
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سرُّ التناول المقدس



 سيس السّْرتأ  
 ما ىو سرُّ التناول المقّدس؟:  ووً 

سرُّ التناول ىو االشتراك والتناول من جسِد ودِم ربِّنا يسوع المسيح الحقيقي تحت 
َشكمي الُخبز والَخمر، أسَّسيربَّنا يسوع المسيح من أجمنا نحن المسيحيين ليكون 

فح عن خطايانا   . واسطًة لمصَّ
  ين كتب ىذا؟

متى مرقسولوقا، والرسول بولس في رسالتو الى أىل الكتاب المقدس في أنجيل 
السيد المسيح في الميمة التي أسمم فييا، أخذ خبزًا وشكر "كورنثس يخبرونا بأن 

" خذوا كموا، ىذا ىو جسدي الذي يبذل من أجمكم: "وكسر وأعطاه لتالميذه وقال
بالطريقة نفسيا، بعد العشاء أخذ الكأس وشكر وأعطاىم ." اصنعوا ىذا لذكري

ىذه الكأس ىي لمعيد الجديد بدمي الذي ُسفك . خذوا اشربوا منيا جميعكم: "وقال
 ."أصنعوا ىذا لذكري متى شربتم منيا. من أجمكم لمغفرة الخطايا

 

 كيف تأسس سر القربان المقدس؟. 285
 . 20-14 :22لوقا . 25-22 :14مرقس . 29-26:26متى  ( 1364 
 أسس المسيح سر القربان المقدس عندما كان ياكل وليمة عيد )  
 (الفصح عند الييود مع تالميذه  
ألنني تسممت من الرب ما . " 25 - 23 :11كورنثوس االولى  ( 1365 
 ، أخذ الرب يسوع في الميمة التي  سمم فيياإن : سممتكم أيضا  
 خذوا كموا ىذا ىو جسدي المكسور : وشكر فكسر، وقال،خبزا  
:  أيضا بعدما تعشوا، قائالالكأسكذلك ،اصنعوا ىذا لذكري. ألجمكم  
 "اصنعوا ىذا كمما شربتم لذكري. ىذه الكأس ىي العيد الجديد بدمي  

تأسس سر القربان بأمر من الرب يسوع لنصنع ولنتذكَّر ما َصنَع ىو في 
  .الميمة التي ُ سِمَم فييا
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باني  مائدة . (20 :11كورنثوس االولى)يسمى القربان المقدس أيضا العشاء الرَّ
كورنثوس االولى )سر الُشكر أو االفخارستيا . (21 :10كورنثوس االولى  )الرب 
11: 24 .) 

 

 ماذا يأمرنا يسوع  ن نفعل في سرّْ القربان المقدس؟. 286
وفيما ىم يأكمون أخذ يسوع الخبز، وبارك . " 29-26 :26متى  ( 1366 
 وأخذ . ىذا ىو جسدي،كمواخذوا : وكسر وأعطى التالميذ وقال  
 ألن ىذا ىو دمي ، منيا كمكماشربوا: الكأس وشكر وأعطاىم قائال  
 "االذي لمعيد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطاي  

 .يأمرنا يسوع  ن نأكل الخبز ونشرب الخمر
 ماذا َيحُضرفي خبز وخمر القربان المقدس؟. 287

 فيما ىم يأكمون، أخذ يسوع خبزا وبارك . "24-22 :14مرقس  ( 1367 
ثم أخذ الكأس ،ىذا ىو جسديخذوا كموا، : وكسر، وأعطاىم وقال  
 الذي ىذا ىو دمي: وقال ليم،وشكر وأعطاىم، فشربوا منيا كميم  
 "لمعيد الجديد، الذي يسفك من أجل كثيرين  
ىذا ىو : وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاىم قائال. "20,19 :22لوقا  ( 1368 
 وكذلك الكأس أيضا ،اصنعوا ىذا لذكري.  الذي يبذل عنكمجسدي  
 الذي يسفك بدميىذه الكأس ىي العيد الجديد : بعد العشاء قائال  
 "عنكم  

