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 ما هو العشاء الر�ا�؟
 ماثيسونكيث بقلم 

حىت أصبح هذا األمر  عديدةسنوات لمنا الكنيسة  لقد حرض الكث�هل الحظت من قبل غرابة العشاء الر�ا�؟ 
ل تدهشنا غرابته. ول�ن خذ خطوة للوراء وختيَّ  فلم تعدما.  إىل حدا اذلي نقوم به لك أسبوع أو لك شهر روتينيًّ 

ل كيف يبدو هذا األمر لطفل. مع وجود بعض كيف يبدو األمر لشخص �رض الكنيسة للمرة األو�. ختيَّ 
، فإن أعضاء الكنيسة يتناولون اخلزب، واذلي يأ�لونه خدمة العشاء الر�ا�االختالفات ب� الكنا�س يف تفاصيل 

(أو عص� العنب)،  مرَجَسِدي". ثم يتناولون اخل ُهوَ  �سوع: "هَذاالرب ر القس لكمات ي�رِّ  أن ة بعدبطر�قة طقسيَّ 
ُس  �سوع: "هِذهِ الرب ر القس لكمات ي�رِّ  أن ة بعداذلي �رش�ونه بطر�قة طقسيَّ 

ْ
َكأ

ْ
َعْهدُ  ِ�َ  ال

ْ
َِديدُ  ال

ْ
بَِدِ�". ما  اجل

 اذلي �دث هنا؟ ما هو العشاء الر�ا�؟

قيمَ أسئلة ب� املؤمن�. عندما  تث�سها اهللا ساليت أسَّ  الفرائض املقدسةاب املقدس أن ع الكتتوقَّ 
ُ
الفصح، ىلع  أ

ْوالَُدُ�مْ  لَُ�مْ  َ�ُقوُل  ِح�َ  سبيل املثال، قال موىس: "َوَ�ُ�ونُ 
َ
ِْدَمةُ  هِذهِ  َما: أ

ْ
نَُّ�مْ  لَُ�ْم؟ اخل

َ
 َذِ�يَحةُ  ِ�َ : َ�ُقولُونَ  أ

ي لِلرَّبِّ  فِْصٍح  ِ
َّ

اِ�يَل  بَِ�  ُ�ُيوِت  َ�نْ  َعرَبَ  اذل ا ِمرْصَ  يِف  إِرْسَ َب  لَمَّ �ِّ�َ  رَضَ ِمرْصِ
ْ
). ٢٧-٢٦: ١٢ُ�يُوَ�نَا" (خروج  وََخلََّص  ال

إرسائيل سيتساءلون عن مع� الطقوس. �ب  بأن أطفال شع و�ن يعلمب رشًحا. الرب أن الفصح سيتطلَّ  عرف
 ذاكيف �يب ىلع مثل هذه األسئلة؟ ما نعرفأطفانلا والعشاء الر�ا�. ل�ن هل ب فيما يتعلَّق أال نتوقع أمًرا �تلًفا

ِْدَمةُ  هِذهِ  عندما �سأل أطفانلا: "َما �يب
ْ
 لَُ�ْم؟" اخل

توجد ىلع مثل هذه األسئلة.  من أجل اإلجابةح الكتاب املقدس ىلع نطاق واسع صلَ ون يف اتلقليد المُ املسيحيُّ درس 
م . األسئلة واألجو�ة أدلةو ةحصلَ اإليمان المُ  اتنتائج هذه ادلراسة يف إقرار أسئلة وأجو�ة وستمنسرت ديلل يقدِّ

ل  هو فر�ضة مقدسة يف ا�عشاء الر�الن إىلع سؤال: "ما هو العشاء الر�ا�؟" " موجزةإجابة  ،، ىلع سبيل املثالالُمفصَّ
وَمن �شرت�ون  يظهر موته؛ ،�سوع املسيححسب ما عيَّنه  بتقديم وتناول اخلزب واخلمر اذلي فيه، ،العهد اجلديد

خرت�و؛ انلعمةيف  ونموهم يتغذون ىلع جسده ودمه، لغذائهم الرويح باستحقاق  ؛معه ورش�تهم فيه احتادهم سَّ
دون امتنانهم،�شهدون و يف اجلسد عضاء ورش�تهم مع بعضهم ابلعض، كأ �بتهم املتبادلةو ،هللا انتمائهمو و�دِّ

لديلل " (الرويح الواحد عقيدة  تداخل مدىعن هذا اتلعر�ف ي�شف ). ١٦٨ أسئلة وأجو�ة وستمنسرت الُمفصَّ
سؤاًال و�جابة قبل أن  ١٦٧يوجد األسئلة واألجو�ة هذا وحده، ديلل خرى. يف األة سيحيَّ املعقائد الالعشاء الر�ا� مع 

