
 
 

عیسی مسیح آیین عـشای ربـانی را بـعنوان عهـدی بـخصوص برای بـه خـاطـر آوردن مرگـش برای مـا و برای بهره 
مـند شـدن از حـضورش بـه شیوه ای خـاص برقرار منـود. متـامی آیه هـا را می تـوانید در پـایان هـر درس مـشاهـده 

بفرمایید! 

عیسی مسیح آیین عشای ربانی را در شام آخر (شام فصح) برقرار منود هامن وقت که آن را با شاگردان خود 
درست پیش از مصلوب شدنش جشن گرفت. انجیل متی فصل ۲۶ آیه های ۱۷ تا ۳۰. 

نان و پیاله رشاب (آب انگور) بطور منادین بدن و خون عیسی مسیح هستند. رساله اول به قرنتیان فصل ۱۰ 
آیه های ۱۶ تا ۱۷. 

مشارکت در آیین عشای ربانی بیان کننده ایامن ما به خداوند و منجی است. انجیل یوحنا فصل۶ آیه های ۴۸ تا 
 .۶۳

آیین عشای ربانی یادبودی بخصوص از مرگ عیسی مسیح برای گناهان ما و اعالمیه ای از بازگشت نزدیک اوست. 
رساله اول به قرنتیان فصل ۱۱ آیه های ۲۳ تا ۲۶. 

پیش از اینکه آیین عـشای ربـانی را بـجا آوریم نیاز اسـت 
ران خـود در  رادران و خـواهـ تـا حـساب خـود را بـا خـدا و بـ
عیسی مسیح صـاف کنیم. مراسـم شسـتشوی پـاهـای دیگر 

ایامنداران پیش از این آیین سمبلی از تطهیر است. 

 مـا بـه واسـطه خودآزمـایی، تـوبـه، طـلب بـخشش بـاید خـویش را برای آیین عـشای ربـانی آمـاده کنیم. 
رساله اول به قرنتیان فصل ۱۱ آیه های ۲۷ تا ۳۰. 

 رسـم فـروتنی و شسـتشوی پـاهـای دیگر ایامنـداران بخشی از آیین عـشای ربـانی اسـت؛ در بـجا 
آوردن این رسـم مـا منونـه عیسی مسیح را در تواضـع و خـدمـت پیروی می کنیم. انجیل یوحـنا فـصل ۱۳ 

آیه های ۱ تا ۱۷. 
 پرهیزکاران اهـل کتاب آیین عـشای ربـانی را بـطور هـمگانی انـجام می دهـند و اجـازه می دهـند تـا 

همه ایامنداران از هر فرقه ای این مراسم را به همراه ایشان به جا آوردند. 

 
 

چرا بخاطر آوردن مرگ عیسی مسیح برای من با اهمیت است؟ 
چرا توبه و طلب بخشش برای گناهان پیش از مشارکت در سمبل بدن و خون عیسی مسیح بطور منادین با اهمیت هستند؟ 

به چه خاطر تواضع و فروتنی در زندگی یک ایامندار اهمیت دارد؟ 
رای رشوعی  رصتی بـخصوص بـ رای خـویش را بـه یاد آورم. او در این اتـفاق فـ عیسی مسیح آیین عـشای ربـانی را پـایه گـذاری کرد تـا کفاره عظیم او بـ

دوباره با گذشته بخشیده شده و ارتباط شفا یافته ام با دیگران مهیا منود. 

رای تخصیص خـودم بـطور مـنظم بـه تـو و همچنین صـاف کردن حـسابـم بـا تـو و دیگران  خـداونـدا، ای پـدر آسامنی از اینکه عیسی مسیح فرصتی بـ
رای رشکت در آیین عـشای ربـانی هـر زمـان که در جـمع ایامنـداران  رایم مهیا منـوده بسیار خرسـندم. متـام کوشـش خـود را بکار خـواهـم گرفـت تـا بـ بـ

انجام گیرد آماده باشم. آمین! 
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۱۵ - آیین عشای ربانی

«آیین عـشای ربـانی حـاکی از مـشاركـت سمبلیک در بـدن و خون مسیح اسـت برای ابراز ایامن بـه او بـعنوان منجی مـان. در تجـربـه این آیین، مسیح حـضور 
دارد تـا بـا امـت خـویش مـالقـات كرده و آنـان را قـوت بخشـد. هـمچنان كـه در این آیین مـشاركـت می جـوییم بـا خـوشی مرگ او را تـا وقتی كـه دگـر بـار بـازگردد اعالم 
خواهیم کرد. آمـادگی برای پیوسـنت بـه این آیین مسـتلزم خـودآزمـایی، تـوبـه و اعرتاف می بـاشـد. عیسی مسیح خـدمـت شسـتشوی پـاهـا را هـمراه بـا این آیین وضـع منـود 
که حـاكی از تجـدید مـقدس، برای ابراز متـایل بـه خـدمـت بـه دیگران در تـواضـع مسیح وار و اتـحاد قـلب هـایامن هـمراه بـا مـحبت اسـت. انـجام این آیین برای هـمه 

ایامنداران آزاد می باشد.»

