
عشای ربانی

۲۰۲۱ نوامبر ۱۴وعظ 
۲۰ تا ۷ آیه ۲۲لوقل فصل 

شبان کریس سیکس

مقدمه وعظ
در ماه نوامبر در ایاالت متحده جشنی به نام روز شکرگزاری را جشن می گیریم.

این جشن و جشنی است برای سپاسگزاری از نعمت های خداوند.
این زمانی است که خانواده و دوستان در طول یک وعده غذایی با هم در مشارکت هستند.

به همین دلیل در آبان ماه یک سری وعظهای سه هفته ای با موضوع غذا و خانواده انجام می دهیم.
 نگاه خواهیم کرد و در مورد آخرین غذایی که عیسی مسیح قبل از مصلوب شدن با شاگردانش خورد،۲۲امروز به لوقا فصل 
بررسی خواهیم کرد.

آخرین شامی که عیسی با پیروانش خورد، همچنین اولین شام خداوند بود.
ما امروز بعد از وعظ عشای ربانی را برگزار خواهیم کرد.

من اکنون می خواهم متن کتاب مقدس ما را بخوانم.
لطفاً گوش دهید و قلب خود را به روی خداوند باز کنید که در کالم خود با ما صحبت می کند.

۲۰ تا ۷ آیه ۲۲لوقا فصل 
 آنگاه روز نان فطیر فرا رسید که در آن بره فصح باید قربانی می شد.۷
 پس عیسی پطرس و یوحنا را فرستاد و گفت: »بروید و عید فصح را برای ما آماده کنید تا بخوریم.«۸
 به او گفتند: »از کجا می خواهی آن را آماده کنیم؟«9

 او به آنها گفت: »اینک، هنگامی که به شهر وارد شدید، مردی که کوزه ای آب حمل می کند، به مالقات شما می آید. او را به۱۰
خانه ای که وارد می شود دنبال کنید.

 و به صاحب خانه بگویید: ”معلم به شما می گوید، اتاق مهمان کجاست تا با شاگردانم عید فصح را بخورم؟”۱۱
 و او یک باالخانه بزرگ مبله را به شما نشان خواهد داد. اونجا آماده کن.”۱۲
 و رفتند و آن را همانطور که به آنها گفته بود یافتند و عید فصح را آماده کردند.۱۳

 و چون ساعت فرا رسید، او و رسوالن با او بر سفره نشست.۱۴
 و او به آنها گفت: »من از صمیم قلب می خواستم پیش از رنج کشیدن، این فصح را با شما بخورم.۱۵
 زیرا به شما می گویم که آن را نخواهم خورد تا زمانی که در ملکوت خدا تمام شود.«۱۶
 و پیاله ای گرفت و چون شکر کرد، گفت: »این را بگیرید و بین خود تقسیم کنید.۱۷
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 زیرا به شما می گویم که از این به بعد از میوه تاک نخواهم نوشید تا پادشاهی خدا بیاید.«۱۸
 پس نان را گرفت و شکر کرد، آن را شکست و به ایشان داد و گفت: »این بدن من است که برای شما داده می شود. این را به۱۹

یاد من بکنید.«
 و همینطور جام بعد از خوردن غذا، گفتند: »این جامی که برای شما ریخته می شود، عهد جدید در خون من است.۲۰

 را می خوانیم:۸ آیه ۴۰با هم اشعیا باب 
”گیاه خشک می شود و گل پژمرده می گردد، اما کالم خدای ما برای همیشه باقی می ماند.”

لطفاً با من دعا کنید
ای پدر آسمانی، از تو سپاسگزارم که عیسی مسیح را به عنوان بره قربانی برای خدافرستادی تا برای گناهان ما بمیرد.

از طریق عیسی مسیح ما می توانیم با شما رابطه داشته باشیم، زیرا او ما را پاک کرده است.
روح القدس، قلب ما تشنه توست.

لطفاً ذهن و قلب ما را برای درک کالم خدا که امروز در برابر ما قرار دارد باز کنید.
ما به نام عیسی دعا می کنیم.

آمین

در اینجا نکته اصلی یا ایده بزرگ خطبه امروز است.
ایده بزرگ: شام خداوند با سپاس به گذشته نگاه می کند و با امید به جلو نگاه می کند.

