درباره مراسم نان و شراب
انسان نان را براي ادامه حيات خود نياز دارد.
خداوند زمين را در اختيار ما قرار داده تا نان ما را به ما بدهد )مزامير ١٠٤؛ .(١٤و عيسي اين اجازه را به
ما مي دهد تا ما نان روزانه خود را از پدر آسماني خود طلب كنيم.
و ملكيصدق ،لملك ساليم ،نان و شراب بيرون آورد .و او كاهن خدای تعالی بود ،و او را مبارك خوانده،
گفت» :مبارك باد ابرام از جانب خدای تعالی ،مالك آسمان و زمين.١) .موسوي ١٤؛(١٨-١٩
اين يك تصوير پيامبرگونه است از آمدن عيسي ،كه او به عنوان يك موعظه گر و پادشاهي خداوند با نان و
شراب به سوي ما مي ايد ،براي سعادت ما و بركت دادن به ما كه بر نهاد اين نان و شراب جسم و خون او
نهفته است) .عبرانيان (٧-١٠
در بيابان منا خداوند براي قوم اسرائيل كه أسير گرسنگي بودند ،باران نان بارانيد.٢) .موسوي (١٦
عيسي درباره خود مي گويد)يوحنا  (٦،٤٨من نان جهانم .پدرانتان نان را در صحراي منا خوردند ولي
نتوانستند جاودانه شوند ،ولي من نان حيات هستم و از آسمان آمده ام .كسي كه از اين نان بخورد تا أبد زنده
خواهد ماند و اين نان همان جسم من است كه براي اين عالم داده خواهد شد.
اينها سخناني هستند كه عيسي درباره نان و شراب عنوان كرده است.
خون حيات است
خون شامل حيات است و خداوند صاحب حيات ،بنابراين هيچ انساني اجازه ندارد خون كس ديگر را بريزد
و خداوند اين را به عنوان حكم پنجم قرار داده است :قتل مكن .و يا هر كه خون انسان ريزد ،خون وی به
دست انسان ريخته شود ،زيرا خدا انسان را به صورت خود ساخت.١) .موسوي ٩؛(٦
به علت نافرماني انسان در برابر خداوند ،انسان به جرم قتل محكوم است و ما به خداوند جان و خون خود
را مديون هستيم .ولي خداوند به دليل رحمت و بخشش خود انسان را از اين ريختن خون خود در برابر
گناهش منع كرده و يك حيوان بجاي انسان قرباني مي شود .خون بايد در محراب و براي خداوند ريخته
مي شد .و اين براي عهد قديم بود.٣) .موسوي ١٧/ ٤-٧؛ .٥ / ١١-١٤موسوي ١٢؛ (٢٧
وقتي كه مصريان قوم اسرائيل را زنداني كردند تا مانع هجرت انان شوند ،خداوند به موسوي پيام داد تا
نخست زادگان انان خواهند مرد .ولي إسرائيلي ها ميبايست كه بره اي را مي كشتند و خون ان را بر سر در
خانه مي ماليدند و گوشت ان بره را كباب كرده و مي خوردند و با اين كار فرزندان انان در امان مي ماندند
و فرشته مرگ از در خانه انان عبور مي كرد .و خون ان بره از انان محافظت مي نمود.
براي بزرگداشت اين واقعه إسرائيلي ها و نسلهاي بعد انها اين روز را هر ساله جشن مي گيرد و ان را عيد
)پسح )عبور كردن( ناميدند .انها بايد گوشت بره و  ٧روز پياپي نان فطير بخورند.٢) .موسوي ١١-١٢
پولوس رسول در نامه اي به جماعت قرنتيان مي نويسد)قرنتيان ٥؛ :(٧ما نيز بره عيد پسح را داريم و او
كسي نيست جز عيسي مسيح كه قرباني شد.