من املهم أن نعرف أن إجابتنا ىلع  لكللعشاء الر�ا�، والكث� ما تم رشحه يف األسئلة السابقة يُفرتض هنا. ذلنصل 
عقيدة  فهم. ال يم�ن األخرى ةبمعزل عن العقائد املسيحيَّ  فهمهاسؤال: "ما هو العشاء الر�ا�؟" ال يم�ن ال
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اهللا، والكتاب املقدس، واخلطية، واخلالص،  يدة عنالعقفهم جانب من دون  تماًماحة صلَ العشاء الر�ا� المُ 
 .غ�هاد، والكنيسة، وواتلجسُّ 

. ول�ن هذه مقدسة(رس) فر�ضة ، ىلع سبيل املثال، أن العشاء الر�ا� هو األسئلة واألجو�ةنرى يف إجابة ديلل 
ألن الكث��ن من  تظهر مشالك إضافيَّة. الرس املقدساإلجابة ليست مفيدة إن لم ت�ن دلينا فكرة عن طبيعة 

 مة وال يمكنهلاكثويلكيَّ �نيسة روما اابلعض بير�طها ة. ة الرس�َّ أو الطقسيَّ  باتلصوُّفير�طوها  رس�سمعون لكمة 
 هناك. اذلي �مل الكث� من املعا�ة يف استخدام مثل هذا املصطلح نتيَّ االكنيسة الربو�ست استمرار سبب ختيُّل

سمح بدخول أنف اجلمل إىل اخليمة، و�ن دخلت أنف اجلمل فرس�ًعا سيتبعها �خوف من أن استخدام اللكمة قد 
 اجلمل.

ي�ن دلى  . لمكب�حة مفيدة �شلك صلَ هذا سبب من األسباب اذلي �عل دراسة اإلصالح و�قرارات اإليمان المُ 
 ،من أي شخص ايلومو�نوا يعرفون، أفضل االستمرار يف استخدامها،  يزعجهمخوف من لكمة رس ولم  صلح�المُ 

حة صلَ الكنا�س المُ  لم ي�ن دلىأواخر العصور الوسطى. عالوة ىلع ذلك، يف ة الاكثويلكيَّ كنيسة روما �اطر 
 �توي ىلعح من القرن السادس عرش والسابع عرش صلَ لك إقرار إيمان مُ تقر�بًا لألجيال اتلايلة خوف من اللكمة. 

 �، فبعنايةفها نعرِّ  ناقرون. طاملا أن عدةصلحون اللكمة لون المُ فصل بعنوان "حول األرسار"، وقد استخدم الالهوتيُّ 
ليفيدنا ديلل ؟ رسمة يتم تعر�ف لك نتماًما. كيف إذ مناسبةلكمة  مرة أخرى، إذ  أسئلة وأجو�ة وستمنسرت الُمفصَّ

سها فر�ضة مقدسة" وه الرس�رشح أن  ملن هم  �ظهارهاو ها،وختم بر�ت وساطته، إىل لإلشارة، ستهيكن يفاملسيح  أسَّ
و�عزتوا  شهدواليو ؛وإللزامهم بالطاعة ى؛خراألرب�ت ، وذلك تلقو�ة وز�ادة إيمانهم؛ و� العهد انلعمة داخل

ن هم يف اخلارج" م�همويل مع بعضهم ابلعض؛محبتهم ورش�تهم ب لديلل ( عمَّ  أسئلة وأجو�ة وستمنسرت الُمفصَّ
ة اليت �ش� ة واحلقيقة الروحيَّ ة مرئيَّ : عالمة خارجيَّ وجه�يف رشح أن لألرسار األسئلة واألجو�ة ديلل  يميض .)١٦٢

لديلل (إيلها العالمة  فقط  سوى اثن�يوجد ال حة أنه صلَ الكنا�س المُ م علِّ تُ . )١٦٣ أسئلة وأجو�ة وستمنسرت الُمفصَّ
 العهد اجلديد: املعمودية والعشاء الر�ا�. يف ظلسها �سوع املسيح من األرسار اليت أسَّ 

سلم فيها�سوع املسيح يف العلية يف الليلة اليت  اسهاجلديد، أسَّ يف العهد  فر�ضة مقدسة وهالعشاء الر�ا� 
ُ
(مىت  أ