بیایید با صحبت در مورد عید فصح شروع کنیم.
  به آن اشاره شده است.۸ و ۷می بینیم که در آیات 

 »سپس روز نان فطیر فرا رسید که در آن بره فصح باید قربانی می شد.۷
 پس عیسی پطرس و یوحنا را فرستاد و گفت: »بروید و عید فصح را برای ما آماده کنید تا بخوریم.«۸

عید فصح مهمترین عید و جشن قوم یهود بود.
این عید فصح نامیده می شود زیرا فرشته مرگ بر قوم خدا در مصر گذشت.

 شنیدیم.۱۲ما قبالً در این مورد در خدمت خواندن از خروج 
فرشته مرگ با کشتن اولین فرزند ذکور از هر خانواده مصر را داوری کرد.

این مجازات خداوند فرعون برای بردگی قوم یهود بود.
اما برخی از اولین فرزند ذکور در مصر در آن شب زنده ماندند.

فرشته از چند خانه گذشت.
فرشته مرگ چگونه می دانست که از کدام خانه ها عبور کند؟

خون بره را دید.
این نشانه حفظ خداوند بر مردم آن خانه بود.

 گفت دقت کنید۱۳ تا ۱۲ آیه ۱۲به آنچه خدا در خروج فصل 
 »در آن شب از سرزمین مصر خواهم گذشت و تمام پسران نخست زاده و حیوانات نر را در زمین مصر خواهم زد و همه۱۲

خدایان مصر را داوری خواهم کرد، زیرا من خداوند هستم.
 اما خون روی تیرهای در خانه های شما را نشانه ای خواهد بود. وقتی خون را ببینم از روی تو می گذرم. وقتی به سرزمین۱۳

مصر ضربه بزنم، این بالی مرگ به تو نخواهد رسید.«
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خون یک بره نشانه ای برای نجات مردم از مرگ بود.
بره نیز یک وعده غذایی فراهم کرد.

 گوش دهید.۸ تا ۷ آیه ۱۲به خروج فصل 
 »آنها مقداری از خون را بردارند و به پهلوها و باالی چهارچوب درهای خانه هایی که حیوان را می خورند بمالند.۷
 در همان شب باید گوشت را روی آتش کباب کنند و همراه با سبزی ساالد تلخ و نان بدون مخمر بخورند.«۸

آن شب که فرشته از آنجا گذشت، خداوند به مردم گفت که بره را بخورند.
همچنین خداوند به آنها فرمود که در آینده هر سال یک بره را قربانی کرده و بخورند.

عید فصح یک وعده غذایی برای جشن گرفتن و یادآوری بود.
 می بینیم.۱۴ آیه ۱۲ما این را در خروج فصل 

 »این روزی است که باید به خاطر بسپارید. هر سال، از نسلی به نسل دیگر، باید آن را به عنوان عید ویژه برای خداوند جشن۱۴
بگیرید. این قانون برای همیشه است.«

عیسی کامالً به شریعت خدا وفادار بود.
به همین دلیل است که عیسی عید پسح را با شاگردانش طبق شریعت خدا جشن گرفت.

در اتاقی گرد هم آمدند و دور سفره ای جمع شدند تا غذا بخورند و نعمت های خدا را جشن بگیرند.

چرا ما چنین جشن هایی داریم که شامل غذا می شود؟
آیا فقط به یاد آوردن نعمت های خدا در ذهنمان کافی است؟

من اینطور فکر نمی کنم.
آیا تا به حال طعم غذای خاصی را می چشید و مادرتان را به یاد می آورید؟

یا چیزی را بو کنید و مکان یا رویداد خاصی را در گذشته به یاد آورید؟
خداوند به ما چشم و گوش و بینی و دست و دهان داد.

خداوند می خواهد که ما از نعمت های او لذت ببریم و به یاد آوریم.
به همین دلیل است که او به ما نشانه ها و نشانه هایی داد که می توانیم ببینیم و بو کنیم و بچشیم.

هنگامی که قوم خدا بره عید فصح را با نان و شراب می خوردند، می توانستند بو و مزه کنند و از نعمت های فراوان خداوند بهره
مند شوند.

عید فصح یک غذای تعطیالت برای یهودیان بود تا کار خدا را در زندگی خود جشن بگیرند و به یاد آورند.
و شام خداوند یک وعده غذایی برای مسیحیان است تا کار خدا را در زندگی ما جشن بگیرند و به یاد آورند.

