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 مقدمة

 ماهية العشاء الربانيوإن كانت تختلف في  ،العشاء الرباني ممارسة على اهمية المسيحية الطوائف  أغلبتتفق 
هذا هو جسدي "بقوله يصارحهم أن ذه ، و خير مع تالمياأللعشاء اتأسيس ب. أو ماذا كان يعني المسيح ومعناه 

 ؟؟ "هذا هو دمي ...

سنقوم ،  1ةالتفسيرات العقائديفي بل  االيمان الواحدوإليماننا العميق بوحدة الكنيسة وأن االختالف ليس في 
 ما وراءإلى آملين من الروح القدس أن يقود خطواتنا  . للعشاءالمختلفة  الطوائفببعض المحاوالت لفهم عقائد 

 يفتح عيوننا علىوأن  حضوره في حياتنانستوعب و ، بالروح والحق لنفهم كلمة الرب لنا الحرف إلى الروح 
أن الخالفات ليست إال نتاج روح الكبرياء والتخاصم التي نشأت عندما قاد نفهم و ، وحدة الكنيسة الحقيقية 

الوحدة بقيت و ، يسة الواحدة ، وأختبأت الكن طوائفال فظهرتالكنائس بشر بقوتهم وسلطانهم الخاص 
في مع جميع المؤمنين المقدسين تئن داخل كل مؤمن حقيقي يريد أن يعلن للعالم أنه لكنيسة المسيح الحقيقية 
 ويتمزق مثل الرداء الباليسينتهي  يالطوائف اختراع بشر ندرك أن ، وأن  2واحدا ال ينقسميسوع المسيح 

من تحته جسد المسيح مرة أخرى : كنيسة واحدة مقدسة جامعة  ليظهر 3للمسيح الذي اقترع عليه الجنود
  . رسولية 

،  نريد أن نوضح أن أي دراسة ليست منحوتة في الصخر وال تدعي العصمة او الوحيقبل أن نبدأ رحلتنا ، 
 المستطاعلوصول على قدر قلب مفعم بالحب لكنيسة المسيح ، من أجل االنية بصافية ولكنها مجرد محاولة 

كحياة ، وإن كان يؤهلنا ألن ، فال هذا يغير االيمان   الحي والرجاء الذي لنا في المسيح لإليمانف سليم لوص
من فجوة هذا البحث المفترض أن يزيد  فليس من، لتالئم روح اإليمان  4الموروثة  نعيد تفكيرنا في العقيدة

سعى إليه هو ، ألن آخر ما ن هويتجاهل ما في جانباً ، ولو شعر أي قارئ بهذا عليه أن يلقيه الصراع بين الطوائف 
  . مزيد من الرؤية االيمانية للوحدة التي لنا في المسيح بل مزيد من التفكك ، 

أن نطرح كل األشياء على مائدة البحث ، ونترك مساحة للخطأ والتصويب ، فال كمؤمنين علينا أن نتعلم  وجب 
الحوار ناضجا وقابال للتصويب  يكونأن ، بل الف فكري جرد اختمليدعي أحد على اآلخر هرطقة أو بدعة 

في  الطائفي االنشقاقأسباب  أهم . ألن أحد المتعصبةالعلمي واالكاديمي خارج دائرة الصراعات الطائفية 
،  لإليمانوكأنها تهديد في العقيدة أي نظرية  يضعللفكر الالهوتي الذي  المتعصبالعصور القديمة كان الطرح 

كالهما في   ومن اتهمه بالهرطقةفكرة عند فكرته ويدافع عنها وكأنها وحي ، فيسقط المهرِطق كل ويقف صاحب  
  فتنشأ طائفة جديدة.  حفرة الكراهية والنزاع والخصومة. 

                                                 
ا االختالف بسبب عجز اللغة البشرية احملدودة عن وصف احلضرة اإلهلية الغري حمدودة  1    العقائد دائما يشو
  )21: 17ِحًدا ِفيَنا، لِيـُْؤِمَن اْلَعاَملُ أَنََّك أَْرَسْلَتِين. (يوحنا لَِيُكوَن اجلَِْميُع َواِحًدا، َكَما أَنََّك أَْنَت أَيـَُّها اآلُب ِيفَّ َوأَنَا ِفيَك، لَِيُكونُوا ُهْم أَْيًضا َوا 2 
  34: 23لوقا  3 
عن االميان ، هلذا االميان  العقيدة ليست هي اإلميان ، االميان عالقة مع املسيح ، بينما العقيدة هي الوصف اخلارجي هلذه العالقة ، أي هي التعبري الفكري اجملرد 4 

ذب لتصف االميان بأكثر دقة .ثابت والعقيد   ة تتغري وتتطور وتوضح و
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الطريق الوحيد نحو الهوت سوي  عصرنا الحالي فهيبها الرب في ا األكاديمية الحرة التي أنعم علين أما الدراسة
، وليس مجرد اجترار الماضي والتراث والمعرفة قابل لمزيد من البحث هم اعمق لإليمان ، فهم يفتح المجال لف

  وكأنه ليس في االمكان أبدع مما كان.

كمرشد التراث اآلبائي  تجاهل لن نلكتاب المقدس كوحي معصوم ، و اعلى لهذا سنحاول أن نبي هذه الدراسة 
 تنحصر في هذا التراث نل التراث وأن ننمو في المعرفة التي ألننا مدعوين أيضًا أن نتخطى،  5معصوم غير 

الالهوت وعن العالقة بين وصف العقيدة وعلوم عن  ءشيإلى االبد،  وكأن اآلباء قد توصلوا إلى كل اآلبائي 
َكِثيَرٌة   َوَأْشَياُء ُأَخرُ ل يوحنا الحبيب : و قنفسه كما ي ما ال يدعيه حتى الكتاب المقدس بينما هذا اإلنسان واهللا ،

. نعم نحن 6ْلُكُتَب اْلَمْكُتوبََة. آِمينَ َصنَـَعَها َيُسوُع، ِإْن ُكِتَبْت َواِحَدًة َواِحَدًة، فـََلْسُت َأُظنُّ َأنَّ اْلَعاَلَم نـَْفَسُه َيَسُع ا
كل الحقائق عن الرب ، ألن الكتب كلها   تليسلكنها مدونة في الكتاب المقدس ، أصيلة نملك حقائق روحية 

وإقامة والنمو للخالص فقط الحقائق التي تلزمنا  بل هي، ، والرب اإلله الحقيقي ال ينحصر في كتابتسعها  ال
اما تفسيرنا لهذه الحقائق  عالقة واعية حية متجددة مع الرب اإلله يسوع المسيح بالروح القدس لمجد اآلب.