وىذا )يسوع يخبرنا  بأن جسده َيحُضر مع الخبز ودمو َيحُضر مع الخمر 
 .(ما يسمى الحضور الحقيقي

ماذا ُيقدَّم لنا مع وفي وتحت شكميالخبز الخمر في القربان . 288
 المقدس؟

 البركة التي نباركيا، أليست ىي كأس. "16 :10كورنثوس االولى  ( 1369 
 شركة جسد  الذي نكسره، أليس ىو الخبز؟ شركة دم المسيح  
 "المسيح  
، أو شرب الخبزإذا أي من أكل ىذا . "27 :11كورنثوس االولى  ( 1370 
 "جسد الرب ودمو الرب، بدون استحقاق، يكون مجرما في كأس  
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 تأسيس السّْر  
 



في القربان المقدس ُيقدَّم لنا الجسد الحقيقي لممسيح مع الخبز والدم 
 .الحقيقي لممسيح مع الخمر

لماذا نؤمن بمفيوم الحضور الحقيقي لجسد ودم يسوع في الخبز .289
 والخمر عمى الرغم من عدم مقدرتنا شرحو؟

االيمان اليفيم معجزات اهلل، لكن يعرف أن اهلل ). 37-34 :1لوقا  ( 1371 
 (قادر أن يفعل كل االشياء  
 "فيندم، وال ابن إنسان فيكذبليس اهلل إنسانا . "19 :23العدد  ( 1372 
 "كممة الرب مستقيمة، وكل صنعو باألمانةألن . "4 :33المزامير  ( 1373 

 .نحن نؤمن بيذا التعميم ألن اهلل  وحى بو في كممتو
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 سرُّ التناول المقدس



 

 
 

 

 التَّناول
 ىو سرّّ ُمقدٌَّس 

 وكالم         نستخدم فيو
 السيد المسيح         الخبز والخمر 

     في ىذا العشاء المقدَّس

 عجائبي بشكلٍ          بشكٍل ظاىري    

 
 َنتناول            نَتناول       

 جسد المسيح      مع        الخبز
 و       وتحت      والخمر 

 ودمو     شكمي      

 سرُّ 
 التناول المقدَّس
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 بركات سرّْالتناول المقدس
 ماىي البركات التي نأخذىا نأكل جسد الرب يسوع ونشرب دمو؟:  انياً 

ح لنا في كممات الرَّب يسوع ىذا ىو جسدي المبذول، وَدمي : "البركات تتوضَّ
في ىذا السر، ومن خالل ىذه الكممات، ُيقدَّم لنا ." المسفوك ألجل غفران الخطايا

ففي المكان الذي ُيعَمن فيو غفران . الرب يسوع ُغفران الخطايا والحياة والخالص
 .الخطايا فيناك يكون حياة وخالص

 

 لماذا بذليسوع جسده لمموت وسكب دمو ألجمنا؟. 290
الذي حمل ىو نفسو خطايانا في . "24 :2رسالة بطرس االولى  ( 1374 
 الذي . نموت عن الخطايا فنحيا لمبرجسده عمى الخشبة، لكي   
 "بجمدتو شفيتم  
غفران الذي فيو لنا الفداء بدمو، . "7 :1الرسالة الى االفسسيين  ( 1375 
 "، حسب غنى نعمتوالخطايا  

 .بذل يسوع جسده لمموت وسكب دمو من  جل غفران خطايانا
ماىي البركات التي يقدميا لنا يسوع بمنحنا جسده ودمو في سر . 291

