
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المائدة
 دلیل یوم السبت لدعوة یسوع إلى بیتك 
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بُّ إلھنا َربٌّ واِحدٌ  بَّ إلَھَك ِمْن ُكّلِ قَلبَِك وِمْن ُكّلِ نَفِسَك وِمْن  .  اِسَمْع یا إسرائیُل: الرَّ فتُِحبُّ الرَّ
تِكَ  أوصیَك بھا الیوَم علَى قَلبَِك، وقُصَّھا علَى أوالِدَك، وتَكلَّْم  ولتَُكْن ھِذِه الكِلماُت الّتي أنا . ُكّلِ قوَّ

بھا حیَن تجِلُس في بَیتَِك، وحیَن تمشي في الطریِق، وحیَن تناُم وحیَن تقوُم، واربُطھا َعالَمةً  
.  علَى یَِدَك، ولتَُكْن َعصائَب بَیَن َعینَیَك، واكتُبھا علَى قَوائِم أبواِب بَیتَِك وعلَى أبوابِكَ   

 
9-4: 6تثنیة   
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 ؟ السبتما ھو یوم  
ربة الشباط) ھو یوم ُمكرم من الیھود واألمم على حد سواء عبر العصور كیوم مقدس ومخصص  ب(أو بالع السبت یوم 

ففي الیوم السابع، توقف الرب عن كل عملھ  . 3-1: 2للراحة وأول ذكر لیوم السبت نجده في قصة الخلیقة في تكوین 
لك مرة أخرى عندما جعلھ جزء من  حفظ یوم السبت وأكد على ذ هللا بنفسھ نموذجاً ل م في الخلیقة واستراح. لقد قد 

الوصایا العشر التي أعطاھا لموسى على جبل سیناء. إن مبدأ الراحة في الیوم السابع واضح على طول الخط في  
 الكتاب المقدس ویعتبر من بین الموضوعات األساسیة التي تشكل قصة الكتاب.  

).  5-1: 6؛ لوقا 28-23: 2؛ مرقس 8-1: 12لقد حفظ یسوع یوم السبت بل وقال عن نفسھ أنھ رب السبت (متى 
وتعتبر الطریقة التي حفظ بھا یسوع یوم السبت مثاالً لنا حیث قام بأعمال في یوم السبت حكم علیھا القادة الدینیین في  

وقتھ بأنھا غیر مناسبة. لقد شفى في یوم السبت، والتقط من الحقل وأكل مما أغضب المسئولیین الدینیین من یسوع  
یوم السبت: الحرفیة في حفظ یوم السبت لیست الغرض   میذه ولكنھا أمور تعلمنا مبدأ مھم للغایة ونحن بصدد حفظوتال

 حمالً ثقیالً.   و أولیس الغرض منھ أن یكون عبئاً   من هللا لنا  من یوم الراحة، ألنھ عطیة 

احة. ولیس علینا أن نشعر بحریة فقط في  ھذا یعني أن لدینا الحریة لكي نبدع في طریقة احتفالنا واستمتاعنا بیوم الر
ولكن علینا أیضاً أن نمنح اآلخرین ذات الحریة دون أن ندینھم أو نحكم على طریقة حفظھم   السبت طریقة حفظنا لیوم 

 ).  16: 2لیوم الراحة (كولوسي 

إن یوم الراحة لیس نیراً ینظم سلوكیاتنا، ولكنھ أیضاً لیس یوماً ال یجب أن نفعل فیھ شیئاً على اإلطالق. إنھ عطیة  
مجانیة ُمقدمة لنا لكي نقضي ھذا الیوم في التمتع بالحیاة التي منحھا هللا لنا ومع من نحب وأن نفعل كل ھذا تحت مظلة  

ب أن ندرك أن یسوع ھو راحتنا وأننا في یوم الراحة نستطیع أن نفرح بھ  الموافقة اإللھیة. الخالصة ھي أننا یج
 ).  13-1: 4ونتطلع بشوق للراحة األبدیة التي یعدھا لنا عند مجیئھ ثانیة (عبرانیین 

بما في ذلك فیدیوھات ومقاالت وبودكاست والعدید حول یوم السبت المتاحة باللغة اإلنجلیزیة  المراجع ھناك العدید من 
 www.bibleproject.com/explore/what-is- the-sabbath)المصادر األخرى المتاحة على الرابط التالي: من 

  

http://www.bibleproject.com/explore/what-is-
http://www.bibleproject.com/explore/what-is-
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 ما ھو عشاء یوم السبت؟  

صیص ھذا الوقت أحد أشكال التعبیر عن  وت للقاء یسوع على مأدبة طعام وتخالعائلة أو األصدقاء في البی كان تجمع 
اإلیمان بین الجماعة لدى الكنیسة األولى. والیوم ال یزال ھذا الطقس یُمارس مما یسمح للمؤمنین أن یأخذوا مواقعھم  

بر تجمع أفراد األسرة واألصدقاء حول  المائدة على نفس  الممنوحة لھم من هللا ككھنة في بیوتھم. وبكل األشكال یعت
بإیمان ومحبة حول المائدة في یوم الراحة،  إن تجمعنا  القدر من األھمیة والفاعلیة ألي تجمعات كبیرة في الكنائس. 