لها سنحافظ في هذه الدراسة آخر. في إطار فكري عقيدي قد يختلف من عصر إلى اآلخر ، ومن مكان إلى 
الكتاب المقدس ، وان نخضع كل فكر إلى ضوء الكتاب المقدس الكاشف روح عن في تفكرينا أال نخرج 

  . آمينالمقدسة ليستعلن لنا المسيح الواحد ، ورب الكنيسة الواحدة الرسولية الجامعة 

                                                 
  شخص املسيح االميان بألن آباء الكنيسة كثريا ما اختلفوا يف التفصيل واشرتكوا يف   5 
 25: 21يوحنا 6  
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  لماذا نهتم بالعشاء الرباني؟

، قرر أن يقوم القصير ت الحرج قو ى الصليب بيوم واحد ، وفي هذا الدية علقبل أن يكمل الرب ذبيحته األب
هل نستطيع أن نهمل أهمية هذا الحدث ؟ هل يمكن أن فبعمل واحد أخير هو االحتفال بالفصح معهم . 

وعشاء شركة وجبة حب كالرب أن يجلس جلسة أخيرة مع تالميذه قبل تجربة الصليب المريرة   7شهوةنتجاهل 
حتى نجيب عن هذا السؤال ، وجب علينا أن نستحضر في ؟  التي رأها الرب في العشاءهمية األما  تُرى؟ 

  .وماذا كان يعني به الربأذهاننا السياق التاريخي للعشاء من الزاوية اليهودية ، وكيف فهمه التالميذ 

  وخروف الفصح اليهودي:العشاء أوال 

خروف الفصح ،  لذبحلعائلية التي جلستها كل أسرة يهودية معا يذكرنا بنفس الجلسة اهذا العشاء البد وأن 
ظلت كل اسرة يهودية  لقدأهم حدث في حياتهم ، الخروج من أرض العبودية . ب احتفاالأيام موسى  من وأكله

للفصح عقلي لم يكن ما يقوم به اليهود مجرد تذكر  وكل عام ،   قرن 15لما يقرب من  االحتفالتمارس هذا 
وا ألن الخروج من تحت نير وعبودية فرعون كان ةمعاش ممارسة، بل كان 8كحدث تاريخي تم وأنتهى والخروج  
على قائمة يهودية امة  بقواأرض الموعد ، ولما  ج لما دخلوالوال الخرو ف،  كل لحظةتأثيره في حياتهم   يعيشون

  ومدعوين شعب اهللا المختار.قيد الحياة 

 -كما فهمه تالميذه وكما أعلن عن ذاته–، ألن المسيح يهودية وجبة فصح العشاء الرباني لم يكن مجرد لكن 
، أو الحمل المذبوح ليخرج 10الفصح نفسه ، فكان يجب أن يكون هو  9اليهوديكان هو تحقيق الناموس 

حمل اهللا الذي يرفع ، ألنه والشر والشيطان (وليس فرعون) من عبودية الخطية كله (ليس اليهود فقط) العالم  
قد يتساءل البعض كيف  . نفسهاإللهي لالشتراك في الحمل وجبة مع الحمل فالعشاء كان  11.ية العالمخط

لب بعد ؟ واإلجابة أن العشاء معه  الرب نفسه لم يكن قد صُ نشترك في الحمل والحمل لم يذبح بعد أي أن 
سته عروسته فداًءا لها ، لهذا إلهيا يخترق حجب الزمان والمكان ليقدم ذبيحة نفسه إلى كني روحياعشاءًا كان 

هذه الكاس هي العهد الجديد . وأيضا "12"َألْجِلُكمُ  اْلَمْكُسورُ هَذا ُهَو َجَسِدي . ُخُذوا ُكُلوا قال الرب لتالميذه "
الدم الذي سيكسر ... الجسد الذي فالمسيح لم يتكلم بصيغة المستقبل ". 13"عنكم يسفكبدمي الذي 

على الصليب ، إال أنه   فعليا لم يكسر المادي على الرغم أن جسد المسيحو سيسفك" بل بصيغة الحاضر ، 

                                                 
  15: 22لوقا  7 

8 As said by Ben Witherington “It needs to be stressed at this point that the celebration of Passover during 
and well before Jesus’ era was not seen as the mere celebrating of a memorial meal of purely symbolic 
value”. (Ben Witherington, Making Meal of It, 2007, p10) 

  17: 5مىت  9 
  )7: 5كو 1الن فصحنا ايضا املسيح قد ذبح ألجلنا. ( 10 
  29: 1يوحنا  11 
  24: 11كو 1 12 
  20: 22لوقا  13 
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الذي قدمه من اجل الكنيسة والبذل إلى التضحية  -والسفك عن الكسربكالمه -وليس ماديا كان يشير روحيا 
   فكيف يمكن أن نستهين به؟يرتبط ارتباطا وثيقا بالصليب والقيامة. إذن العشاء ف.  14مضحيا بذاته

  حقيقة المسيح الواحد والكنيسة الواحدة :العشاء الرباني : ثانيا

عن الكنيسة من العهد القديم  ة صورعدبالهوته الذي يحقق  ، ظهر حقيقة المسيح الواحدتفي العشاء الرباني 
عائلته ، و  معيهودي  اشترك فيها كلبل  15الفصح كذبيحة عائلية لم يقدمها كهنة هارونهي صورة صورة اول : 

الذبائح الدموية التي هي صورة صورة ثاني  و ؛ 16هذه الذبيحة اجتاز المالك المهلك ولم يقتل أهل البيتبدم 
وحقق المسيح غايتها بسفك دمه ،  الخطايا نوال التطهير والتكفير عنلبعد الخروج قدمها الكهنوت الهاروني 

ة الشعب اليهودي وهو يأكل وثالث صورة هي صور . لمحو الخطية نفسها  والتضحية بجسده على الصليب
، ورابع 17الذي جعله الرب رمزا له هو الخبز الحقيقي الحي النازل من السماء ليحيا بهما ، المن والسلوى 

  كحمل اهللا الحقيقي.18فقدسنا المسيح بدم نفسه  صورة هي صورة موسى وهو يرش الشعب والتوراة بدم العهد

أبدية ذبيحة واحدة كذاته لكنيسته  ، وقدم  كلها في شخصهالعهد  مع المن والسلوى ودم د الذبائح المسيح وحّ 
وجعل كنيسته تشترك في جسده روحيا  الكهنوت في العهد القديم. ذبائح مع (الفصح) تجمع ذبيحة العائلة 

ال ترش به الكنيسة من  19كإعالن أنه الخبز الحقيقي ، وتشترك في دمه روحيا لعهد جديد لمغفرة الخطايا 
) مقدسة بدم الحمل 1: (الواحدة  الكنيسةأصبحت شركة العشاء بلهذا  تشترك فيه بكيانها داخليا .الخارج بل 

الرب  ) حية بخبز الحياة 2(كتحقيق لعهد جديد يفوق العهد القديم الذي كان بدم التيوس والعجول ،الحقيقي  
(ذبيحة الفصح) تمثل العائلة ) 3، (حياة الشعب اليهودي بالمن والسلوى في البرية يسوع نفسه ،كتحقيق لرمز 

صاروا   الكنيسةكل أعضاء و الجديدة  عائلة اهللا أصبحتفي آن واحدة . ألن الكنيسة (ذبائح التكفير) كهنة وال
   . 21ممسوحين بالروح القدس 20كهنة