استفاده شخصی

تعهد

mailto:info@ahdejadeed.com
http://www.ahdejadeed.com/


انجیل متی فـصل۲۶ آیه هـای ۱۷ تـا ۳۰: ۱۷ در نخسـتین روز عید فطیر، شـاگردان نزد عیسی آمـده از او پرسیدنـد: «كـجا میل داری برای تـو شـام فـصح را آمـاده كنیم ۱۸ عیسی جـواب داد: «در 
شهـر نزد فالن شـخص بروید و بـه او بـگویید: اسـتاد می گـوید وقـت مـن نزدیک اسـت و فـصح را بـا شـاگردانـم در مـنزل تـو نـگاه خواهـم داشـت.» ۱۹ شـاگردان طـبق دسـتور عیسی عـمل كرده شـام 
فـصح را حـارض سـاخـتند. ۲۰ وقتی شـب شـد عیسی بـا دوازده شـاگرد خود بـر رس سـفره نشسـت. ۲۱ در ضـمن شـام فرمود: «بـدانید كـه یکی از شام مرا تسـلیم دشـمن خواهـد كرد.» ۲۲ آنـان بسیار 
نـاراحـت شـدنـد و یکی پـس از دیگری پرسیدنـد: «خـداونـدا، آیا مـن آن شـخص هسـتم؟» ۲۳ عیسی جـواب داد: «کسی که دسـت خـود را بـا مـن در كـاسـه فـرو می کند، مرا تسـلیم خـواهـد كرد. ۲۴ 
پرس انـسان بـه هامن راهی خـواهـد رفـت كـه در کتاب مـقّدس برای او تعیین شـده اسـت، اّمـا وای بـر آن کسی كـه پرس انـسان تـوسـط او تسـلیم شـود. برای آن شـخص بهـرت بـود كـه هرگـز بـه دنیا 
منی آمـد.» ۲۵ آنـگاه یهودای خـائـن در پـاسـخ گـفت: «ای اسـتاد، آیا آن شـخص مـن هسـتم؟» عیسی جـواب داد: «هامن طـور اسـت كـه می گـویی.» ۲۶ شـام هـنوز متـام نشـده بـود كـه عیسی نـان را 
برداشـت و پـس از شـكرگزاری آن را پـاره كرده بـه شـاگردان داد و گـفت: «بگیرید و بـخورید، این بـدن مـن اسـت.» ۲۷ آنـگاه پیالـه را برداشـت و پـس از شـكرگزاری آن را بـه شـاگردان داد و گـفت: 
«هـمٔه شام از این بـنوشید ۲۸ زیرا این خـون مـن اسـت كـه اجرای پیامن تـازه را تـأیید می کند و برای آمـرزش گـناهـان بسیاری ریخته می شـود. ۲۹ بـدانید كـه مـن دیگر از میؤه مـو نـخواهـم نـوشید 

تا روزی كه آن را با شام در پادشاهی پدرم تازه بنوشم.» ۳۰ پس از آن، رسود فصح را خواندند و به طرف كوه زیتون رفتند. 

رسـالـه اول بـه قرنتیان فـصل ۱۰ آيـه هـای ۱۶ تـا ۱۷: ۱۶ آیا مـقصود از نوشیدن پیالـٔه پـر از بركـت كـه خـدا را برای آن سـپاس می گـوییم، سهیم شـدن در خـون مسیح نیست؟ و آیا وقتی نـان را پـاره 
كرده می خوریم، آیا مقصود ما سهیم شدن در بدن مسیح نیست؟ ۱۷ هامن طوری که یک نان وجود دارد، ما نیز اگرچه بسیاریم یک بدن هستیم زیرا همٔه ما در خوردن یک نان رشیكیم. 

رسـالـه اول بـه قرنتیان فـصل ۱۱ آیه هـای ۲۳ تـا ۲۶: ۲۳ تـعالیمی را كـه بـه شام دادم، از خود خـداونـد گرفـتم و آن این بود كـه عیسی خـداونـد در شـبی كـه تسـلیم دشـمنان شـد، نـان را گرفـت ۲۴ و 
بـعد از شـكرگزاری آن را پـاره كرده گـفت: «این اسـت بـدن مـن برای شام. این را بـه یاد مـن بـجا آورید.» ۲۵ هامن طور پـس از شـام پیالـه را نیز برداشـته گـفت: «این پیالـه هامن پیامن تـازه ای اسـت 

كه با خون من بسته می شود. هرگاه این را می نوشید، بیاد من بنوشید.» ۲۶ زیرا تا وقت آمدن خداوند هرگاه این نان را بخورید و پیاله را بنوشید، مرگ او را اعالم می کنید. 