 القربان المقدس؟
 الذي لمعيد الجديد الذي يسفك دميألن ىذا ىو . "28 :26متى  ( 1376 
 "لمغفرة الخطايامن أجل كثيرين   
ىذا ىو : وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاىم قائال. "20,19 :22لوقا  ( 1377 
 وكذلك الكأس أيضا ،اصنعوا ىذا لذكري. يبذل عنكمجسدي الذي   
يسفك  ىي العيد الجديد بدمي الذي الكأسىذه : بعد العشاء قائال  
 "عنكم  
ىذا ىو دمي المبذول من اجل . "25,24 :11كورنثوس االولى  ( 1378 
 " بدميالعيد الجديدالكأس ىي ىذه ... غفران الخطايا  
 نزعُت  متى  ليميعيدىذا ىو . "27 :11الرسالة الى رومية  ( 1379 
 "خطاياىم  

 .ُيقّدم لنا يسوع غفران الخطايا:   ووً 
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 بركات 
 التناول المقدس

 غفران 
 الحياة الخطايا

 الخالص

 ُتخَتم 
 في قموبنا 

 

 من خالل 
 التَّناول من

 دم المسيح          جسد المسيح  
 المسفوك من  جمنا         المبذول من  جمنا  
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فباألولى كثيرا ونحن متبررون اآلن بدمو . "9 :5الرسالة الى رومية  ( 1380 
 "نخمص بو من الغضب  
،  من الخطيةتحررتمأما اآلن إذ. "23,22 :6الرسالة الى رومية  ( 1381 
ألن ،كم ثمركم لمقداسة، والنياية حياة أبديةأن لوصرتم عبيدا هلل، ف  
 حياة  بدية بالمسيح أجرة الخطية ىي موت، وأما ىبة اهلل فيي   
 "يسوع ربنا  

 .ُيقّدممنا يسوع في القربان المقدس الحياة والخالص:  انياً 
يني ويريحني التناول منالقربان المقدس؟. 292  لماذا يعزّْ

اصنعوا ىذا . يبذلعنكمىذا ىو جسدي الذي . "20,19 :22لوقا  ( 1382 
ىذه الكأس ىي العيد :  وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائال،لذكري  
 "يسفك عنكمالجديد بدمي الذي   
 ىذه الكأس ىي العيد الجديد . "26,25 :11كورنثوس االولى  ( 1383 
 أكمتم ىذا الخبز ُكمَّما فإنكم ،شربتم لذكريُكمَّما اصنعوا ىذا . بدمي  
 "وشربتم ىذه الكأس، تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء  

يعزيني ويريحني ألنَّي في كل مرة  تناول من القربان المقدس يسوع يؤكّْد 
 . لي غفران خطايايويجدّْد عطية الخالص والحياة الجديدة في داخمي
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 سرُّ التناول المقدس



 
 
 

 فعَّالية التناول المقدَّس
 كيف يمكن لألكل والشرب  ن يكون ليما ىذه الفعَّالية؟:  ال اً 

 

مبذول "الفعَّالية ليست في األكل والشُّرب لكن في كممات الرب يسوع التي ُتعَمن 
ىذه الكممات ىي العنصر الرئيسي في ىذا . "ومسفوك من  جمكم لغفران الخطايا

وكل َمن يؤمن وُيعِمن ىذه الكممات عمى حياتو . السرِّ إلى جانب األكل والشُّرب
 .فإنَّو يحصل عمى ُغفران الخطايا

 
 كيف ُيقّدمالتناول المقدس ىذه البركاتالعظيمة؟. 293

 أخذ خبزاوشكر ...الرب يسوعإن . "25,23 :11كورنثوس االولى  ( 1384 
اصنعوا . خذوا كموا ىذا ىو جسدي المكسور ألجمكم: قالفكسر و  
ىذه الكأس ىي : قائالكذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا، ،ىذا لذكري  
 "اصنعوا ىذا كمما شربتم لذكري. العيد الجديد بدمي  
. أما الجسد فال يفيد شيئا. الروح ىو الذي يحيي. "63 :6يوحنا  ( 1385 
 "الكالم الذي  كممكم بو ىو روح وحياة  