  وليس فردياً وعروس العشاء عالقة مع الرب ككنيسة : ثالثا

نجد ،  22بالنعمة ، وبهذا نلنا الخالص فيهكفادي ومخلص خصيًا  تعرفنا على المسيح شاألول في ايماننا بينما 
في العالقة معه ككنيسة (وليس كأفراد) إلى عالقة زيجة .  ندخل في مستوى مختلففي العشاء الرباني  أننا

                                                 
  )25: 5َأَحبَّ اْلَمِسيُح أَْيًضا اْلَكِنيَسَة َوَأْسَلَم نـَْفَسُه َألْجِلَها (أفسس   14 
  ألن الكهنوت اهلاروين مل يكن قد تأسس بعد 15 
  12خروج ص  16 
  51، 41: 6يوحنا  17 
  8: 24مقارنة مع خروج  20- 19: 9راجع عربانيني  18 
  28: 26مىت  19 
  )6: 1جعلنا ملوك وكهنة هللا أبيه (رؤيا 20 
  )20: 2يو 1واما انتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. ( 21 
  )5: 2بالنعمة انتم خملصون (أفسس  وحنن اموات باخلطايا احيانا مع املسيح  22 
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. هذا هو مصدر وحدة الكنيسة 23 كلها  يتحول فيها المسيح من مخلص شخصي للفرد ، إلى عريس للكنيسة
يمكن أن نظل واقفين عند الخطوة األولى ونظل مؤمنين كأطفال متصارعين منشقين ، ونتوقف . فكيف ونموها 

 وحدتنا فيه . " من خاللفنميز الخبيث والشرير العقلي لناضجين نشتهي أكل اكيف ال عن النمو ككنيسة ؟ و 

َرِة ِفي َكَالِم الْ  َوَأمَّا الطََّعاُم اْلَقِويُّ فَِلْلَباِلِغيَن، الَِّذيَن ِبَسَبِب  ِبرِّ ألَنَُّه ِطْفٌل،َألنَّ ُكلَّ َمْن يـَتَـَناَوُل اللََّبَن ُهَو َعِديُم اْلِخبـْ
هذا الطعام القوي يمألنا في شركة  .24التََّمرُِّن َقْد َصاَرْت َلُهُم اْلَحَواسُّ ُمَدرَّبًَة َعَلى التَّْمِييِز بـَْيَن اْلَخْيِر َوالشَّرِّ 

 25 .َوالصََّلَواتِ ، وََكْسِر اْلُخْبزِ ، َوالشَّرَِكةِ الرُُّسِل،  تـَْعِليمِ وََكانُوا يُواِظُبوَن َعَلى فره : الكنيسة كما يقول لوقا في س
  نمو الكنيسة. والصلوات يرتبطون ارتباط قوي بفالشركة وكسر الخبز والتعليم 

ووحدتها  ، كنيسة الفي حياة ونمو  ابهذه األسباب كمقدمة على أهمية االفخاريستياآلن يمكن أن نكتفي 
ن نعرف ما سبب الخالف الطائفي ، وكيف تحول فيدفعنا هذا اليقين ألكجسد المسيح ودمه وعظمه ولحمه ، 

العشاء من مصدر وحدة الكنيسة في المسيح إلى سبب في تفكك الطوائف وتنازعها. هذا ما سنحاول أن 
  نجيب عليه بنعمة الروح القدس في المسيح لمجد اآلب. 

  

                                                 
َرَة اِهللا، َألينِّ َخطَْبُتُكْم ِلَرُجل َواِحٍد، 23  َم َعْذرَاَء َعِفيَفًة لِْلَمِسيِح ( َفِإينِّ َأَغاُر َعَلْيُكْم َغيـْ   )2: 11كو 2ألَُقدِّ
  14- 13: 5 ربانينيع 24 
  42: 2أعمال  25 
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  أين الخالف؟و به الطوائف  تقدتعما 

ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ، شخص ، ألنه ايمان بشخص واحد ، هو واحد الطوائف المسيحية كلها ايمان 
، فكل من يتفق على أن المسيح هو الرب واإلله المخلص والفادي وخارج المسيح ال يوجد أي ايمان آخر 

، لهذا يؤكد لنا الرب نفسه أن الحاجة إلى 26زع خالصه منه ويؤمن به ويقيم عالقة معه ال يستيطع أحد أن ين
. هذه العالقة مع المسيح والحياة معه ، واالمتالء منه ومن روحه القدوس ، هي التي تخلص ، وهي  27واحد

ال عن  عقائد ،اختالف وكل كالمنا هنا عن . 28التي تعطينا حياة اهللا داخلنا فنحيا ال نحن بل المسيح يحيا فينا
بمقدار  فكريفي إطار  توضح االيمان المعاشال تصف االيمان المعاش بكامله ، بل  العقائدو  ، إيمان فاختال

االيمان مثل شرب الماء الذي به نحيا ، بينما العقيدة هي مثل محاولة ولغة العصر . المكان ما تسمح ثقافة 
في تفسير وظيفة الماء ر قد يختلفون وصف لماذا وكيف نحتاج إلى الماء ، وما هي خصائصه الكيميائية، البش

شرب الماء ألنه الزم للحياة . بالمثل كل ابدًا ، ولكنهم لن يتركوا تركيب الماء الكيميائي أو يجهلون للجسد ، 
وباألخص ماذا يعني كسر الخبز وشرب الكأس في .  اوتختلف في معناهألهميتها الطوائف تمارس االفخاريستيا 

إليمان يظل فاهما المسيح نفسه متجسدًا ومذبوحًا ؟ أم مجرد رمز ؟ أم شيء آخر ؟ عالقتنا بالمسيح ، هل 
، تطورا ثابت بثبات المسيح نفسه ، بينما تختلف شروح االيمان العقائدية كلما تطور الزمن وازدادت لغتنا 

  ؟ االمختلفة حول عشاء الرب أو االفخاريستي الطوائففما هي عقائد ومعلومتنا دقة . 