�ش�، و�تم،  فهورس،  العشاء الر�ا� ). وألن٢٦-٢٣: ١١كورنثوس  ١ ؛٢٣-١٤: ٢٢لوقا ؛ ٢٥-٢٢: ١٤مرقس  ؛٢٩-٢٦: ٢٦
 ".]املسيحوساطة أي [وساطته  بر�ت" املتناول� منهللمؤمن�  ظهرو�

وساطة املسيح؟ دعونا ننظر أوًال إىل لكمة  بر�ت ظهرن العشاء الر�ا� �ش�، و�تم، و�إما اذلي نقصده عندما نقول 
ة اخلارجيَّ وواقع �ش� إيله هذه العالمة. يف العشاء الر�ا�، العالمة ة مرئيَّ ة : عالمة خارجيَّ وجه��ش�. لألرسار 
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: ٢٩ إقرار إيمان وستمنسرت( �ر�تهصلوب واملإىل املسيح  اخلمراخلزب و�ش� . رماخلزب واخل تقديم وتناولة � املرئيَّ 
 ١ ؛٢٨-٢٦: ٢٦دمه (مىت ىلع  عالمةهو  خلمرسد املسيح، واىلع ج عالمةهو ، فإن اخلزب أ�رث حتديًدا). و�شلك ٧، ٥

ة اليت ىلع الطر�ق اإلرشاديَّ  عالماتال، اعدة نفكر يف عالمة، عندما �سمع لكمة ههذ أيامنا). يف ١٦: ١٠كورنثوس 
بالضبط املقصود ليس اجلنيه (#، واليت تعرف اآلن باسم هاشتاج). هذا  رمزمثل  اعلومات أو رمزً منلا  تنقلواليت 

وحيّة، عالقة ر" هناك املسيح املصلوب، ألنه يف العشاء الر�ا�ودم جسد عالمات ىلع ك واخلمرعندما �ش� إىل اخلزب 
فإن العالمة ، االحتاد الرسي). �سبب ٢: ٢٧إقرار إيمان وستمنسرت " (أو احتاد رسي، ب� العالمة واليشء املشار إيله

من املهم  لك، ذلمراًرا وت�راًراالرسي  االحتادفكرة  إىلعنه. سنعود  منفصلة غ�ا �ش� هل، ولكنها مَّ ع الرس�َّة تتم�َّ 
 .االعتبارنضعها يف أن 

عن ختان إبراهيم  ١١: ٤وساطة املسيح؟ يتحدث بولس يف رومية  بر�تن العشاء الر�ا� "�تم" إما مع� أن نقول 
ي اِإليَمانِ  لرِِبِّ  أنه: "َختًْما ِ

َّ
ُغْرلَِة". يِف  اَكنَ  اذل

ْ
اليشء د حقيقة ختم بمع� أنه أ�َّ بمثابة �ش� السياق إىل أن اخلتان اكن  ال

ختم بمع�  و، فإن العشاء الر�ا� هاملثل. و�صادق عليهاخلتان فبراهيم باإليمان. اذلي اكن إلرب ال، أي يلهشار إالمُ 
هو �ش� فالعشاء باإليمان. من  يناهلا َمن يتناولوناليت  رب�تاهللا فيما �تص حبقيقة ال و�صادق ىلع وعد دأنه يؤ�ِّ 

يتغذون ىلع جسده ودمه، "بالفعل باإليمان يطمئنون أنهم  يتناولونن إىل أن العشاء ليس �رد طقس فارغ. مَ 
خرت�و؛ انلعمةيف  ونموهم لغذائهم الرويح دون امتنانهم،�شهدون و ؛معه ورش�تهم فيه احتادهم سَّ  ،هللا انتمائهمو و�دِّ

وأجو�ة وستمنسرت أسئلة ديلل ( "يف اجلسد الرويح الواحدعضاء ورش�تهم مع بعضهم ابلعض، كأ �بتهم املتبادلةو
ل  ).١٦٨ الُمفصَّ

موساطة املسيح؟ مرة أخر  بر�ت يظهر؟ ما مع� أن نقول إن العشاء الر�ا� يظهرأخً�ا، ما املقصود ب�لمة   ى يقدِّ
ن انلعمة الظاهرة يف األرسار أو إإيمان وستمنسرت املاكن املفيد للبدء يف اتلفك� يف إجابة هذا السؤال: " إقرار

بواسطتها ح� �ُستخدم ىلع �و صحيح، ال تُمنح بواسطة أية قوة فيها؛ كما أن فاعليّة الرس ال تعتمد ىلع تقوى أو 
و�مة تأسيس الرس، اليت تتضمن، باإلضافة إىل إقرار �� استخدامه،  بل ىلع عمل الروح،: نيّة ذاك اذلي يمنحها