 .التناول ُيقّدم لنا ىذه البركات العظيمة بسبب كممات السيد المسيح
 ماىي فعَّالية كممات يسوع في القربان المقدس؟. 294

فيما ىم يأكمون أخذ يسوع الخبز، وبارك وكسر . "28,26 :26متى  ( 1386 
 وأخذ الكأس ،ىذا ىو جسدي. خذوا كموا: وأعطى التالميذ وقال  
 الذي ىذاىو دمي ألن ،اشربوا منيا كمكم: وشكر وأعطاىم قائال  
 "لمغفرة الخطايالمعيد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين   

 .وعد الرب يسوع بإعطائنا جسده ودمو لُغفران الخطايا:  ووً 
نتيجة السماع، والسماع ىو اإليمان. "17 :10الرسالة الى رومية  ( 1387 
 "بكممة المسيحمن التبشير   
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  فعَّالية
 التَّناول المقدس

 يعمل   المسيح
 من خالل

 والشرب باألكل      -المرتبطة-     الكممة     

    وتقوّْي   تعدنا 
 إيماننا    بالبركات 

 وسائط النعمة
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 فقط االسرائيمين الذين نظروا الى االفعى  ). 9-4 :21العدد  ( 1388 
 (البرونزية بايمان قد شفوا  
ال قة بما يرجى وأما اإليمان فيو . "1 :11الرسالة الى العبرانيين  ( 1389 
 "واإليقان بأمور و ترى  

  .كممات يسوع تقوّْي إيماننا و قتنا بمواعيده:  انياً 
 ماذا تصنع كممات المسيح في القربان المقدس؟. 295

كأس البركة التي نباركيا، أليست ىي . "16 :10كورنثوس االولى  ( 1390 
 شركة جسد ؟ الخبز الذي نكسره، أليس ىو شركة دم المسيح  
 "؟المسيح  
متبررين مجانابنعمتو بالفداء الذي  "25,24 :3الرسالة الى رومية  ( 1391 
 "كفارة باإليمان بدمو الذي قدمو اهلل ،بيسوع المسيح  

فيو  ( ي غذاًء روحيِّا)من خالل كممات المسيح يصبحيذا السّْر كاًل وشربًا 
 . َنحصل عمى كل الِنعم والعطايا اإلليية التي حصمنا عمييا بالمسيح يسوع
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 فعَّالية التناول المقدَّس



 
 
 

 اوستعداد لمتناولمن القربان المقدس
 كيف نستعد لمتناول من جسد المسيح ودمو؟: رابعاً 

 

ىناك بعض االستعدادات الظاىرية كالصوم والتي ليا فوائد جيِّدة، لكنَّ الُمستعد 
 ."مبذول ومسفوك من  جمنا لغفران الخطايا":الَحقيقي ىو َمن ُيؤمنبكممات الرَّب

فالَّذي اليؤمن، أو َيُشك، بيذه الكممات فيو شخص غير مستعد لمتناول، ألن 
 . تحتاجبالدرجة األولى لقمٍب مستعٍد ومؤمٍن بيا"لَك، لكم، لكِ "الكممة 
 لماذا ُنحّضر  نفسنا لمتناول من القربان المقدس؟. 296

 إذ أي من أكل ىذا الخبز، أو . "28,27 :11كورنثوس االولى  ( 1392 
مجرما في جسد الرب ، يكون بدون استحقاقشرب كأس الرب،   
، وىكذا يأكل من الخبز ويشرب ليمتحن اإلنسان نفسوولكن ،ودمو  
 "من الكأس  

 .نحن ُنحّضر  نفسنا لكي و نتناولمن جسد ودم المسيح بدون استحقاق
ما ىي الغاية الحقيقية من الصوم واوستعدادات الظاىرية التي من . 297

