شام خدا وند
زيرا من از خداوند يافتم ،آنچه به شما نيز سپردم كه عيسي
خداوند در شبي كه او را تسليم كردند ،نان را گرفت و شكر نموده ،پاره
كرد و گفت" :بگيريد بخوريد .اين است بدن من كه براي شما پاره
ميشود .اين را بهيادگاري من بهجا آريد ".و همچنين پياله را نيز بعد از
شام و گفت" :اين پياله عهدجديد است در خون من .هرگاه اين را
بنوشيد ،بهيادگاري من بكنيد".
زيرا هرگاه اين نان را بخوريد و اين پياله را بنوشيد ،موت خداوند
را ظاهر مينماييد تا هنگامي كه باز آيد.
پس هركه بطور ناشايسته نان را بخورد و پيالة خداوند را بنوشد ،مجرم
بدن و خون خداوند خواهد بود.
امّا هر شخص خود را امتحان كند و بدينطرز از آن نان بخورد و از آن
پياله بنوشد.
زيرا هركه ميخورد و مينوشد ،فتواي خود را ميخورد و
مينوشد؛ اگر بدن خداوند را تمييز نميكند .از اين سبب بسياري از
شما ضعيف و مريضاند و بسياري خوابيدهاند.
( رساله اول قرنتيان ) 23 – 32 :11

و چون وقت رسيد [عيسي خداوند] با دوازده رسول بنشست .و
به ايشان گفت" :اشتياق بينهايت داشتم كه پيش از زحمت ديدنم ،اين
فِصَح را با شما بخورم .زيرا به شما ميگويم از اين ديگر نميخورم تا
وقتي كه در ملكوت خدا تمام شود ".پس پيالهاي گرفته ،شكر نمود و
گفت" :اين را بگيريد و در ميان خود تقسيم كنيد .زيرا به شما ميگويم
كه تا ملكوت خدا نيايد ،از ميوة مَو ديگر نخواهم نوشيد".
و نان را گرفته ،شكر نمود و پاره كرده ،به ايشان داد و گفت:
"اين است جسد من كه براي شما داده ميشود ،اين را به ياد من بهجا
آريد".
و همچنين بعد از شام پياله را گرفت و گفت" :اين پياله عهد
جديد است در خون من كه براي شما ريخته ميشود".
(انجيل لوقا )33 – 11 :33
***
و چون غذا ميخوردند ،عيسي نان را گرفته ،بركت داد و پاره
كرده ،بديشان داد و گفت" :بگيريد و بخوريد كه اين جسد من است".
و پيالهاي گرفته ،شكر نمود و به ايشان داد و همه از آن
آشاميدند و بديشان گفت" :اين است خون من از عهدجديد كه در راه
بسياري ريخته ميشود .هرآينه به شما ميگويم بعد از اين ،از عصير
انگور نخورم تا آن روزي كه در ملكوت خدا آن را تازه بنوشم".
و بعد از خواندن تسبيح ،به سوي كوه زيتون بيرون رفتند.
(انجيل مرقس )32- 33 :11

اگر به زبانهاي مردم و فرشتگان سخن گويم و محبّت نداشته
باشم ،مثل نحاس صدا دهنده و سنج فغان كننده شدهام .و اگر نبوّت
داشته باشم و جميع اسرار و همة علم را بدانم و ايمان كامل داشته
باشم به حدّي كه كوهها را نقل كنم و محبّت نداشته باشم ،هيچ هستم.
و اگر جميع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته
شود و محبّت نداشته باشم ،هيچ سود نميبرم .محبّت ،حليم و مهربان
است؛ محبّت حسد نميبرد؛ محبّت كبر و غرور ندارد؛ اطوار ناپسنديده
ندارد و نفع خود را طالب نميشود؛ خشم نميگيرد و سوءظنّ ندارد؛ از
ناراستي خوشوقت نميگردد ،ولي با راستي شادي ميكند؛ در همه چيز
صبر ميكند و همه را باور مينمايد؛ در همه حال اميدوار ميباشد و هر
چيز را متحمل ميباشد.
محبّت هرگز ساقط نميشود و امّا اگر نبوّتها باشد ،نيست
خواهد شد و اگر زبانها ،انتها خواهد پذيرفت و اگر علم ،زايل خواهد
گرديد .زيرا جزئي علمي داريم و جزئي نبوّت مينماييم ،ليكن هنگامي
كه كامل آيد ،جزئي نيست خواهد گرديد .زماني كه طفل بودم ،چون
طفل حرف ميزدم و چون طفل فكر ميكردم و مانند طفل تعقّل
مينمودم .امّا چون مرد شدم ،كارهاي طفالنه را ترك كردم .زيرا كه
الحال در آينه بهطور معمّا ميبينم ،ليكن آن وقت روبهرو؛ اآلن جزئي
معرفتي دارم ،ليكن آن وقت خواهم شناخت ،چنانكه نيز شناخته شدم.
و الحال اين سه چيز باقي است :يعني ايمان و اميد و محبّت .امّا
بزرگتر از اينها محبّت است.
( رساله اول قرنتيان ) 12 – 1 :12