رسـالـه اول بـه قرنتیان فـصل ۱۱ آیه هـای ۲۷ تـا ۳۰: ۲۷ بـنابراین اگـر كسی بـه طور نـاشـایست نـان را بـخورد و پیالـه را بـنوشـد، نسـبت بـه بـدن و خون خـداونـد مرتـكب خـطا خواهـد شـد. ۲۸ بـنابراین 
هرکس بـاید خـود را بیازمـاید، آن وقـت خـود از آن نـان بـخورد و از آن پیالـه بـنوشـد. ۲۹ زیرا کسی که معنی و مـفهوم بـدن مسیح را درک نـكند و از آن بـخورد و بـنوشـد بـا خـوردن و نـوشیدن آن، 

خود را محكوم می سازد. ۳۰ به همین سبب است كه بسیاری از شام ضعیف و مریض هستید و عّده ای نیز مرده اند. 

انجیل یوحـنا فـصل ۱۳ آیه هـای ۱ تـا ۱۷: ۱ یک روز قـبل از عید فـصح بود. عیسی فهمید كـه سـاعـتش فرا رسیده اسـت و می بـایست این جـهان را ترک كـند و نزد پـدر برود. او كـه همیشه مـتعلّقان 
خـود را در این جـهان مـحبّت می  منـود، آنـها را تـا بـه آخـر مـحبّت كرد. ۲ وقـت شـام خـوردن بـود و شیطان قـبالً دل یهودای اسخـریوطی را برانگیخته بـود كـه عیسی را تسـلیم منـاید. ۳ عیسی كـه 
می دانسـت پـدر هـمه چیز را بـه دسـت او سـپرده و از جـانـب خـدا آمـده اسـت و بـه سوی او می رود، ۴ از رس سـفره برخـاسـته، لـباس خود را كـنار گـذاشـت و حولـه ای گرفـته بـه كـمر بسـت. ۵ بـعد از 
آن در لگنی آب ریخت و رشوع كرد بـه شسـنت پـاهـای شـاگردان و خشک كردن آنـها بـا حولـه ای كـه بـه كـمر بسـته بود. ۶ وقتی نـوبـت بـه شـمعون پـطرس رسید او بـه عیسی گـفت: «ای خـداونـد، آیا 
تـو می خواهی پـاهـای مرا بـشویی؟» ۷ عیسی در جواب گـفت: «تـو اكـنون منی فهمی مـن چـه می کنم ولی بـعداً خواهی فهمید.» ۸ پـطرس گـفت: «هرگـز منی گـذارم پـاهـای مرا بـشویی.» عیسی بـه 
او گـفت: «اگـر تـو را نـشویم، تـو در مـن سهمی نـخواهی  داشـت.» ۹ شـمعون پـطرس گـفت: «پـس ای خـداونـد، نـه تـنها پـاهـای مرا بـلكه دسـتها و رسم را نیز بـشوی.» ۱۰ عیسی گـفت: «کسی که 
غسـل كرده اسـت احتیاجی بـه شسـت وشـو نـدارد، بـه جـز شسـنت پـاهـایش. او از رس تـا پـا متیز اسـت و شام پـاک هسـتید، ولی نـه هـمه.» ۱۱ چون او می دانسـت چـه کسی او را تسـلیم خواهـد منود، 
بـه همین دلیل گـفت هـمٔه شام پـاک نیستید. ۱۲ بـعد از آنکه پـاهـای آنـان را شسـت و لـباس خود را پوشید و دوبـاره رس سـفره نشسـت، از آنـها پرسید: «آیا فهمیدید برای شام چـه كردم؟ ۱۳ شام 
را اسـتاد و خـداونـد خـطاب می کنید و درسـت هـم می گـویید زیرا كـه چنین هسـتم. ۱۴ پـس اگـر مـن كـه اسـتاد و خـداونـد شام هسـتم پـاهـای شام را شسـته ام، شام هـم بـاید پـاهـای یكدیگر را  مـ
بـشویید. ۱۵ بـه شام منونـه ای دادم تـا هامن طور كـه مـن بـا شام رفـتار كردم شام هـم رفـتار كنید. ۱۶ یقین بـدانید كـه هیچ غالمی از اربـاب خود و هیچ قـاصـدی از فرسـتندٔه خـویش بزرگرت نیست. 

۱۷ هرگاه این را فهمیدید، خوشا به حال شام اگر به آن عمل منایید.
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