
 ۱۷ـ۱۶، ۱۰اول قرنتیان 

کنیم، شریک شدن در بدن  گزاریم، شریک شدن در خون مسیح نیست؟ و آیا نانی که پاره می آیا جام برکت که به جهت آن شکر می

 .یابیم از آنجا که ناْن یکی است، ما نیز که بسیاریم، یک بدن هستیم، زیرا همه از یک نان بهره می 17مسیح نیست؟  

 

گذاشته   زی م ک ی  یرا رو   حی بدن و خون مس ی . برخدم ی مراسم شام اخر را د یبرگزار  یمختلف برا  یهادر دو سال گذشته روش 

د تا با خون و  شو کی نزد  زی به مشده بود انجمان اجازه داده   عضواز  کی به هر  یاند. سپس با وجود نگاه کردن فاصله اجتمع

. و در جوامع  رندی گ یم شانخود   یبرا  یجام کوچک شخص  کی  سای کل و های ضع گر،ی د یساهای شود. در کل ک ی شر ی سی جسم ع

  خاص، ما       طی شرا  نی تحت ا ی . حت قی دق یبهداشت  طی . البته تحت شرابودشده نان اضافه   ی تو یینانوا در شراب قبآل   گر،ی د

ما   گر ی د یو از سو   ندک یسو ما را به خودش ملحق م  کی که از  یسی . عدیمتجربه کر را  حی مس ی سی ع اگانهی خداوند  ت وحد

ما  دوست   ای است:  آ نی مهم ا یافتد. اما سوال یاتفاق م زی کرونا ن  ژهی و  طی در شرا نهای کند. همه ا  ی متصل م گری کدی را به  انی حی مس

دوردستی از  که آن  می عادت نباش راینقد یاز نگاه کردن فاصله اجتماع یما حت  ای آ م؟ ی شو کی نزد  یسی و به ع گری د ک ی به  می دار

  می ده ینم حی ما ترج ای آ  م؟ی تحمل کن  گر ی د یشدن با کس کی نزد  می توان  یم یما حت  ای آ ؟رجیح می دهیمرا ت  یگرد نمسیحیاعیسی و 

سوال       م؟ی خواه ی را م یس ی آن کار ع یما حت  ای آ  م؟ی شدن او را تحمل کن  نزدیک می توان  یکند، م یوارد م  یسی ع یوقت  م؟ی تنها باش

را ببیند چه می شود؟ و اگر او تمام   شود؟ اگر او تمام بدی های وجودم به من نزدیک   راینقدایا الزم است که عیسی این است: 

من را از من بگیرد و من فقط خواست های او را انجام بدهم چه می شود؟ برخی هم شاید فقط به مراسم شام آخر می روند   هوت ش  

تا   کرداولین بر تقدیس . دریافت کردن جسم و خون عیسی از زمانی که عیسی آن را دهندمی بخاطر اینکه دیگران آن را انجام 

وحت    وجه چی بود. او به ه هودای مثل عضو اولین انجمن انی در م  .وجود ندارد ، فرق ندارد.    هیچ تغییری در آن آنجام االن 

  یبلند م ی با صدا  شه ی فرد مثل پطرس بود که البته هم ک ی . سپس نشست او  رادر کن    زی م کی ، اگرچه سر خواست  یمعیسی را ن 

و   آمد  یسی عبا وجود همه آنها نکردند.  ر به آن فک ادی هم وجود داشتند که  ز ی کند. و سپس کسان  انی ب خواست نظر خودش  را 

کامالً متفاوت شام   طی در شرا گر چه  ا. د ی آ یهنوز هم امروز نزد ما م عیسیو خون من برای شما.    ن برای شما م بدنفرمود: 

   .  دی آ یمما نزد به هر حال  یسی ع ، عیسی می آید. مراسم را خیلی خوب درک نمی کنیم. اگر چه معنی آن می ری آخر را جشن بگ

خون من است." او هنوز هم آن کلمات   نی بدن من است و ا نی کرد: "ا  انی کلمات را ب  نی در آن زمان ا یسی که ع ر و درست همانطو

چه چیزی به ما می خواهد   شام آخر عیسی در این مراسم   ست؟ ی از آن چ یسی شما!" اما منظور ع ی . "برامی فرمایدما  ی را برا

به ما بگوید یا برای ما مثالی بزند بلکه او تنها یک چیزی می   او چیزی را قصد ندارد  هیچی!  در مراسم شام آخر بگوید؟ 