عقيدة  بالظلت فترة طويلة ، لقد  ألفخارستياعناصر الأول من أدخلت عقيدة رسمية طائفة الكاثوليكية ) ال1
أدخلوا رسميا  عندما مFourth Lateran 1215مكتوبة عن االفخاريستيا، حتى مجمع  التيران الرابع 

المسيح ،  (تحول جوهر مادة الخبز إلى مادة جسد 29ubstantiationranstمصطلح التحول المادي 
م مع إضافة Trent 1545، وتم تأكيده كعقيدة في مجمع ترنت مادة دم المسيح)  إلىوجوهر مادة الخمر 

، ثم أصبح هذا   30إليمانهم بتحولها المادي إلى جسد المسيح ودمه  انوع من العبادة لعناصر االفخاريستي
التي تؤمن ايضاً  32ا الكنيسة األنجليكانية، ومثله 31المكتوبة ةالمفهوم جزءا رسميا من العقيدة الكاثوليكي

                                                 
  )28- 27: 10ْن َيِدي. (يو َألَبِد، َوالَ َخيَْطُفَها َأَحٌد مِ ِخَراِيف َتْسَمُع َصْوِيت، َوأَنَا َأْعرِفـَُها فَـَتْتبَـُعِين. َوأَنَا أُْعِطيَها َحَياًة أََبِديًَّة، َوَلْن تـَْهِلَك ِإَىل ا 26 
  42: 10لوقا  27 
  20: 2غالطية  28 

29 In which there is the same priest and sacrifice, Jesus Christ, whose body and blood are truly contained 
in the sacrament of the altar under the forms of bread and wine; the bread being changed 
(transsubstantiatio) by divine power into the body, and the wine into the blood, so that to realize the 
mystery of unity we may receive of Him what He has received of us. (Fourth Lateran Council, canon 1) 
30 Wherefore, there is no room left for doubt, that all the faithful of Christ may, according to the custom 
ever received in the Catholic Church, render in veneration the worship of latria, which is due to the true 
God, to this most holy sacrament. [Chapter V, On the cult and veneration to be shown to this most holy 
Sacrament, Council of Trent, Ed. and trans. J. Waterworth (London: Dolman, 1848), p79.] 
31  Catechism of the Catholic Church, 1374-1376 
32 "He was the Word that spoke it; He took the bread and brake it; And what that Word did make it; I do 
believe and take it" (John Donne. Divine Poems. On the Sacrament) 



www.mechristian.wordpress.com  

 
 

8

في حضور حقيقي للمسيح ، وتؤمن بهذا التفسير أن هناك  ubstantiationranstبالتحول المادي 
الذي  العرض الخارجي في للخبز والخمر (ال  substantial يتبعه تحول جوهريالعناصر (الخبز والخمر) 

   .33على مظهره)  إلى جسد ودميظل 

عقيدة واضحة مكتوبة حول  عام بال 1500لمدة أكثر من هي أيضًا ، ظلت  34الغربيةاألرثوذكسية  ةالطائف) 2
المجتمعين في مجمع أورشليم  للطائفة اليونانية األرثوذكسية رجال الدينتوصل  ، إلى أن ااالفخاريستيطبيعة 

الذي آمن به   ntransubstantiatio التحول المادي الحرفيإلى صيغة تقترب من فكرة  35م 1672
االعتراف بالوجود الحقيقي الشخصي للمسيح في التأكيد على  واستمروا في،  13منذ القرن الالكاثوليك 

ما ينتشر اآلن في نفس  وهو، تغير مادي وان ما يحدث للخبز والخمر هو   Real presenceالسر 
، وإن كان موقفها الرسمي  االفخاريستيالتي لم تعقد أي مجمع لتحديد طبيعة ا يةاألوساط االرثوذكسية الشرق

الميكانيكي عن التحول المادي الحرفي يؤكد نفس الفكر الكاثوليكي  36المعاصر ممثال في الكنيسة القبطية
مع بعض األصوات القليلة التي تنادي بتحول سرائري  .لمادتي الخبز والخمر إلى مادتي جسد ودم المسيح 

 .  واضحغير 

فلم يختلفوا كثيرا عن الفكر الكاثوليكي ، ألن لوثر نفسه  التي تتبع تعاليم لوثر  37اللوثرية الطائفةفي )  أما 3
، فألنه لم ير أي تحول مادي وما يصدق عليه ضميره  فكرهكان راهبا كاثوليكيًا ، ولكنه حوّر العقدية لتالئم 

االتحاد أو االمتزاج دته على أمامه ، ورأى كالم المسيح "هذا هو جسدي... هذا هو دمي" فقرر أن يؤسس عقي
substantiationcon  ودم (تظل كخمر) جسد المسيح وبين مادة الخمر (تظل كخبز) ببين مادة الخبز

 اندماج ، بمعنى ااالفخاريستي مادةفي حضور حقيقي للمسيح قرر لوثر وأتباعه تفسير اإليمان ب وبهذا، المسيح 
، أي أن جسد المسيح يحل  تينالخبز والخمر كمادعناصر  ليتخلل حودم المسي جسدبين جوهر  اتحادأو 

                                                 
بلغة الكتاب املقدس  ال خيفى تأثري الفكر األرسطي الفلسفي على هذا املفهوم ، فهو أول من قسم املواد إىل جواهر واعراض (راجع الحقا) ، وهذا ليس له عالقة 33 

ا واعراضها، وإال ال يعترب تغري على اإلطالق . واملعجزة ال تكون بتخيل تغري باطين بل حبدوث تغري وال مصطلحاته . فلو تغريت املادة يف الكتاب املقدس تتغري  صفا
  ظاهري واضح يتبع املعجزة .مثل معجزة حتول املاء إىل مخر يف عرس قانا اجلليل . 

  م451اليت انفصلت عن الطائفة الشرقية يف جممع خلقيدونية  34 
35 Ware, Timothy (1964). The Orthodox Church. London: Penguin Books. pp. 290. "We believe the 
Lord Jesus Christ to be present, not typically, nor figuratively, nor by superabundant grace, as in the other 
Mysteries, ... but truly and really, so that after the consecration of the bread and of the wine, the bread is 
transmuted, transubstantiated, converted and transformed into the true Body Itself of the Lord, Which 
was born in Bethlehem of the ever-Virgin Mary, was baptized in the Jordan, suffered, was buried, rose 
again, was received up, sitteth at the right hand of the God and Father, and is to come again in the clouds 
of Heaven; and the wine is converted and transubstantiated into the true Blood Itself of the Lord, Which, 
as He hung upon the Cross, was poured out for the life of the world. (Decree XVII of the Synod of 
Bethlehem) 

  طي املعاصروباألخص بعد ان نشر األرشيذياكون حبيب جرجس كتابه "أسرار الكنيسة السبعة "مقتبسا الكثري من عقائد الكاثوليك ليضمها إىل الفكر القب 36 
37 Norman Geisler, Ron Rhodes, Conviction without Compromise (Harvest House Publishers 2008 : p. 
273), and Augsburg Confession, Article 10 
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حاملين للجسد والدم وال يتحوالن إلى كما هما  داخل الخبز ودمه داخل الخمر ، ولكن الخبز والخمر يبقيان
 .  جسد ودم

   & MethodistCalvinist 39والمثوديست 38ةالكالفينيالالحقة مثل البروتستانتية  الطوائف) أما 4
إليمانهم بكالم المسيح ،  تفسير اللوثري القريب منه ، ولكنا بالتفسير الكاثوليكي المادي وال الفلم يقتنعو 

 spiritualحضور حقيقي للمسيح على المستوى الروحي  وصفوا عقيدتهم في االفخاريستيا بأنها
presence  لى بحسب الكتاب المقدس قد صعد إالحقيقي ، وليس المادي ، ألن جسد المسيح المادي