مزمور 32

خداوند شبان من است؛ محتاج به هيچ چيز نخواهم بود .در
مرتعهاي سبز مرا ميخواباند .نزد آبهاي راحت مرا رهبري ميكند.
جان مرا برميگرداند و بهخاطر نام خود به راههاي عدالت هدايتم
مينمايد .چون در وادي ساية موت نيز راه روم از بدي نخواهم ترسيد
زيرا تو با من هستي؛ عصا و چوب دستي تو مرا تسلي خواهد داد.
سفرهاي براي من به حضور دشمنانم ميگستراني .سر مرا به روغن
تدهين كردهاي و كاسهام لبريز شده است .هرآينه نيكويي و رحمت
تمام ايام عمرم در پي من خواهد بود و در خانة خداوند ساكن خواهم
بود تا ابداآلباد.

مزمور 15

اي خدا بهحسب رحمت خود بر من رحم فرما .بهحسب كثرت
رأفت خويش گناهانم را محو ساز .مرا از عصيانم بهكلي شستوشو ده و
از گناهم مرا طاهر كن .زيرا كه من به معصيت خود اعتراف ميكنم و
گناهم هميشه در نظر من است .به تو و به تو تنها گناه ورزيده ،و در
نظر تو اين بدي را كردهام ،تا در كالم خود مُصّدَق گردي و در داوري
خويش مُزكّي شوي.
اينك در معصيت سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن
گرديد .اينك به راستيِ در قلب راغب هستي .پس حكمت را در باطن

من به من بياموز .مرا با زوفا پاك كن تا طاهر شوم .مرا شستوشو كن
تا از برف سفيدتر گردم .شادي و خرمي را به من بشنوان تا
استخوانهايي كه كوبيدهاي به وجد آيد .روي خود را از گناهانم بپوشان
و همة خطاياي مرا محو كن .اي خدا ،دل طاهر در من بيافرين و روح
مستقيم در باطنم تازه بساز .مرا از حضور خود مينداز ،و روح قدوس
خود را از من مگير .شاديِ نجات خود را به من باز ده و به روح آزاد مرا
تأييد فرما .آنگاه طريق تو را به خطاكاران تعليم خواهم داد ،و گناهكاران
بهسوي تو بازگشت خواهند نمود .مرا از خونها نجات ده! اي خدايي كه
خداي نجات من هستي! تا زبانم به عدالت تو ترنّم نمايد .خداوندا
لبهايم را بگشا تا زبانم تسبيح تو را اخبار نمايد .زيرا قرباني را دوست
نداشتي واال ميدادم .قربانيِ سوختني را پسند نكردي .قربانيهاي خدا
روح شكسته است .خدايا دل شكسته و كوبيده را خوار نخواهي شمرد.
به رضامنديِ خود بر صهيون احسان فرما و حصارهاي اورشليم را بنا
نما .آنگاه از قربانيهاي عدالت و قربانيهاي سوختنيِ تمام ،راضي
خواهي شد و گوسالهها بر مذبح تو خواهند گذرانيد.
***
ليكن خدا محبّت خود را در ما ثابت ميكند از اينكه هنگامي كه
ما هنوز گناهكار بوديم ،مسيح در راه ما مرد.
( رساله روميان ) 8 :5
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