بیایید اکنون توجه خود را به اشتراک بگذاریم.
ما همچنین این مراسم مقدس را عشای ربانی می نامیم زیرا خداوند عیسی است که این وعده غذایی را به ما می دهد.

 نگاه کنید.۲۰ تا ۱۹ آیه ۲۲دوباره با من به لوقا فصل 
 و عیسی نان را گرفت و چون شکر کرد، آن را شکست و به ایشان داد و گفت: »این بدن من است که برای شما داده شده۱۹

است. این را به یاد من انجام دهید.«
 و همینطور جام بعد از خوردن آنها گفت: ”این جامی که برای شما ریخته می شود عهد جدید در خون من است.”۲۰
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غذای پسح شامل گوشت بره، نان و فنجان های شراب است.
 ذکر نشده است.22با این حال، بره در لوقا 
زیرا عیسی بره خداست.

عیسی بره ای است که برای محافظت از قوم خود در برابر فرشته مرگ مرد.

 عیسی گفت: ”این کار را برای یادآوری من انجام دهید.”۱۹در آیه 
عیسی می خواست آنها چه چیزی را به خاطر بسپارند؟

که بر روی صلیب، خون عیسی برای گناه ما ریخته شد، مانند جام شرابی که در عید فصح ریخته شد.
وقتی عیسی خون خود را برای ما ریخت، عهد جدیدی می بست.

عهد، وعده ای است بین خدا و قومش.

عهد جدید وعده ای از جانب خداوند است که هرگز ما را به خاطر گناهانمان مجازات نخواهد کرد.
خداوند هرگز گناه را دوبار مجازات نمی کند.

عیسی برای شستن گناهان هر کسی که به او ایمان دارد مرد.
از آنجا که عیسی کامالً انسان و کامالً خداست، قربانی او می تواند همه گناه و شرم ما را برای همیشه از بین ببرد.

اگر به او به عنوان نجات دهنده و خداوند خود اعتماد کنید، زندگی ابدی، امید و آرامش خواهید داشت.
این وعده عهد جدید است.

یهودیان عید فصح را جشن می گیرند تا به گذشته نگاه کنند و نجات خود را در مصر به یاد آورند.
مسیحیان در عوض شام خداوند را جشن می گیرند.

ما به گذشته نگاه می کنیم و به یاد می آوریم که وقتی عیسی بر روی صلیب مرد، نجات یافتیم.
عشای ربانی و غسل تعمید دو آیین مقدس در کلیسای مسیحی هستند.

مقدسات تصاویری فیزیکی از وعده های روحانی خدا هستند.

آگوستین یک رهبر کلیسا از شمال آفریقا بود.
 سال پیش آگوستین گفت که مراسم مقدس ”نشانه ظاهری و قابل مشاهده فیض درونی و پایدار است.”۱۶۰۰

آب غسل تعمید نشانه ای آشکار از شستشوی معنوی گناه ما است.
به همین ترتیب، عشای ربانی یک نشانه قابل مشاهده است که به ما در درک حقایق معنوی کمک می کند.

ما امیدمان را به آب مرئی و نان و جام نمی بندیم.
ما به لطف نامرئی خداوند امیدواریم.

دوستان ما سر سفره نمی آییم که شکممان پر از نان شود.
ما به این سفره می آییم تا دلمان از لطف خدا پر شود.

عیسی این غذا را با نان و شراب طراحی کرد تا به شما کمک کند او را واضح تر ببینید.
عیسی از شما می خواهد که کارهایی را که در گذشته برای شما انجام داده است، به خاطر بسپارید.

زیرا این به شما کمک می کند در حال و آینده به عیسی اعتماد کنید.

وقتی امروز در حال خوردن نان و نوشیدن جام هستید، می خواهم عیسی را دعوت کنید تا با شما صحبت کند.
عیسی از طریق آیین مقدس به ما می گوید:
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”به یاد داشته باشید که قربانی من بر روی صلیب تمام گناهان شما را شسته است.
فرشته مرگ از سرت گذشت!

نگذارید دلتان از گناه و شرم پریشان شود.
من در خانه پدرم برای شما مکانی آماده می کنم.

آنجا برای همیشه زندگی خواهید کرد.
و هیچ اشکی، غم و دردی وجود نخواهد داشت.«

این وعده غذایی به شما کمک می کند تا بشنوید که عیسی درباره این حقایق به شما یادآوری می کند.
به خاطر سپردن این موارد به شما کمک می کند تا با دانستن اینکه تنها نیستید با چالش های این هفته روبرو شوید.