وقتي كه خداوند با قوم اسرائيل بر روي كوه سينا عهد بست تا از انان محافظت كند و انان را نجات دهد ،به
نشان اين عهد خون حيواني به عنوان قرباني براي خداوند ريخته شد.٢) .موسوي ٢٤؛ (١-٨و اين همان عهد
قديمي ميان خداوند و قوم خود اسرائيل بود كه به عهد قديم معروف شد.
عيسي مراسم نان و شراب را بر پا كرد.
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عيسي در موعظه هاي خود گفته كه :هر كس كه از جسم من بخورد و از خون من بنوشد ،زندگي جاودان
مي يابد و من او را در روز قيامت رستاخيز مي بخشم .جسم من طعام حقيقيست و خون من نيز نوشيدني
حقيقيست و هر كس از ان دو بخورد و بنوشد در من خواهد بود و من نيز در او خواهم بود) .يوحنا ٦؛
(٢٦-٥٨
در غروب روز پنجشنبه و قبل از به صليب كشيده شدن عيسي ،او به همراه دوازده شاگردانش عيد پسح را
جشن گرفته بودند) .متي ٢٦؛ (١٧-٣٠در ان هنگام عيسي مسيح نان را برداشته ،شكرگزاري نمودند و ان را
بين شاگردان تقسيم كردند و فرمودند :برداريد و بخوريد! اين جسم حقيقي من است! و همانطوركه عيسي نان
را به عنوان جسم خود عنوان كرد ،از شراب نيز به عنوان خون حقيقي خود ياد نمود) .متي ٢٦؛ (٢٧-٢٩او
جام را برداشته و شكرگزاري كرد و فرمود :همه از اين بنوشيد ،اين خون من است كه براي شما و بخشيده
شدن گناهان ريخته خواهد شد و اين عهديست جديد.
عيسي با خون خود عهدي جديد با شاگردانش و همچنين پيروان خود بسته است و اين عهديست براي تمامي
قومها و اين عهد همانند عهد قديم كه خداوند با قوم اسرائيل بر روي كوه سينا بسته بود با يك قرباني همراه
بود.
خون همان حيات است و وقتي عيسي جان خود را براي ما روي صليب مي دهد به معني اين است كه او ما
.را حيات مي بخشد .عيسي درباره خود گفته است)يوحنا ١٠؛ :(٢٨من به شما حيات جاودان ميدهم
همانند درخت انگور كه اب را به ميوه مي رساند و اگر ميوه از ساقه جدا شود حياتش ادامه نميابد و اين
داستان براي شما نيز به همانگونه است ،وقتي كه شما در من نمانيد ،ميميريد .هر كس در من بماند و من در
ان ،او ثمره فراوان خواهد داد .و شما بدون من از اين ثمره محروم خواهيد بود.
نان و شراب مراسم عبادت كليسا در واقع جسم و خون حقيقي عيسي مسيح هستند ،همانطور كه او در مراسم
عروسي واقع در كنعا اب را به شراب تبديل كرد ،او نان و شراب را نيز به جسم و خون حقيقي خود تبديل
مي نمايد) .يوحنا (٢
وقتي كه خداي پسر مي فرمايد كه تمام قدرت اسمانها و روي زمين به او داده شده و اين عالم از او آفريده
شده ،پس قطعا اين امر رخ داده است) .متي ٢٨؛١٨؛ يوحنا ١؛٣؛ عبرانيان ١؛ (٢
وقتي كه عيسي درباره مراسم نان و شراب مي فرمايد :اين جسم و خون حقيقي من است ،پس قطعا همين
طور مي باشد.
مزامير  :٣٣كلم سرور ما حقيقت محض است و او بر سر حرف خود مي ماند .وقتي او چيزي را بگويد،
همان اتفاق مي افتد .وقتي طلب كند ،همان خواهد شد.
از طريق كلم عيسي ،نان و شراب به جسم و خون حقيقي او تبديل مي شوند .اين امر از طريق يك درك
غير قابل لمس اتفاق مي افتد و به مراسم عشاي رباني معروف مي باشد .اينجا جسم و خون عيسي مي باشد
و همزمان نان و شراب .خون و جسم عيسي درون و همراه اين نان و شراب هستند.