 ، روحياونشرب دمه  روحيانأكل جسد المسيح  العشاء الرباني  ، ففي 40السماء وجلس على يمين اآلب
ال (روحية (ال رمز) ، فهي حقيقة  روحية ال ماديةحالة والمتناول يأكل جسد المسيح ودمه الحقيقيين ولكنه في 

 . )مادية

التي  البروتستانتيةالطوائف  ، وبعض Quakersوالكواكرز   Baptistsالمعمدانية  الطوائف) أخيرا 5
أو التذكاري  Symbolismبالتفسير الرمزي  اعتقدت ، 20وال 19ظهرت في القرون االخيرة ال

Memorialism  ، وبنوا عقيدتهم على فكر زوينجليHuldrych Zwingli )1484- 1531 (م
حلول جسد لوثر  رأىبينما ،  استيالمعاصر لمارتن لوثر والمختلف معه في معنى حضور المسيح في االفخاري

ولكن ليس في  حضور شخصي حقيقي روحي للمسيحمادة الخبز والخمر ، رآه زوينجلي  المسيح في ودم
. relational presenceفهو حضور عالقي ، 41عناصر الخبز والخمر ، ولكن في وسط شركة المؤمنين 

                                                 
38 Reformed theology has traditionally taught that Jesus' body is seated in heaven at the right hand of 
God; therefore his body is not physically present in the elements, nor do the elements turn into his body 
in a physical or any objective sense. However, Reformed theology has also historically taught that when 
the Holy Communion is received, not only the Spirit, but also the true body and blood of Jesus Christ 
(hence "real") are received through the Spirit, but these are only received by those partakers who eat 
worthily (i.e., repentantly) with faith. The Holy Spirit unites the Christian with Jesus though they are 
separated by a great distance (Westminster Confession of Faith, ch. 29) 
39 “Jesus Christ, who "is the reflection of God's glory and the exact imprint of God's very being" (Hebrews 
1:3), is truly present in Holy Communion. Through Jesus Christ and in the power of the Holy Spirit, 
God meets us at the Table. God, who has given the sacraments to the church, acts in and through Holy 
Communion. Christ is present through the community gathered in Jesus' name (Matthew 18:20), 
through the Word proclaimed and enacted, and through the elements of bread and wine shared (1 
Corinthians 11:23–26). The divine presence is a living reality and can be experienced by participants; it is 
more than a remembrance of the Last Supper and the Crucifixion” This Holy Mystery: Part Two". The 
United Methodist Church GBOD 

  19: 16مرقس  40 
41 "We believe that Christ is truly present in the Lord’s Supper; yea, we believe that there is no 
communion without the presence of Christ. This is the proof: 'Where two or three are gathered together 
in my name, there am I in the midst of them' (Matt. 18:20). How much more is he present where the 
whole congregation is assembled to his honor! But that his body is literally eaten is far from the truth and 
the nature of faith. It is contrary to the truth, because he himself says: 'I am no more in the world' (John 
17:11), and 'The flesh profiteth nothing' (John 6:63), that is to eat, as the Jews then believed and the 
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إلى حد إنكار معنى كالمه زوينجلي و أكثر في فهم  ولكن هذه الطوائف الحديثة من المعمدانيين وغيرهم تطرفوا
مجرد احتفال تذكاري بحدث  على أنهااالفخاريستيا  إلى وانظر ، و ة لألفخارستيا في حياة الكنيسة أي فعالي
 يرمز احتفال مجرد هو ما نوإ، وسط كنيسته في العشاء للمسيح  حقيقي أي حضوريوجد ال انتهى ، و تاريخي 
التطور كان ردة فعل على تطرف الكاثوليك وبعدهم األرثوذكس في فكرة التحول المادي   هذا ،فاعلية بال أي 

ولسان الجديد المعمداني ، أستاذ العهد  Ben Witherington III 42ن ويزرينجتون يب يؤكدكما 
مؤمنون ، وكل ما يستفيد منه الال يحدث تحول أو اتحاد أو أي نوع من التأثير على الخبز والخمر حالهم : أنه 

وبهذا خالفوا كل الطوائف لما حدث على الصليب وقيامة المسيح  العقليباالفخاريستيا هو مجرد التذكر 
وهذا ما . يمارسونه ألن الرب أمر به  Ordinance ةإلهيفريضة وتحول العشاء الرباني على أيديهم إلى 

رفض بين هوم الحديث نسبيا قد بدأ يُ وإن كان هذا المفينتشر بين الطوائف البروتستانتية العربية لألسف. 
من المفترض أال "العشاء الرباني كان : "ينجتونر ويز "من جديد . حيث يقول االنجيلية األوساط البروتستانتية 
بال معنى)، ولكن هناك الكثير من القوى داخل البروتستانتية التي و تتم ممارسته بسرعة ( يؤخذ باستخفاف وأال

، ثم يؤكد حقيقة معنى  43 "، إلى تحويل العشاء الرباني إلى وجبات أكل سريعة دفعتنا إلى هذا االتجاه
  االفخاريستيا عند شرحه ما كتبه بولس عن االفخاريستيا في رسالة كورنثوس األولى فيقول : "

في أعلى من مجرد رموز ، يبدو وكأن هناك شركة حقيقية وروحية بين  ) يفكر44(في رسالة كورنثوسبولس 
اآلخرين (المؤمنين) في هذا األمر (االفخاريستيا) . ربما كان بولس يعني شركة في فوائد موت المسيح المسيح و 

  45من تطهير وغفران وخالص"

                                                                                                                                            
Papists still believe. It is contrary to the nature of faith (I mean the holy and true faith), because faith 
embraces love, fear of God, and reverence, which abhor such carnal and gross eating, as much as anyone 
would shrink from eating his beloved son.… We believe that the true body of Christ is eaten in the 
communion in a sacramental and spiritual manner by the religious, believing, and pious heart (as also St. 
Chrysostom taught). And this is in brief the substance of what we maintain in this controversy, and what 
not we, but the truth itself teaches.” Schaff, P. (1878). The Creeds of Christendom, with a History and 
Critical Notes: The History of Creeds (Vol. 1, p. 375). New York: Harper & Brothers, 
42 “There was of course to be a further and even more extreme reaction to Catholic and Orthodox 
theology in the form of low-church Protestant treatment of the Lord’s Supper as entirely symbolic (and 
not symbols that participate in what they point to, but symbols that simply remind of something outside 
themselves” (Ben Witherington III, Making a Meal of It, Rethinking the Theology of the Lord’s Supper, 
Baylor University Press 2007. p125) 
43 It (Lord’s Supper) should not be something done lightly or raced through quickly. Yet there have long 
been forces in Protestantism that have pushed many of us in that direction—toward really turning the 
Lord’s Supper into fast food, the bread of haste indeed! (Ben Witherington III, Making a Meal of It, 
p124) 