این یکی از فواید این مراسم مقدس است.

ما آن را »عشای ربانی« می نامیم.
این شام ما نیست، جایی که ما تصمیم می گیریم در مورد خداوند فکر کنیم.

در عوض، خود مسیح میزبان غذا است.
ما به سفره او می آییم، جایی که او ما را از نظر معنوی تغذیه می کند.

ما همچنین گاهی اوقات از کلمه ”عشاق” برای توصیف عشای ربانی استفاده می کنیم.
اشتراک با کلمه اجتماع مرتبط است.

این کلمه ای است که در مورد رابطه صحبت می کند.
شاگردان دوستانی از پیشینه های بسیار متفاوت بودند.

آنها دیدگاه های سیاسی متضاد و شخصیت های متفاوتی داشتند.
آنها جامعه خاصی را تشکیل دادند زیرا عیسی آنها را گرد هم آورد.

اشتراک در درجه اول در مورد رابطه ما با مسیح است.
این یک رابطه عمودی را جشن می گیرد که تأثیر افقی دارد.

ما باید به خاطر داشته باشیم که ما فقط یک جامعه هستیم زیرا مسیح هر یک از ما را به اعضایی از خانواده واحد خدا تبدیل کرد.
اتحاد ما با مسیح دلیل و اساس اتحاد ما با یکدیگر است.

در سر سفره ما از اتحاد خود با مسیح تغذیه و تشویق می شویم، بنابراین می توانیم برای ایجاد وحدت با یکدیگر در مسیح تالش
کنیم.

خوب، بیایید کمی مرور کنیم.
آیا ایده بزرگ امروز ما را به خاطر دارید؟

ایده بزرگ: شام خداوند با سپاس به گذشته نگاه می کند و با امید به جلو نگاه می کند.
ما به این فکر کرده ایم که چگونه جشن عید پسح به زمانی برمی گردد که خدا قوم خود را از بردگی در مصر نجات داد.

یک بره برای نجات مردم از مرگ کشته شد.
و سپس مردم به عنوان جشن شکر خدا بره را با نان و شراب خوردند.

ما بحث کرده ایم که چگونه عشای خداوند به نجات خدا قومش از گناه از طریق قربانی عیسی بازمی گردد.
عیسی بره خدا کشته شد تا ما را از مرگ نجات دهد.

عیسی نان و شراب را به عنوان تصویری از بدن و خون خود به ما تقدیم می کند.
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ما به عنوان جشن شکر خدا می خوریم و می نوشیم.

امروز، آیین عشای ربانی ما را عمیق تر با نجات دهنده ما عیسی و با یکدیگر به عنوان یک خانواده کلیسا پیوند می دهد.
عشای ربانی نیز با امید به آینده می نگرد.

 ذکر می کند صحبت کنیم.۱۸ آیه ۲۲بیایید اکنون در مورد وعده غذایی آینده که عیسی در لوقا فصل 
 زیرا به شما می گویم که از این به بعد از میوه تاک نخواهم نوشید تا پادشاهی خدا بیاید.«۱۸

عیسی در مورد زمانی صحبت می کند که او به زمین باز خواهد گشت.
وقتی عیسی دوباره بیاید، هرکسی که هنوز در اسارت گناه باشد برای همیشه به جهنم فرستاده خواهد شد.

اما خدا خواهد دید که چه کسی توسط خون بره پوشیده شده است.
خداوند تمام افرادی را که با خون بره خدا از گناهان خود شسته شده اند به بهشت خواهد برد.

و وقتی به بهشت رسیدیم یک مهمانی بزرگ برگزار می شود.
آیا می دانستید که عیسی شما را به یک جشن عروسی دعوت می کند؟

به رؤیایی که یوحنای رسول دید گوش دهید.
این یک چشم انداز از اتفاقی است که روزی در بهشت رخ خواهد داد.

۹ تا ۶ آیه ۱۹مکاشفه فصل 
 »سپس دوباره شنیدم که صدایی شبیه فریاد جمعیتی عظیم یا غرش امواج عظیم اقیانوس یا صدای رعد و برق بلند بود: »خداوند۶

را ستایش کن! زیرا خداوند، خدای ما، قادر مطلق، سلطنت می کند.
 خوشحال و شادی کنیم و او را گرامی بداریم. زیرا زمان جشن عروسی بره فرا رسیده است و عروس او خود را آماده کرده۷

است.
 بهترین کتان سفید خالص برای پوشیدن به او داده شده است.« زیرا کتان نازک نشان دهنده اعمال نیک قوم مقدس خداست.۸
 و فرشته به من گفت: ”این را بنویس: خوشا به حال کسانی که به جشن عروسی بره دعوت شده اند.” و افزود: اینها سخنان۹

راستین از جانب خداست.

