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 شام خداوند چیست؟ 
 کیت اِي. متیسون نویسنده:  

هاست که  بسیاري از ما سال  انگیز است؟شگفت اید که شام خداوند چقدر تا به حال دقت کرده 
مان عادي شده  دهیم، به نوعی براي رویم و این کاري که هر هفته یا هر ماه انجام می به کلیسا می 

آور نیست. اما یک قدم عقب بروید و تصور کنید براي  مان بهت شگفتی آن دیگر براياست. 
ور کنید براي یک کودك چطور  تصرسد.  آید، چطور به نظر میکسی که اولین بار است به کلیسا می 

بین کلیساها، اعضاي کلیسا نان را   ي اجرانحوهها در جزئیات رسد. با بعضی تفاوت به نظر می 
کند، خورده  آیینی و پس از آن که شبان سخنان عیسی را تکرار می به شکلی  کنند که  دریافت می 

آب انگور)، که پس از تکرار  کنند (یا این بدن من است.» بعد شراب را دریافت می شود: «می 
شود: «این پیاله عهد جدید است در خون  سخان عیسی توسط شبان، به شکلی آیینی نوشیده می 

 اینجا چه خبر است؟ شام خداوند چیست؟  من.»

گذاري شدند، باعث سواالتی در  هایی که توسط خدا پایه مقدس انتظار آن را دارد تا آیین کتاب 
چون پسران  گذاري شد، موسی گفت: «ي نمونه، زمانی که فصح پایه برابین ایمانداران شود. 

فِصَح خداوند است، که از   ی قربان  ن یا دییگو ست، یعبادت شما چ نیکه ا  ندیشما به شما گو
»  داد یما را خالص  يهارا زد و خانه  ان یکه مصر ی در مصر عبور کرد، وقت لیاسرائ یبن يها خانه

دانست او می دانست که فصح به توضیح نیاز خواهد داشت. خداوند می  ). 27-26: 12(خروج 
وقتی نوبت به سوال خواهند کرد. ها ي معناي این مراسمدرباره که فرزندان اسرائیلیان 

دانیم که اما آیا ما می رسد هم باید همین انتظار را داشته باشیم.  فرزندان ما و شام خداوند می 
مان از ما بپرسند، «منظورتان از این کار  وقتی فرزندان ب بدهیم؟ به چنین سواالتی چطور جوا

 گوییم؟  چیست؟» چه می 

اند تا به چنین سواالتی  مسیحیان در سنت اصالحات، کالم خدا را به طور گسترده مطالعه کرده
شوند. هاي اصالحات پیدا می ها، و پرسش و پاسخ نتایج این مطالعات در اعتقادنامه پاسخ بدهند.  

دهد: «شام  مینستر، جوابی کوتاه به این سوال می براي مثال، پرسش و پاسخ مبسوط وست 
که در آن، با دادن و دریافت نان و  شام خداوند یک آیین عهد جدید است خداوند چیست؟ 

؛ و آنان که به طور شودشراب به طوري که عیساي مسیح مقرر کرد، مرگ او نشان داده می 
؛ شوندي روحانی و رشدشان در فیض سهیم می ن و جسم او براي تغذیه شایسته در تغذیه از خو 

کنند؛ بر شکرگزاري و تعهد خود به خدا، و محبت و  اتحاد و مشارکت خود با مسیح را تصدیق می 
کنند» دهند و آن را تجدید می شان به عنوان اعضاي یک بدن روحانی، شهادت می متقابل  مشارکت 
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کند که چطور  این تعریف آشکار می مینستر). اسخ مبسوط وستاز پرسش و پ 168ي (شماره 
تنها در این پرسش و پاسخ،  هاي مسیحی در هم تنیده است.  ي شام خداوند با دیگر آموزه آموزه

سوال و جواب دیگر وجود دارند و بسیاري از آنچه   167پیش از آنکه به شام خداوند برسیم 
بنابراین مهم است که  در اینجا مفروض هستند. د، ان که در سواالت پیشین تعلیم داده شده

هاي مسیحی  تواند جدا از دیگر آموزه بدانیم پاسخ ما به پرسش «شام خداوند چیست؟»، نمی 
هاي  ي شام خداوند را بدون درکی از آموزه شدهي اصالح ممکن نیست بتوان آموزه درك شود.
 به طور کامل درك کرد. مقدس، گناه، نجات، تجسم، کلیسا و غیره، خدا، کتاب 

بینیم که، براي مثال، شام خداوند یک آیین است. اما اگر ذهنیتی در جواب پرسش و پاسخ می 
اي به وجود  مشکالت اضافه ي ماهیت یک آیین نداشته باشیم، این پاسخ مفید نیست. درباره 

نسبت  یی  گران ییآو    شنوند، آن را به عرفان ي آیین را می آیند چون بسیاري از کسانی که کلمه می 
توانند حتی تصور کنند که  دهند و نمی دهند. بعضی آن را به کلیساي کاتولیک رومی نسبت می 

این ترس وجود  چرا یک کلیساي پروتستان باید به استفاده از چنین اصطالح سنگینی ادامه دهد.  
یسا  اجازه دهد تا آهسته و اندك وارد کلیی گران ییآدارد که استفاده از این کلمه به عرفان و 

 شوند و بعد تمام آن را تسخیر کنند.  