  16: 10كو 1 44 
45 “Paul thinks more than mere symbols are involved. There seems to be some real, spiritual communion 
with Christ and others at issue here. Perhaps Paul is thinking of the sharing of the benefits of Christ’s 
death—cleansing, forgiveness, salvation.” (Ben Witherington III, Making a Meal of It, p45) 
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في  real presence الحقيقيبحضور المسيح مما سبق تظهر صورة جديدة لعيون اذهاننا ، أن االيمان 
عقيدة هو في الحقيقي ، واالختالف إال أقلية  لطوائفا أغلبالمشترك الحقيقي بين هو اإليمان  ااالفخاريستي
تمسك البعض ،  ا. كل طائفة كانت لها ما يبرر مفهومها العقيدي الخاص عن االفخاريستيالحضورتفسير هذا 

عالقة مع المسيح ، بالحضور روحي ، ومجموعة ثالثة بالفي الخبز والخمر ، وآخرون للمسيح مادي الحضور بال
العشاء  تدنسأن  بسوء نية او رغبة في الهرطقةولم تتعمد أي طائفة مجرد رمز ،  الخبز والخمر بأن شركةورابعة 

حضور بضمير صالح ، اين هو ظل السؤال قائما  ولكنمن شركة المسيح ،  االرباني أو أن تحرم أعضاءه
في الواحد ح اإليمان لتوضيما نحاول ان نعيد قراءته  هذا هو ؟في االفخاريستيا وكيف يكون المسيح الحقيقي 

  .ضوء العهد الجديد وكتابات اآلباء 

 



www.mechristian.wordpress.com  

 
 

12

  بين الطوائف المسيحية في معنى العشاء الرباني سبب الخالف

  على الرغم من اتفاق أغلبهم على حضور المسيح الحقيقي في العشاء

 :ا الكالم لهمموجه اعلنثم فأكلوا وشربوا واعطاه للتالميذ المشكلة أن السيد المسيح أمسك الخبز والخمر 
  . هذا هو دمي ...هذا هو جسدي 

  : في متى 

َر َوَأْعَطى التََّالِميَذ َوقَاَل: َز، َوبَاَرَك وََكسَّ َوَأَخَذ  ».هَذا ُهَو َجَسِدي. ُكُلواُخُذوا  « َوِفيَما ُهْم يَْأُكُلوَن َأَخَذ َيُسوُع اْلُخبـْ
َها ُكلُُّكْم، اْشَربُوا« اْلَكْأَس َوَشَكَر َوَأْعطَاُهْم قَاِئًال: الَِّذي لِْلَعْهِد اْلَجِديِد الَِّذي ُيْسَفُك ِمْن َأْجِل   هَذا ُهَو َدِميَألنَّ  ِمنـْ

ُه َوَأُقوُل َلُكْم: ِإنِّي ِمَن اآلَن َال َأْشَرُب ِمْن نَِتاِج اْلَكْرَمِة هَذا ِإَلى ذِلَك اْليَـْوِم ِحيَنَما َأْشَربُ  .َكِثيرِيَن ِلَمْغِفَرِة اْلَخطَايَا
  46».َمَعُكْم َجِديًدا ِفي َمَلُكوِت أَِبي

  :في مرقس

ًزا َوبَاَرَك وََكسََّر، َوَأْعطَاُهْم َوقَاَل: ثُمَّ َأَخَذ  ».هَذا ُهَو َجَسِدي، ُكُلواُخُذوا  « َوِفيَما ُهْم يَْأُكُلوَن، َأَخَذ َيُسوُع ُخبـْ
َها ُكلُّهُ اْلَكْأَس َوَشَكَر َوَأْعطَاُهْم،  الَِّذي لِْلَعْهِد اْلَجِديِد، الَِّذي ُيْسَفُك ِمْن  هَذا ُهَو َدِمي« َوقَاَل َلُهْم:  .مْ َفَشرِبُوا ِمنـْ

   .َأْجِل َكِثيرِينَ 

 47».هللاِ ِإَلى ذِلَك اْليَـْوِم ِحيَنَما َأْشَربُُه َجِديًدا ِفي َمَلُكوِت ا ِمْن نَِتاِج اْلَكْرَمةِ اَْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنِّي َال َأْشَرُب بـَْعُد 

  :  في لوقا

َنُكْم،« ثُمَّ تـََناَوَل َكْأًسا َوَشَكَر َوقَاَل: ألَنِّي َأُقوُل َلُكْم: ِإنِّي َال َأْشَرُب ِمْن نَِتاِج اْلَكْرَمِة  ُخُذوا هِذِه َواقْـَتِسُموَها بـَيـْ
ًزا َوَشَكَر وََكسََّر ». َحتَّى يَْأِتَي َمَلُكوُت اهللاِ  الَِّذي يـُْبَذُل َعْنُكْم. ِاْصنَـُعوا  هَذا ُهَو َجَسِدي«قَاِئًال:  َوَأْعطَاُهمْ َوَأَخَذ ُخبـْ

الَِّذي ُيْسَفُك  ِهَي اْلَعْهُد اْلَجِديُد ِبَدِمياْلَكْأُس  هِذهِ «قَاِئًال: وََكذِلَك اْلَكْأَس َأْيًضا بـَْعَد اْلَعَشاِء ». هَذا ِلذِْكِري
   48».َعْنُكمْ 

  : سفي رسالة بولس األولى إلى أهل كورنثو 

َلِة الَِّتي ُأْسِلَم ِفيَها ًزاألَنَِّني َتَسلَّْمُت ِمَن الرَّبِّ َما َسلَّْمُتُكْم َأْيًضا: ِإنَّ الرَّبَّ َيُسوَع ِفي اللَّيـْ َوَشَكَر .  ، َأَخَذ ُخبـْ
َكذِلَك اْلَكْأَس َأْيًضا  ».ِرياْلَمْكُسوُر َألْجِلُكُم. اْصنَـُعوا هَذا ِلذِكْ  هَذا ُهَو َجَسِدي ُكُلواُخُذوا  « َفَكسََّر، َوقَاَل:

                                                 
  29- 26: 26مىت  46 
  25- 22: 14مرقس  47 
  20- 17: 22لوقا  48 
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فَِإنَُّكْم ُكلََّما  ».ِلذِْكِري ُكلََّما َشرِبـُْتمْ هِذِه اْلَكْأُس ِهَي اْلَعْهُد اْلَجِديُد ِبَدِمي. اْصنَـُعوا هَذا  «بـَْعَدَما تـََعشَّْوا، قَاِئالً: 
ُتْم هِذِه  اْلُخبـْزَ َأَكْلُتْم هَذا  َز، َأْو  .ْوِت الرَّبِّ ِإَلى َأْن َيِجيءَ ، ُتْخِبُروَن ِبمَ اْلَكْأسَ َوَشرِبـْ ِإًذا َأيُّ َمْن َأَكَل هَذا اْلُخبـْ

، ِبُدوِن اْسِتْحَقاق، َيُكوُن ُمْجرًِما  َولِكْن لَِيْمَتِحِن اِإلْنَساُن نـَْفَسُه، َوهَكَذا  .ِفي َجَسِد الرَّبِّ َوَدِمهِ َشِرَب َكْأَس الرَّبِّ
َر  .اْلَكْأسِ ُب ِمَن َوَيْشرَ  اْلُخْبزِ يَْأُكُل ِمَن  ُنونًَة لِنَـْفِسِه، َغيـْ َألنَّ الَِّذي يَْأُكُل َوَيْشَرُب ِبُدوِن اْسِتْحَقاق يَْأُكُل َوَيْشَرُب َديـْ