با جسم و خون عيسي در مراسم عشاي رباني ،او به ما بخشش گناهان و همراهي با خود و مستحكم كردن
ايمان و درك درست از سعادت و انتظار آمدن مجددش و اجتماع با يكديگر را هديه مي دهد.
عيسي همه تعميد شده ها را به مراسم نان و شراب دعوت مي كند
در مراسم عشاي رباني ما بايد خود را امتحان كنيم كه ايا واقعا از روي ايمان براي شركت در اين مراسم
آمده ايم.
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).١قرنتيان ١١؛  :(٢٧-٢٩پس هرکه بطور ناشايسته نان را بخورد و پياله خداوند را بنوشد ،مجرم بدن و
خون خداوند خواهد بود .ا اما هر شخص خود را امتحان کند و بدينطرز از آن نان بخورد و از آن پياله
بنوشد .زيرا هرکه میخورد و مینوشد ،فتوای خود را میخورد و مینوشد اگر بدن خداوند را تمييز
نمیکند.
براي شكرگزاري و تشكر از اين نعمت كه نصيب ما شده است ما بايد با إقرار به گناهانمان از عيسي طلب
بخشش كنيم و خود نيز ديگران را ببخشيم و اگر كينه و غضب نسبت به ديگران در دل داريم براي شركت
در مراسم نرويم) .متي ٥؛ ٢٣-٢٤؛ روميان ١٢؛  (١٧-٢١بايد تلش كنيم تا از خطاهاي آينده خود بكاهيم و
بر عليه آنها بخواهيم كه بجنگيم .ما در عشاي رباني بر اين باوريم كه جسم و خون مسيح را دريافت مي كنيم
و از اين بابت خوشحاليم كه با عيسي همراه مي شويم و از دوباره امدنش خوشنوديم .ما به همراه أفراد ديگر
اجتماع براي همراهي با عيسي در صف مراسم نان و شراب ايستاده ايم و اجتماع او و كليساي مسيح مي
باشيم.
اين حقيقت إنجيلي درباره مراسم نان و شراب باعث ايمان و انتشار كليساي إنجيلي لوتري مي شود .ديگر
اجتماعات كليسايي باور ديگري راجع به عشاي رباني دارند و بنابراين ما نمي توانيم به مراسم نان و شراب
ديگر كليساها برويم.
كسي كه إيماني به عيسي ندارد و در مراسم نان و شراب شركت مي كند در واقع بهره اي از ان نمي برد و
تنها نان و شراب معمولي را مي خورد و اين دو در او تأثيري ندارند و باعث سعادت او نمي شود و كاري
كه او مي كند جز مراسم به حساب نمي ايد و در دادگاه الهي محكوم است.١) .قرنتيان ١١؛ (٢٨
دادگاه خداوند شامل كساني ميشود كه نمي خواهند ايمان بياورند .اگر پاستور متوجه شود كه كسي ايمان
ندارد ميتواند از حضور شخص در مراسم جلوگيري كند .ما بايد نسبت به پاستور و تمام مسئولين كليسا
وفادار بوده و نبايد انها را در تنگنا قرار دهيم) .متي ٧؛ .١ / ٦قرنتيان ٤؛ (١-٢
براي كسي كه ايمان دارد ولي دچار شك مي شود عيسي فرموده:
كسي كه نزد من آيد ،من او را از خود نمي رانم.
اين شخص بايد اينگونه دعا كند) :مرقس ٩؛  (٢٤اي سرور ،من به تو ايمان دارم؛ تو به من بي ايمان كمك
كن.
ايمان هر مسيحي هميشه در معرض خطر و شك است و مارتين لوتر گفته كه شك ها بايد تو را به سوي
كلم خدا و انجيل و همچنين دعا بياورد .هديه ايمان از طريق گوش كردن به كلم خداوند محكم مي شود و
همچنين با شركت در مراسم نان و شراب.
دفت فلف لووده
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