 خالليا ُنحّضر نفسنا لمتناول؟
في ىذه اآليات بولس يوبخ كنيسة ). 22-20 :11كورنثوس االولى  ( 1393 
 (كورنثس ألنيم لم يستعدوا بشكل الئق لمتناول من عشاء الرب  
في ىذه اآليات يطمب الرب من شعب ). 32-26 :32الالويين  ( 1394 
 (العيد القديم أن يستعدوا  ويركزوا تفكيرىم عمى معنى يوم الغفران  

اوستعدادات الظاىريةيمكن  ن تساعدنا عمى التركيزفي معنى التناول : ووً 
 .المقدس

كأس الرب وكأس ال تقدرون أن تشربوا . "21 :10كورنثوس االولى  ( 1395 
 مائدة الرب وفي مائدة ال تقدرون أن تشتركوا في . شياطين  
 "شياطين  
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 طمب موسى من الشعب أن يغسموا ثيابيم ). 10 :19الخروج  ( 1396 
 (احتراما لمرب الذي كان يريد أن يقابميم في جبل سيناء  

اوستعدادات الظاىريةيمكن  ن تكون طريقة وظيار احترامنا :  انياً 
 . وتقديرنا ليسوع الذي يدعونا الى مائدتو المقدسة

ما ىو الشيء الوحيد الذي يجعمنا مستعدين لمتناول من العشاء . 289
 الرباني؟

ىذا ىو : وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاىم قائال. "20,19 :22لوقا  ( 1397 
 وكذلك الكأس أيضا بعد ،اصنعوا ىذا لذكري. يبذلعنكمجسدي الذي   
 "يسفكعنكمىذه الكأس ىي العيد الجديد بدمي الذي : العشاء قائال  
َفَمْن َأَكَل اْلُخْبَز، َأْو َشِرَب َكْأَس . "29-27 :11كورنثوس االولى  ( 1398 
َولِكْن، . ، َيُكوُن ُمْذِنبًا ُتَجاَه َجَسِد الرَّبِّ َوَدِموِ ِبَغْيِر اْسِتْحَقاقٍ الرَّبِّ   
أَلنَّ . ، ثُمَّ َيْأُكْل ِمَن اْلُخْبِز َوَيْشَرْب ِمَن اْلَكْأسِ ِلَيْفَحِص اإِلْنَساُن َنْفَسوُ   
َيْأُكُل َوَيْشَرُب اْلُحْكَم َعَمى َنْفِسِو ِإْذ َو ُيَميُّْز َجَسَد اآلِكَل َوالشَّاِرَب   
َعَفاِء َواْلَمْرَضى، َوَكِثيُروَن . الرَّبّْ    ِلَيَذا السََّبِب ِفيُكْم َكِثيُروَن ِمَن الضُّ
 ".َيْرُقُدونَ   

الشئ الوحيد الذي يجعمنا مستعدين بشكٍل وئق ىو اويمان القمبي، فكممة 
وتطمب سوى قموب مؤمنة تعمن ىذه " وجمك، ألجمِك، ألجمكم"المسيح 

  .الوعود
 ماذا نعمن عندما نشترك في القربان المقدس مع اآلخرين؟. 299

 خذوا كموا ىذا ىو جسدي . "26-24 :11كورنثوس االولى  ( 1399 
 كذلك الكأس أيضا بعدما ، لذكرياصنعوا ىذا. المكسور ألجمكم  
اصنعوا ىذا كمما . ىذه الكأس ىي العيد الجديد بدمي: تعشوا، قائال  
  فإنكم كمما أكمتم ىذا الخبز وشربتم ىذه الكأس، ،لذكريشربتم   
 " إلى أن يجيءتخبرون بموت الرب  
جسد ، خبز واحدإننا نحن الكثيرين . "17 :10كورنثوس االولى  ( 1400 
 "نشترك في الخبز الواحد، ألننا جميعنا واحد  