.   49ُمَميٍِّز َجَسَد الرَّبِّ

 همبعيونرآه التالميذ ولكن ما هذا هو التسليم الرسولي ... قول المسيح "هذا هو جسدي ... هذا هو دمي" ، 
، لم يتحول اعجازيا او ظاهريا إلى دم ولحم  وما وضعوه في أفواههم خبز وخمر ، ، جرد خبز وخمرهو م

ث في عرس أخرى مثلما حد معجزة تحويل مادة إلى مادةهو بالنسبة للتالميذ اليهود لم يكن ما قاله المسيح 
األرسطية عن املون بنفس المفاهيم واليهود لم يكونوا يتع.  للمواد فعليقانا الجليل ، ألنهم لم يروا أي تحول 

أو العكس .  ها ثابتاويبقى جوهر المادة عرض حيث يمكن أن يتغير . 50للمادة  فلسفة العرض والجوهر
المسيح كان قادرا على إجراء هذا التحول المادي الصريح كما فعل سابقا في تحويل الماء إلى  العجيب أنو 

فهي  . ولكنه لم يفعل ، فبقى الخبز خبزا والخمر خمرا . 51لثاني)خمر في عرس قانا الجليل (يوحنا االصحاح ا
  ليست معجزة تحول لنؤمن بها.

، وبين  )دمي.. بين ما أعلنه المسيح (جسديمقبول محاولة إنشاء جسر تفسيري تكمن في ذن فالمشكلة إ
التي خلقها لنا  وحواسنايوننا ع ها التالميذ ويراها اآلن كل ممارس للعشاء في أي طائفة. رآالحقيقة المادية التي 

 فما هو االرتباط ؟جسده ودمه . تخبرنا اننا نشترك في  ، وكلماته 52خبز وخمرالرب تخبرنا أننا نشترك في 

تخضع لتطرف من اثنين : إما تحول الخبز والخمر إلى جسد للطوائف المختلفة  المعاصرة تمعظم التفسيرا
االمر كله رمز وذكرى عقلية  تجعل، أو مادة)  إلى(مادة ات العرض في الجوهر مع ثبودم مادي حرفي بيولوجي 

سنناقش . أو الروحي  الكنسيله فائدة روحية حقيقية على المستوى يمكن أن يكون بال أي مضمون حقيقي 
  اآلن مشاكل كل تطرف 

                                                 
  29- 23: 11كو   1 49 

50 Aristotle - Metaphysics: Books Zeta and Eta 
ا لو معجزة لزم حدوثها يف كل مرة .ملحوظة: صور معجزات تظهر حتول اخلبز واخلمر إىل دم وحلم مادي لن تثبت أو  51    تنفي شيئاً وال تلزم للتفسري الالهويت ، أل
ُز الَّ واليت مل ينكرها الرسل وال املسيح نفسه ألنه بولس جنده مازال يتكلم عن خبز ومخر :   52  ِذي َنْكِسرُُه، َكْأُس اْلبَـرََكِة الَِّيت نـَُبارُِكَها، أَلَْيَسْت ِهَي َشرَِكَة َدِم اْلَمِسيِح؟ اْخلُبـْ

 )١٦:١٠كورنثوس   1أَلَْيَس ُهَو َشرَِكَة َجَسِد اْلَمِسيِح؟ (
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  التفسير الماديمشاكل 

 التحول المادي للخبز والخمر

 جسد ودم المسيح تيالخبز والخمر إلى ماد تيمن ماد المادي الحرفيعدة مشاكل تواجه من يؤمنون بالتحول 
  :أهمها

، فلماذا يتكلم  التالميذ أمام وعظامه بجسده ودمه ولحمه وشحمه واقفاالمسيح أثناء العشاء الرباني كان  )1
هذا ينبض في شرايين  واقف أمامهم ودمه الماديبعظامه ولحمه جسده المادي بينما  ماديينعن جسد ودم 

 مجازي . رمزلى اعتبار كالم المسيح مجرد عاالخوة البروتستانت  بعضما شجع وهذا  الجسد ؟

، وهذا ما 53»َعْظٌم َال ُيْكَسُر ِمْنهُ «ر سال ينقسم وال ينككما أعلن يوحنا الحبيب المادي  أن جسد المسيح ) 2
لو اعتبرناه حرفيا ى أفواه المؤمنين ويوزع عل ماديافكيف ينقسم جسد المسيح دافع عنه آباء الكنيسة بقوة . 

 . الخبزعينه مادة  هو

متغير في الزمن ، مادي بشري أن الجسد البشري الكامل الذي أخذه المسيح بكل صفاته البيولوجية جسد ) 3
البشري وتتجدد باستمرار ينمو ويكبر ويتغير في محتواه المادي، ألنه طبقا للعلم الحديث تتغير خاليا الجسم 

ن حي تتغير وتحل مكانها مادة أي جسم بشري أو ألي كائ ايحتويهتي ال اوجزئياتهذراتها دة على مستوى والما
، فلو كان كالمنا عن تحول مادي بحت من  54سنوات عدة أخرى وجزيئات اخرى من البيئة المحيطة في ظرف

. لتالزم ي جسد نعنيه زمنيا مادة الخبز والخمر إلى مادة الجسد البشري والدم الذي للمسيح للزم أن نحدد أ
  المادة والزمن.

 ؟ جسد المسيح قبل الصلب وقبل أن يقومهل تحول الخبز إلى 

 ؟ الجسد المصلوب المجروح والمهان والمعذب إلى أم

 ؟ فون في القبردالجسد المإلى أم 

 ؟ الجسد الذي قام به الممجدإلى أم 

 ؟ األعاليفي  الجسد الذي صعد به إلى اآلب عن يمين القوةإلى أم 

  ؟ أم ان هناك حقيقة روحية أعمق من هذا )مادي إلى أي جسد يتحول الخبز (لو كان هناك تحول 

                                                 
  36: 19يوحنا   53 

54 Spalding KL et al., “Retrospective birth dating of cells in humans”. Cell. 2005 Jul 15;122(1):133-43 
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، بل جسد  بال حياة مجرد جسدبحسب الفكري اإلنجيلي والالهوتي ) أن جسد المسيح اللحمي ال يعني 4
وغير حية وليس لها نفس حية أو روح ، بينما الخبز والخمر مواد غير عاقلة 55حي له نفس وروح إنسانية عاقلة 

وحياة إنسانية ونفس ، فهل التحول الحرفي المادي من الخبز والخمر إلى جسد ودم يشتمل على إضافة روح 
أم أنهما  وهل بهذا يصبح الخبز والخمر كائنين عاقلين لهم روح ونفس وجسد ؟ إلى الخبز والخمر المتحولين ؟