تواند بسیار  هاي اصالحات می ي اصالحات و اعتقادنامه این یک دلیل براي این است که چرا مطالعه
ي استفاده از آن  ي ادامهآیین و تردیدي درباره  يواژه گران ترسی از اصالح مفید باشد. 

 ه خطرات مذهب کاتولیک رومی اواخر قرون ، و آنها بهتر از هر فرد امروزي دیگري، ب نداشتند
هاي بعدي نیز ترسی از این واژه  ي نسلشدهکلیساهاي اصالحعالوه بر این، وسطایی آگاه بودند. 

ي  هاي قرون شانزدهم و هفدهم بخشی با عنوان «درباره ي اعتقادنامه تقریباً همه نداشتند. 
مادامی  اند. ها از این واژه استفاده کردهطی قرن  اتاصالحنهضت ها» دارند و االهیدانان آیین 

ي آیین را تعریف  پس چطور باید واژه اي کامالً مناسب است.  که ما آن را با دقت تعریف کنیم، واژه
دهد که یک آیین  مینستر باز هم مفید است و توضیح می پرسش و پاسخ مبسوط وست کرد؟ 

گري  گذاري شده است تا مزایاي میانجی و بنیان امري مقدس که توسط مسیح در کلیساي ا یعنی: «
تا ایمان  او را براي آنانی که در عهد فیض هستند، معنا ببخشد، تضمین کند، و به نمایش بگذارد؛  

تا آنان را متعهد به اطاعت سازد؛ تا  ها را تقویت کند و افزایش دهد؛ ي دیگر فیض آنان و همه 
و تا آنان را از آنهایی که از  و آن را پرورش دهد؛  یکدیگر شهادت باآنان  و مشارکت بر محبت

 مینستر). از پرسش و پاسخ مبسوط وست  162ي آن برخوردار نیستند متمایز کند» (شماره 
ها دو بخش دارند: یک نشان عینیِ ظاهري و  دهد تا شرح دهد که آیین پرسش و پاسخ ادامه می 

از پرسش و پاسخ مبسوط   163 ي(شماره  کنداي که به آن اشاره می حقیقت روحانی 
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دهند که تنها دو آیین اینچنینی وجود دارند که  شده تعلیم می مینستر). کلیساهاي اصالحوست 
 گذاري شدند: تعمید و شام خداوند.  توسط عیساي مسیح، تحت عهد جدید بنیان 

نه، در  شام خداوند آیینی مربوط به عهد یا پیمان جدید است که توسط عیساي مسیح در باالخا
:  22؛ لوقا  25-22:  14؛ مرقس  29- 26:  26شبی که به او خیانت شد بنیان گذاشته شد (متی  

گري او  چون شام خداوند یک آیین است، «مزایاي میانجی ). 26-23: 11؛ اول قرنتیان 14-23
کند، و به نمایش  بخشد، تضمین می کنندگان ایماندار معنا می [یعنی مسیح]» را براي شرکت

 د.  گذارمی 

کند، و به  بخشد، تضمین می گري مسیح را معنا می گوییم شام خداوند مزایاي میانجی وقتی می 
ي ابراهیم به عنوان  ، از ختنه 11: 4پولس در رومیان گذارد، منظورمان چیست؟ نمایش می 

دهد که ختنه  متن نشان می کند.  » صحبت می داشت  یکه در نامختون   یمان ی بر آن عدالت ا  ...مهر«
ختنه به آن  کرد.مُهري بود که حقیقت چیزي به نام عدالت ابراهیم از طریق ایمان را تایید می 

ي  ي خدا درباره به طریق مشابه، شام خداوند مُهري است که به وعده بخشید.  اعتبار و رسمیت می 
بخشد و کنند رسمیت می کنندگان در این شام، در ایمان دریافت می حقیقت مزایایی که شرکت

آنانی که با ایمان  دهد که این شام یک مراسم صرفِ پوچ نیست. نشان می کند.آن را تایید می 
ي روحانی و  در تغذیه از خون و جسم او براي تغذیه کنند مطمئن هستند که «در آن مشارکت می 

کنند؛ بر شوند؛ اتحاد و مشارکت خود با مسیح را تصدیق می رشدشان در فیض سهیم می
شان به عنوان اعضاي یک بدن روحانی،  متقابل  تعهد خود به خدا، و محبت و مشارکتشکرگزاري و  
از پرسش و پاسخ مبسوط   168ي (شماره  کنند»دهند و آن را تجدید می شهادت می 