عندمانشترك في القربان المقدس مع اآلخرين فنحن ُنعمن وَنعترف بوحدتنا 
 .باويمان بالرب يسوع
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لماذا يجب التحذير والتنبيو قبل  ن ندعو  ي شخص لالشتراك في . 300
 القربان المقدس؟

 َفَمْن َأَكَل اْلُخْبَز، َأْو َشِرَب . "30,29,27 :11كورنثوس االولى  ( 1401 
 . ، َيُكوُن ُمْذِنبًا ُتَجاَه َجَسِد الرَّبِّ َوَدِموِ ِبَغْيِر اْسِتْحَقاقٍ َكْأَس الرَّبِّ   
 ، ثُمَّ َيْأُكْل ِمَن اْلُخْبِز َوَيْشَرْب ِمَن ِلَيْفَحِص اإِلْنَساُن َنْفَسوُ َولِكْن،   
َيْأُكُل َوَيْشَرُب اْلُحْكَم َعَمى َنْفِسِو ِإْذ َو أَلنَّ اآلِكَل َوالشَّاِرَب . اْلَكْأسِ   
َعَفاِء َواْلَمْرَضى، . ُيَميُّْز َجَسَد الرَّبّْ    ِلَيَذا السََّبِب ِفيُكْم َكِثيُروَن ِمَن الضُّ
 ".َوَكِثيُروَن َيْرُقُدونَ   

نحن نحّذر وننّبيألنَّنا ونريد ألي شخصأن يأكل ويشرب دينونة لنفسيوذلك 
  .بالتناول بدون استحقاق

 لمن يجب  ن ُنعطي القربان المقدس؟. 301
إن قمنا إنو ليس لنا خطية، نضل . "9,8 :1رسالة يوحنا االولى  ( 1402 
إن اعترفنا بخطايانا فيو أمين وعادل، ولكن أنفسنا وليس الحق فينا   
 "محتى يغفر لنا خطايانا ويطيرنا من كل إث  
 يريدنا اهلل ان نمتنع عن غفران ومرافقة ). 18-15 :18متى  ( 1403 
   (الخاطئ الذي اليتوب  

 .ُيعطى القربان المقدس لمخطاة الذين يتوبون:  ووً 
اصنعوا ىذا ... لذكرياصنعوا ىذا. "26,24 :11كورنثوس االولى  ( 1404 
 فإنكم كمما أكمتم ىذا الخبز وشربتم ىذه الكأس، ،كمما شربتم لذكري  
 " إلى أن يجيءتخبرون بموت الرب  
 يتناول المبنألن كل من . "1 :6. 13 :5الرسالة الى العبرانيين  (1405 
لذلك ... غير ناضج ألنو طفل، التعميم القويمعديم الخبرة فيىو   
 "لم الكا النضوجلنتقدم إلىوفمنترك تمك المبادئ األولّية عن المسيح   

إجتازوا )ُيعَطى القربان المقدس لمذين تتممذوا وتعمَّموا عن التناول :  انياً 
 (دروس التممذة والت بيت في اويمان

 ، ليمتحن اإلنسان نفسوولكن . "29,28 :11كورنثوس االولى  ( 1406 
 ألن الذي يأكل ويشرب ،وىكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس  
 "، غير مميز جسد الربهبدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفس  
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 .ُيعَطى القربان المقدس لمقادرين عمى امتحان  نفسيم: ال اً 
خبز واحد، جسد فإننا نحن الكثيرين . "17 :10كورنثوس االولى  ( 1407 
 "نشترك في الخبز الواحد، ألننا جميعنا واحد  
 وأطمب إليكم أييا اإلخوة أن . "17 :16الرسالة الى الرومانيين  ( 1408 
 خالفا لمتعميم الذي تالحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات،   
 "، وأعرضوا عنيمتعممتموه  
وو يجيء بيذا إن كان أحد يأتيكم، . "11,10رسالة يوحنا الثانية  ( 1409 
 ألن من يسمم عميو ،، فال تقبموه في البيت، وال تقولوا لو سالمالتعميم  
 "يشترك في  عمالو الشريرة  