املسيح تظهر  فرب�ت. العرض تع� لكمة "ظاهرة"). ٣: ٢٧ ن وستمنسرت" (إقرار إيماوعًدا بالفائدة للمتلّق� باستحقاق
وساطة  يظهر بر�تن العشاء الر�ا� القول بإللمؤمن� يف هذا الرس. �رشح إقرار اإليمان هنا ما ال يعنيه هذا. حًقا 

ال يعتمد ىلع قداسة  �تالربيف حد ذاتها. عالوة ىلع ذلك، فإن إظهار  ةأي قوما هل مراملسيح ال يع� أن اخلزب واخل
 .الفر�ضة عتمد فقط ىلع عمل الروح ووعد اهللا املوجود يف لكمات تأسيسي بل ذلك. يَّتهأو ن القسيس
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ا بقوة الروح القدس حبسب وعد اهللا؟ يقول إقرار إيمان وستمنسرت: ؟ ما اذلي �دث فعليًّ ذنة إالفعليَّ  الرب�ت�  ما
هم حينئذ أيًضا، داخليًّا باإليمان،  باستحقاق، املشرت�� خارجيًّا يف العنرص�ن املنظور�ن، يف هذا الرس،إن املتناول� "

حًقا وفعًال، مع ذلك ليس جسديًّا وماديًّا، بل روحيًّا، يتناولون املسيح مصلوً�ا، و�تغّذون به، و��ل امتيازات موته: 
ا يف اخلزب واخلمر، وال معهما، وال حتتهما؛ مع ذلك، حقيقيًّا، إنما إذ أن جسد ودم املسيح، ليسا جسديًّا وال ماديًّ 

" روحيًّا، حارضان إليمان املؤمن� يف تلك الفر�ضة، كما أن العنرص�ن نفسهما هما حارضان حلواسهم اخلارجيّة
 ا".ث "داخليًّ ا" وما �د). �ش� إقرار اإليمان إىل تواٍز ب� ما �دث "خارجيًّ ٧: ٢٩ (إقرار إيمان وستمنسرت

ة. حبسب إقرار حىت ال تضيع منا انلقاط األساسيَّ  الوصفيَّةإىل اجلمل  انلظرة قبل األساسيَّ  اجلمل ومن اجلدير فحص
 حًقا") خلمرة (اخلزب واباستحقاق، أي، من دليهم اإليمان، واذلين �شرت�ون يف العنارص املرئيَّ  اإليمان، فإن املتناول�

 إليمان" حارضان املسيح"ودم جسد إن " .موته" امتيازات و��ل، به و�تغّذون مصلوً�ا، املسيح يتناولون ... وفعًال 
الفقرة  طوالاتلم� ب� اخلاريج وادلاخ� �ستمر اخلارجيّة".  "حلواسهم مراخلزب واخل ياملؤمن�" مثل وجود عنرص

 .بأ�ملها

 وفعًال، حًقا". فإن املؤمن� بمع� مادي حر�من الواضح أن إقرار اإليمان يهدف تلوضيح أنه ال �ب أن يُفهم هذا 
ا ألن جسد املسيح ودمه حارضان ماديًّا". �دث هذا روحيًّ ال و مصلوً�ا" ول�ن "ليس جسديًّا املسيح يتناولون... 

أسئلة وأجو�ة ديلل  يقول". كما اخلزب واخلمر، وال معهما، وال حتتهمايف ا "جسديًّ  وأا إليمان املؤمن� وليس ماديًّ 
ل ا املشرت�ون باستحقاق يف رس العشاء الر�ا�، يتغذون بهذا ىلع جسد املسيح ودمه، ليس جسديًّ : "وستمنسرت الُمفصَّ

املسيح مصلوً�ا و�طبقونه ىلع حياتهم، �ستقبلون بينما باإليمان ومع ذلك حًقا وفعًال،  ؛ةا، بل بطر�قة روحيَّ وماديًّ 
لديلل " (مع لك امتيازات موته  ).١٧٠ أسئلة وأجو�ة وستمنسرت الُمفصَّ

 

 Reformation Bible(لكتاب املقدس لأستاذ علم الالهوت انلظا� يف لكية اإلصالح  هو ادلكتور كيث ماثيسون

Collegeعشاء الرب: إجابات للعديد من الكتب، بما يف ذلك "والية فلور�دا، وهو مؤلف يف سانفورد  ) بمدينة
 ).The Lord’s Supper: Answers to Common Questions" (لألسئلة الشائعة

 

 . يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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