ما امروز هم  .  عملی را برای ما آنجام دهد. ان شاگردان متوجه نشده بودند که چه کاری را آنجام داد  او دوست دارد  : خواست

. آن شاگردان فقط آن کار را به سادگی  دآنجام می ده شام آخر برای ما در هنگام مراسم عیسی می شویم که چه عملی را  متوجه ن 

آنجام می دهیم. بردارید و   همتا به امروز آن را آنجام داده است همینطور ما   آنجام دادند. اولین اجتماع کلیسایی این کار را  

  خودش را به ما اهدا کند.    همه را آنجام داده است تا  د و بنوشید این خون من است. عیسی این بخورید این جسم من است. برداری 

همان جسم عیسی ای را دریافت می کنیم که خود عیسی در اولین   یک جام ، یک جسم ، یک اجتماع و یک مسیحی . ما امروز  

  ۱۲ت و او این کار را نه فقط برای گناه آن . او خودش را شخصا برای تو فدا کرده اسداده استخود  ن شاگردابه مراسم شام آخر 

آنجام داده     آن دوران بلکه برای تمام زمان ها و برای تمام انسانها  های انسان  و یا نه فقط برای قوم یهود و یا برای انشاگرد

که ما امروز این مراسم نان و   حالی در . رسیدبه ما  است. و خون و قدرت او از تمام این زمان و این اتفاقات عبور کرده تا

    شراب را آنجام می دهیم با عیسی یکی می شویم.
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طور   هنوز به  انی حی او، مس زی کرد. و چند سال پس از مرگ  و رستاخ سی شام آخر را تأس یسی مرتبه که ع نی چند سال بعد از اول

  یشد. درست مثل کار می بر نان و شراب گفته  یسی کردند تا در مراسم شام آخر شرکت کنند. سخنان ع ی نظم  دور هم جمع مم  

از مرگ او و   یشدند آنها بخشمی  از او  ی. آنها بخشمی شدند ک ی شر ی سی به ع انی حی . و سپس مسمی ده ی که امروز هم انجام م

وجود   در دنیا یآن زمان سنت   بت پرست در بازگشته اند.  ای به دن  انی حی حال همان مس نی شدند. و با ا می او  ز ی از رستاخ یبخش

مطرح   انی حی مس نی ب  درسؤال   نی ا ن،ی کردند.  بنابرا ی مراسم دعوت م نی را به چن  انی حی مس نی هم  دوستان و  ها ه ی داشت. همسا

 ر این باره جواب داد:   پولس د  شد؟  ی کی و سپس با بت ها  حی همزمان با مس دتوان  ی مکسی  ا ی شد: آ

بت پرستی و به جامی عیسی   جامی  هم زمان به  این جامی که ما از آن می نوشیم هیچ ربطی با بت پرستی ندارد. آدم نمی تواند 

  یکی بت پرستی توانستند خودشان را با این سنت های  مسیحیان در این میان یک خدا را خدمت می کردند و نمی    شود.  شریک  

خدا یکی کرد. چقدر بد است اگر ما این ها را نادیده بگیریم و کورکورانه بت     خون و جسم خودش ما را با  ریقطاز  کنند. عیسی 

از کار خود  شیطان     امکان ندارد و ما فقط یک جسم و یک جام عیسی داریم.  کار پولس می گوید که این  ها را خدمت کنیم. 

نزد ما  حضور پیدا می کند     اوقات او با فشار  برخی  .بین ما و او ادامه دارد  عقب نکشیده است و تا به امروز هم این جنگ 

رام وارد قلب انسان ها می  آ. ولی برخی اوقات شیطان خیلی راحت و ترش می کندگسبرخی اوقات او موجب بی ایمانی و تردید 

خون و جسم عیسی برای  چیز دیگری می باشد. ولی با این حال عیسی برای ما باقی می ماند و او  شود و به آنها می گوید که 

مراسم   همین، می دهیمانجام  و شیطان  عملی که می توان در برابر بدی ها بهترین. کندمی ماده آخون و جسم خودش را برای ما 

و   آفریده است.   کالم خودش  از طریقرا دنیا که   است کسیعیسی است ولی در پشت این عمل خود عیسی وجود دارد.  خرآم شا

شب ترسناک است. شب    کی فرستد.  ی م کی راماند. االن او ما را به شب ت  یم نطور ی هم شهی هم ی سی ع کار امروز می کند همان

شب خداوند خواهد   نی ا  انی حال در پا نی د... و با ان ده یحکم   م ی زی که در آن ظلم، جنگ و خونر یو انکار است. شب  انتی خ

 نی من آم ی تو و برا یماند. برا