 مینستر).وست 

عبارت به نمایش گذاشتن چیست؟ معناي اینکه بگوییم شام خداوند مزایاي  در آخر، منظور از 
اي مینستر نقطهي وست بار دیگر، اعتقادنامه گذارد، چیست؟ گري مسیح را به نمایش می میانجی 

هاي  فیض و برکتی که در آیین دهد: «ي پاسخ این سوال ارائه می مفید براي شروع تفکر درباره 
نها وجود دارد از قدرت خود آنها نیست. همچنین مفید بودن آیین  مقدس بر اجراي صحیح آ

هاي  ي آن متکی نیست بلکه قدرت و مفید بودن آیین مقدس بر دینداري و مقصود اجراکننده 
القدس بوده و بر اساس کالم خدا که آنها را مقرر فرموده است قرار دارد  ي کار روح مقدس ثمره

ها را با  قرر کرده و وعده داده است که کسانی که این آیین ها را م زیرا کالم خدا این آیین 
، 27مینستر، فصل ي وست مند خواهند شد» (اعتقادنامه شایستگی بپذیرند از ثمرات آنها بهره

. به نمایش گذاشتن، حفظ کردن است. مزایاي مسیح در حقیقت براي ایمانداران در این  )3بند 
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اینکه بگوییم دهد که معناي این، چه نیست. نجا توضیح می اعتقادنامه در ایاند. آیین حفظ شده 
گذارد، به معناي آن نیست که نان و گري مسیح را به نمایش می شام خداوند مزایاي میانجی

نمایش مزایا بر تقدس یا قصد مجري آن متکی  از آن گذشته، شراب قدرتی در خود دارند. 
 شود متکی است.  در کلمات این عمل یافت می ي خدا که  القدس و وعده فقط بر کار روح نیست. 

القدس بر  در حقیقت چه اتفاقی با قدرت روح پس در این صورت، مزایاي حقیقی چه هستند؟ 
کنندگان  دریافت کند: «مینستر عنوان میي وست اعتقادنامه دهد؟ ي خدا رخ می طبق وعده 

واقعاً از نظر روحانی، ولی نه از نظر پذیرند، در همان موقع شایسته که نان و شراب را عمالً می 
گردند. در آن  شوند و در تمام مزایاي مرگ او سهیم می بدنی، توسط مسیحِ مصلوب تغذیه می 

زمان، بدن و خون مسیح از نظر جسمی در نان و شراب موجود نیست ولی از نظر روحانی واقعاً  
به عنوان عناصر ظاهري و   بدن و خون مسیح مانند نان و شراب در آیین مقدس شام خداوند

  ).7، بند 29مینستر، فصل ي وست قابل دریافت در ایماِن ایماندار حضور دارند» (اعتقادنامه 
 کند.افتد اشاره می اتفاق می  ی»درون «و  ی» بیرون «به موازاتی بین آنچه  اعتقادنامه 

  ی تا مبادا نکات اصل  می کن یرا بررس  یاصل  ي، بندهایمقدمات  يالزم است قبل از نگاه به بندها
کنندگان شایسته، یعنی آنان که ایمان دارند،  دریافتطبق عنوان اعتقادنامه،  قلم بیندازیم.  را از  

در همان موقع واقعاً... توسط مسیحِ مصلوب  شوند، «در عناصر مرئی (نان و شراب) سهیم می 
ن مسیح» در «ایمان  «جسم و خوگردند.» شوند و در تمام مزایاي مرگ او سهیم می تغذیه می 

ایمانداران» حاضر هستند؛ همانطور که عناصر نان و شراب نزد «حواس ظاهري» آنها حضور  
 یابد.  بیرونی در تمام طول پاراگراف ادامه می -تمایز درونیدارند. 

ایمانداران  شود.  کند که در معناي آشکار مادي درك نمی اي را بیان می به وضوح، اعتقادنامه نکته
این    شوند» اما «نه از نظر بدنی و جسمی». توسط مسیحِ مصلوب تغذیه می   ن موقع واقعاً « در هما

به جاي آنکه از نظر بدنی و جسمی «در،    دهد چون جسم و خون مسیحامر به شکل روحانی رخ می 
همانطور که پرسش و پاسخ  .  در ایمان ایمانداران حاضر استهمراه، یا تحت نان و شراب» باشد،  

کند: «آنان که به طور شایسته در آیین شام خداوند سهیم  مینستر عنوان می مبسوط وست 
شی بدنی و جسمی، بلکه به  شوند، نه به روشوند، در آن از جسم و خون مسیح تغذیه می می 

در حالی که به راستی و واقعا، با ایمان، مسیحِ مصلوب و تمام مزایاي مرگ او را  اي روحانی؛  شیوه
از پرسش و پاسخ مبسوط   170ي » (شماره بندندکنند و براي خود به کار می دریافت می 

 مینستر).وست 
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