ُيعَطى القربان المقدس لمذين يشتركون في ِوحدة تامَّة في العقيدة : رابعاً 
  .واويمان
 لماذا يجب التناول من جسد الرب ودمو باستمرار؟. 302

. ىذه الكأس ىي العيد الجديد بدمي. "25 :11كورنثوس االولى  ( 1410 
 "كمما شربتم لذكرياصنعوا ىذا   
 لمذين غفرت آثاميم وسترت طوبى. "7 :4الرسالة الى رومية  ( 1411 
 "خطاياىم  
ألني لست أفعل الصالح الذي أريده، . "19 :7الرسالة الى رومية  ( 1412 
 "فإياه  فعلبل الشر الذي لست أريده   
و نا  يا جميع المتعبين والثقيمي األحمال، تعالوا إلي. "28 :11متى  ( 1413 
 " ريحكم  

  .نتناول باستمرار ألننا نخطئ باستمرار وبحاجة لغفران الخطايا:  ووً 
 "عدم إيمانيفأعن . "24 :9مرقس  ( 1414 
ألن ليس لنا رئيس كينة غير . "16,15 :4الرسالة الى العبرانيين  ( 1415 
 قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثمنا، بال   
فمنتقدم ب قة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة ،خطية  
 "عونا  

 . نتناول باستمرار ألنَّ التناول يقوّْي ويغذّْي ايماننا:  انياً 
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فإنكم كمما أكمتم ىذا الخبز وشربتم ىذه . "26 :11كورنثوس االولى  ( 1416 
 " بموت الرب إلى أن يجيءتخبرونالكأس ،   
 الكثيرين خبز واحد، جسد نحنإننا . "17 :10كورنثوس االولى  ( 1417 
 "جميعنا نشترك فيالخبز الواحدواحد، ألننا   
 لنتمسك بإقرار الرجاء . "25-23 :10الرسالة الى العبرانيين  ( 1418 
بعضنا بعضا لمتحريض  ولنالحظ ،، ألن الذي وعد ىو أمينينراسخ  
  غير تاركين اجتماعنا كما لقوم ،عمى المحبة واألعمال الحسنة  
، وباألكثر عمى قدر ما ترون اليوم واعظين بعضنا بعضاعادة، بل   
 "يقرب  

ع بعضنا :  ال اً  نتناول باستمرار لُنخِبر باستمرار عن موت الرب، ولُنشجّْ
  .البعض باوستمرار وال َّبات في السيرة واإليمان المسيحي

لماذا ُيعتبر التناول من جسد الرب ودمو تقوية لنا في حياتنا . 303
 المسيحية؟

ال تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس . "21 :10كورنثوس االولى  ( 1419 
 "وتقدرون  ن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين .شياطين  
إذ نحن . محبة المسيح تحصرناألن . "15,14 :5كورنثوس الثانية  ( 1420 
أنو إن كان واحد قد مات ألجل الجميع، فالجميع إذا : نحسب ىذا  
  وىو مات ألجل الجميع كي يعيش األحياء فيما بعد ال ،ماتوا  
 "، بل لمذي مات ألجميم وقامألنفسيم  
 فكما قبمتم المسيح يسوع الرب . "7,6 :2الرسالة الى الكموسيين  ( 1421 
 متأصمين ومبنيين فيو، وموطدين في اإليمان، كما ،اسمكوا فيو  
 "متفاضمين فيو بالشكرعممتم،   

التناول يقوّْي حياتنا المسيحية ألنَّو ُيجدّْد فينا حياة الحمد والشُّكر لممسيح 
 . يسوع  عمى كل ما فعمو من  جمنا
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