 ).  47-42: 2؛ أعمال 25: 10؛ عبرانیین 133تناول وجبة بسیطة (مزمور یعتبر إعالن إلھي ولیس مجرد 

أن یسوع واقف على الباب یقرع، فإن فتحنا لھ ودعوناه سیدخل ویتعشى معنا.   20: 3ما جاء في رؤیة  ویذكرنا 
رك أنھ  اد ت، نعلن أننا بطریقة غیر عادیة ندعو یسوع لیكون حاضراً في بیوتنا ونسبت وعندما نشترك في عشاء یوم ال

نبوة لمجيء یسوع الملك الذي سیأتي لیؤسس ملكھ  بالفعل موجود معنا أثناء تناول الطعام. یعتبر عشاء السبت أیضاً  
 ).  19الذي سنكون مشاركین فیھ معھ في عشاء عرس الحمل (رؤیة 

وخالل العصور، تعرض المؤمنون لإلضطھاد بحیث لم یكونوا قادرین على االجتماع في تجمعات كبیرة وكانوا  
القدرة على تحمل الصعاب. یبدأ یوم السبت بعشاء الرب  یمارسون فریضة كسر الخبز في البیوت مما أعطى شعب هللا 

مع غروب الشمس مساء یوم الجمعة وینتھي بغروب الشمس مساء یوم السبت من كل أسبوع. ویشمل عشاء السبت  
تناول مائدة الرب. ومع ھذا، فإن كنت تعیش  حول المائدة لتناول وجبة معاً یسبقھا  تجمیع أفراد العائلة واألصدقاء

أو عندما تكون مسافراً وبعیداً عن العائلة، یمكنك تناول العشاء بمفردك في محضر الروح القدس. بعض  بمفردك
العائالت تقوم بدعوة األصدقاء لممارسة االحتفال بیوم السبت. البعض األخر یدعو أصدقاء وأفراد العائلة الذین ال  

وبعد  وا حضور هللا وسط مناخ من الحب والرعایة.  یعرفون یسوع أو من لدیھم أسئلة حول اإلیمان المسیحي لیختبر 
 تناول العشاء الرباني، یقوم المشتركین بتناول الطعام معاً بینما یرحبون بحضور المسیح في بیوتھم.  
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 عناصر عشاء السبت 

 (جمیع ھذه العناصر متاحة في المحال التجاریة) 

 شموع  >
العالم، وعندما تشعل الشموع، نعلن أنھ نور العالم وندعوه لكي   تمثل الشموع في عشاء یوم السبت یسوع الذي ھو نور 

یكون حاضراً في بیوتنا. وفي العشاء التقلیدي الیھودي، یتم إشعال شمعتین، ولكن یمكنك أن تشعل شمعة واحدة أو  
 ثالث رمزاً للثالوث المقدس.  

 

 خمراً أو عصیر عنب  >
 ویمثل الخمر أو عصیر العنب دم یسوع.   األمر یتوقف على تفضیلك الشخصي واحتیاجات أسرتك 

 

 خبز   >
في عشاء السبت بحسب التقلید الیھودي، یُستخدم خبز الشااله (خبز مضفور ومخبوز بالبیض) أو ماتزاه (خبز بدون  

 خمیرة) ولكن یمكنك استخدام أي نوع من الخبز. یمثل الخبز جسد یسوع.  

 

 كأس العشاء الرباني  >

 .  األمر بتوقف على تفضیلك الشخصي حیث یمكن استخدام كوب واحد أو عدة أكواب 
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 وجبة یوم السبت 
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 العشاء الرباني  -3
 صالة البركة  -4

 العشاء -5
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 صالة البركة وإشعال الشموع  -1

تعبیراً عن الترحیب بحضور یسوع في البیت ثم یقوم الجالسون  یقوم القائد أو الشخص الُمختار بإشعال الشموع 
 على المائدة بتردید الصالة الربانیة معاً.  

ُخبَزنا  . لیأِت ملكوتَُك. لتَُكْن َمشیئَتَُك كما في السماِء كذلَك علَى األرِض . أبانا الّذي في السماواِت، لیَتَقَدَِّس اسُمكَ 
نا ِمَن  . ُذنوبَنا كما نَغِفُر نَحُن أیًضا للُمذنِبیَن إلَینا واغِفْر لنا.  كفافَنا أعِطنا الیومَ  وال تُدِخلنا في تجِرَبٍة، لكن نَّجِ

ةَ، والَمجَد، إلَى األبِد. آمینَ  ّریِر. ألنَّ لَك الُملَك، والقوَّ    ). 13-9: 6. (متى الّشِ
 

 صالة القائد/القادة:  
أیھا اإللھ العظیم، نرحب بحضورك في بیتنا ونشكرك على یوم الراحة ھذا. نشكرك ألنك خصصت ھذا الیوم لكي  

نكون نوراً للعالم بحسب ما جاء في كلمتك. فوق الكل نشكرك على یسوع   أن تتقابل معنا. لقد قدستنا وأوصیتنا 
 المسیح نور العالم.  