آمین
دوستان من، این یک عروسی است که نمی خواهید از دست بدهید.

اگر دعوت عیسی را برای پیروی او بپذیرید، با خون او از گناه خود شسته خواهید شد.
سپس لباس سفید می پوشید تا بتوانید در جشن عروسی در بهشت شرکت کنید.

شما در جشن عروسی بره سر میز پادشاه می نشینید.
مردم از هر فرهنگ و کشوری آنجا خواهند بود.

 گفت:۱۱ آیه ۸عیسی در متی فصل 
 »بسیاری از مشرق و مغرب خواهند آمد و در عید با ابراهیم و اسحاق و یعقوب در ملکوت آسمان جای خواهند گرفت.«۱۱

آن ضیافت روزی در آینده برگزار خواهد شد.
انجا خواهی بود؟

اگر برای نجات خود تنها به مسیح اعتماد دارید، پس برای شما یک صندلی پشت میز وجود دارد.
مسیح نام شما را روی کارت مکان نوشته است.
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او نام شما را روی میز قبل از صندلی شما گذاشته است.

شاید شما در مورد این چیزها مطمئن نیستید.
اشکالی ندارد.

همه ما در یک سفر معنوی هستیم.
خدا نوشتن داستان شما را تمام نکرده است!

شاید ندانید که در خانواده عهد و عهد خدا هستید و در شام یک صندلی در انتظار شماست.
اگر نمی دانید، پس لطفا امروز نان و فنجان را نبرید.

نه هنوز.
بیایید درباره همه این چیزها بیشتر با هم صحبت کنیم و دعا کنیم.

امیدوارم روزی به زودی بتوانید در شام شرکت کنید زیرا می دانید که عضوی کامل از خانواده خدا هستید.

اگر به مسیح اعتماد کرده اید و با او راه می روید، پس این سفره برای شماست.
این میز متعلق به این کلیسا یا این فرقه نیست.

سفره خداوند است.
پای این میز آمده ایم تا امیدوار باشیم که ماجرا تمام نشده است.
زندگی ما اغلب امروز، اینجا در این دنیای شکسته سخت است.

ما امروز رنج می بریم و مبارزه می کنیم.

با این حال، می توانیم با امید به جشن عروسی که روزی در آن شرکت خواهیم کرد، منتظر باشیم.
منبع فراوانی از بهترین غذاها و نوشیدنی ها را خواهد داشت.

اما بهترین بخش جشن، غذا نخواهد بود.
این حضور مسیح با ما خواهد بود.

وقتی شاگردان عید فصح را با عیسی خوردند، روی نان و شراب و بره بریان شده تمرکز نکردند.

آنها روی عیسی بره خدا متمرکز بودند، زیرا او رهبر آنها، بهترین دوست و نجات دهنده آنها بود.

به همین ترتیب امروز روی لقمه نان و فنجان کوچک روی این سفره تمرکز نمی کنیم.
مقداری که می خوریم و می نوشیم کم است.

اما این یک جشن مجلل است، دوستان من!
این یک جشن است، زیرا نان و فنجان فقط تصاویری از غذاهای واقعی هستند که در این سفره دریافت می کنیم.

این خود مسیح است که قلب ما تشنه اوست.
و این خود مسیح است که ما بر سر سفره او می رویم.

بیا حاال با هم دعا کنیم.

 سال پیش با تو راه می رفتند و صحبت می کردند.۲۰۰۰عیسی، ما گاهی به شاگردان حسادت می کنیم، زیرا آنها 
اما از شما متشکرم که در روح با ما اینجا هستیم.

از شما برای تصاویر نجاتی که در آیین های مقدس به ما می دهید سپاسگزاریم.
وقتی به سفره تو می آییم، خداوند عیسی، با دل های گرسنه می آییم.

ما به یاد شما آمده ایم و از شما می خواهیم که ما را سرشار از آرامش و امید کنید.
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لطفا این کار را به نفع ما و برای سربلندی خود انجام دهید.
آمین
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