرنا بالمجيء الثاني الرب. أ.   

لنتذكر موت المسيح ألجل خطايانا.  ب.   
لعمل اجتماعات بهيجة.  ج.   

ليهيئ للشفاء. د.   
هـ.  ليجمع المؤمنين بعضهم ببعض في المحبة.   

بكلماتك، ماذا تعني لك المشاركة بعشاء الرب؟  .9

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  
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تذكرنا بيسوع وتضحيته ألجلنا. أ.   .1
تذكرنا بانتصاره على الخطية. ب.   

تساعدنا أن نتذكر بأنه ما يزال هو الملك والسيد والرب. ج.   

إجابتك الخاصة.  .6

خطأ أ.   .2
صواب ب.   
صواب ج.   

خطأ  د.   

خطأ أ.   .7
خطأ ب.   

صواب ج.   
صواب د.   

جسدي، دمه  .3

ليذكرنا بالمجيء الثاني للرب.  أ.   .8
لنتذكر موت المسيح ألجل خطايانا.  ب.   

ليهيئ للشفاء. د.   
ليجمع المؤمنين بعضهم ببعض في المحبة.  هـ.   

العهد الجديد مختوم بدم المسيح.  أ.   .4
اآلالم التي تحّملها يسوع ألجلنا. ب.   

بكلماتك. المشاركة بعشاء الرب تعطيني رجاء وشجاعة.   .9
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الباب  .7 أ.   .5
الراعي  .6 ب.   

النور  .3 ج.   
الكرمة  .2 د.   

الماء  .5 هـ.   
الَحَمل  .4 و.   
الخبز  .1 ز.   
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