 

 تجاوب الجالسین على المائدة: 
 نشكرك." أو "آمین."  "یا یسوع  

 

 قراءة الكلمة  -2

 اآلیات التالیة:   آیة مننشجع كل فرد من الجالسین حول المائدة أن یقوم بقراءة  
 

  3: 2تكوین 

 . وباَرَك هللاُ الیوَم الّسابَِع وقَدََّسھُ، ألنَّھُ فیِھ استَراَح ِمْن جمیعِ َعَمِلِھ الّذي َعِمَل هللاُ خاِلقًا
 

  15: 5تثنیة 

بُّ إلُھَك ِمْن ھناَك بیٍَد َشدیَدٍة وِذراعٍ َممدوَدٍة. ألجِل ذلَك   واذُكْر أنََّك ُكنَت َعبًدا في أرِض ِمصَر، فأخَرَجَك الرَّ
بُّ إلُھَك أْن تحفََظ یوَم السَّبتِ   أوصاَك الرَّ
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  27: 2مرقس 

 . ال اإلنساُن ألجِل السَّبتِ   ثُمَّ قاَل لُھُم: السَّبُت إنَّما ُجِعَل ألجِل اإلنساِن،
 

   10-9، 3: 4عبرانیین 

لن یَدُخلوا راَحتي مع كوِن األعماِل قد أُكِملَْت  :ألنَّنا نَحُن المؤِمنیَن نَدُخُل الّراَحةَ، كما قاَل: حتَّى أقَسمُت في َغَضبي
 .  منُذ تأسیِس العالَمِ 

 . َدَخَل راَحتَھُ استَراَح ھو أیًضا ِمْن أعماِلِھ، كما هللاُ ِمْن أعماِلھِ ألنَّ الّذي !  ذًا بَقیَْت راَحةٌ لَشعِب هللاِ إ
 

  23-22: 66إشعیاء 

، ھكذا یَثبُُت نَسلُُكْم   بُّ ألنَّھُ كما أنَّ السماواِت الجدیَدةَ واألرَض الجدیَدةَ الّتي أنا صانٌِع تثبُُت أمامي، یقوُل الرَّ
بُّ ویكوُن ِمْن ِھالٍل إلَى ِھال.  واسُمُكمْ   . ٍل وِمْن سبٍت إلَى سبٍت، أنَّ ُكلَّ ذي َجَسٍد یأتي لیَسُجَد أمامي، قاَل الرَّ

 

 العشاء الرباني   -3

 جسد یسوع (الخبز): یرفع القائد الخبز ویصلي: 

مبارك أنت أیھا الرب إلھنا ملك الكون المعطي لنا خبزاً. نشكرك أیھا الرب یسوع ألجل جسدك الذي أعطیتھ لنا  
 وألجلنا حتى نكون كاملین.  

 

 بعد الصالة، یُعطى الخبز وكل فرد یستطیع أن یأكل منھ. 
 

 دم یسوع (عصیر العنب/الخمر): یرفع القائد الكأس ویصلي: 

إلھنا ملك الكون، یا من تنبت الثمر على األغصان. نشكرك یا رب یسوع على دم العھد  مبارك أنت أیھا الرب 
 المسفوك ألجل مغفرة الخطایا.  
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 تجاوب الجالسین على المائدة: 

 "یا یسوع نشكرك" أو "آمین".  
 

 بعد الصالة یستطیع كل شخص أن یشرب من الكأس. 
 

 صالة البركة -4

 یصلي القائد صالة البركة (یضع القائد یده على المجموعة ویصلي صالة البركة) 
 

بُّ ویَحُرُسكَ  بُّ بَوجِھِھ علَیَك ویَرَحُمكَ .  یُباِرُكَك الرَّ بُّ وجَھھُ علَیَك ویَمنَُحَك سالًما . یُضيُء الرَّ :  6(عدد  . یَرفَُع الرَّ
24-26(.   

 

(من نالوا البركة یضعون یدھم على القائد ویصلون  لمائدة الرد على صالة البركة من الجالسین حول ا
 . بصوت مرتفع) 

 

بُّ ویَحُرُسكَ  بُّ بَوجِھِھ علَیَك ویَرَحُمكَ .  یُباِرُكَك الرَّ بُّ وجَھھُ علَیَك ویَمنَُحَك سالًما . یُضيُء الرَّ :  6(عدد  . یَرفَُع الرَّ
24-26(.   

 

 العشاء  -5

بعد صالة البركة، یمكن البدء في العشاء وربما ترغب في أن تختم بصالة شكر شخصیة أو صالة 
 ختامیة كما یلي: 

 

 مجداً لك أیھا اآلب واالبن والروح القدس من اآلن وإلى األبد. آمین.  
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المائدة    

 