  يتحوالن إلى لحم ودم بال حياة ؟

) أن افتراض التحول المادي الحرفي من مادة إلى مادة دون تغير في أعراض وصفات هذه المادة يجعلنا 5
، والشك في الحواس البشرية قد يقودنا إلى أزمة اعمق مما  56نشك في حواسنا البشرية التي خلقها لنا الرب

ل فيها ، ولو شككنا اية حرفية ال جدمن الموت كحقيقة مادالقائم قد يتخيل البعض ، فالتالميذ رأوا المسيح 
في شهادتهم التاريخية الملموسة في حواسنا وفي حواس التالميذ ليلة العشاء الرباني لجاز لنا ان نشكك 

 خفي ويقول أنه عرض لجوهر ماديالحقيقية عن قيامة المسيح. ألن من ينكر العرض المادي للخبز والخمر 
، يمكن أن ينكر العرض المادي الحقيقي لجسد المسيح القائم من ، بحسب الفلسفة األرسطية أخر مختلف 

الموت ويجعل األمر كله مجرد ظهور عرضي وليس حقيقة مادية ملموسة تاريخية بجسد ملموس حقيقي كما 
، وبهذا نسقط القائم من األمواتأي أننا سنشكك في الجسد المادي للمسيح  .57عاشها التالميذ وشهدوا بها 

  .58Docetismلدوسيتية في الهرطقة ا

، فلماذا لم  من ماء إلى خمر (عرس قانا الجليل) مادة إلى مادة أخرى ، كما أيويل أن الرب قادر على تح) 6
  فعلي مادي ملموس ، والخمر إلى دم فعلي مادي ملموس ؟ لحمي يحول ماديا الخبز إلى جسد 

 عافه النفس البشرية ، نقولتحول تالبعض بأنه  ولو تحجج هل هو غير قادر أن يقوم بالتحويل الفعلي المادي ؟
يتقبلون جسده ودمه الفعليين ، بل أنها  جعلهمالبشر قادرون على التكيف والرب قادر على ، ألن ال له: 

  ستكون معجزة دائمة الحدوث في كل صالة ودليل مادي قوي على حقيقة التحول !!

  

                                                 
  ناسوت املسيح الكامل.وهذا هو ما أكده اآلباء يف صراعهم ضد اهلرطقات اليت أنكرت  55 
) . ألن املسيح أراد أن يبدل اإلميان املبين على املعجزة باإلميان املبين على اليقني الداخلي  29: 20طوىب للذين آمنوا ومل يروا" (يو  وهذا خيتلف عن قول املسيح " 56 

ة بأن حول اخلبز واخلمر إىل أي شيء آخر. االميان مبا ال يرى هو االميان مبا هو ، ومل يكن يتكلم عن االميان مبعجزة مل حتدث أصال ، ألن املسيح نفسه مل يفعل معجز 
وليس ملادة غري عاقلة  روحي وليس مبادة خفية ، هلذا ما ننادي به أن شركة االفخاريستيا هي فعل روحي ال مادي ، والتحول للكنيسة هو حتول روحي حقيقي للكنيسة

  ا وأنسجة وكرات دم محراء وبيضاء وصفائح دموية.من خبز ومخر إىل مادة أخرى من خالي
ْعَناُه ُخنِْربُُكْم ِبِه، ِلَكْي َيُكوَن َلُكْم أَْيًضا َشرَِكٌة َمَعَنا (  57    )3: 1يو 1الَِّذي رَأَيـَْناُه َومسَِ

58 Arendzen, John. "Docetae." The Catholic Encyclopedia. Vol. 5. New York: Robert Appleton 
Company, 1909. 15 Nov. 2013  



www.mechristian.wordpress.com  

 
 

16

فهذا يجعلنا آكلي لحوم ، الماديينح ودمه يإلى لحم المس ) من الجهة األخرى لو كان التحول باطني وحقيقي7
حقيقته لحم ودم بشريين للمسيح ، فلماذا ينكر في  ألنهحتى ولو كان ما نأكله في ظاهره خبز وخمر ، البشر 

، ولماذا يسمونها ذبيحة غير دموية ؟  آكلي لحوم بشر بهذا همالمؤمنين بهذا التحول الحقيقي المادي بأنهم 
لألمم من ولماذا ال يرون في هذا تعارض مع وصية أول مجمع مقدس للتالميذ يها دم المسيح المادي؟ أليس ف

والغريب أنهم يطالبون الناس بتصديق . 59َأْن َيْمَتِنُعوا َعْن َنَجاَساِت اَألْصَناِم، َوالزِّنَا، َواْلَمْخُنوِق، َوالدَّمِ غير اليهود 
يريد من السخيف أن ل السحري من مادة إلى أخري ، فيقول احدهم "الطقس الذي يقوم فيه الكاهن بالتحوي

التقدمة بعد صالة التحويل ويريدون إرسالها للمخبر حتى تأتي النتيجة  او خبز أن يأخذوا عينة من خمر البعض
". ولكن المعترض نسى انه يؤمن بتحول مادي حقيقي ، والمادة لها اختبارتها ؟ فكيف ال يرى أن محتواها

ما يقول ، ويرى سخف من يريد االختبار ؟ هل لو قام أحدهم بتحليل خمر عرس قانا الجليل بعد تحوله  سخف
  من ماء إلى خمر سيجد ماء فقط ؟ أما سيجد خمرًا؟

.... هل تحول الدم 60"نَِتاِج اْلَكْرَمةِ ِإنِّي ِمَن اآلَن َال َأْشَرُب ِمْن هو دمي : " ا) لماذا قال المسيح بعد قوله هذ8
  "؟الدمهذا ْشَرُب ِمْن ِمَن اآلَن الَ أَ  مرة أخرى إلى نتاج كرمة ؟ لماذا لم يقل "

ُخُذوا ُكُلوا هَذا ُهَو َجَسِدي اْلَمْكُسوُر  عن الخبز ، فبعد أن ذكر قول المسيح " ءوبالمثل بولس فعل نفس الشي
 63" اْلُخبـْزَ َمْن َأَكَل هَذا  وأيضًا " ، 62"اْلُخبـْزَ ُتْم هَذا فَِإنَُّكْم ُكلََّما َأَكلْ  يعود بولس ويقول أنه خبز : " 61"َألْجِلُكمُ 

  .64"اْلُخْبزِ َوهَكَذا يَْأُكُل ِمَن  ، وأيضاً "

فَِإنَُّكْم ُكلََّما َأَكْلُتْم هَذا  " -حقا لو كان –المادي الحرفي   مرة أخرى نتساءل : لماذا لم يقل بولس بعد التحول
على ما يبدو ان االكل  بدال من ان يستمر في استعمال لفظة "خبز"؟؟" جسدالْ َمْن َأَكَل هَذا و "أ" الجسد

  والشرب دائما كان لخبز وخمر وليس لجسد ودم . 

ألنه عليه .  ةعميق ةكل الهوتيا ) من ينادي بتحول مادي من خبز وخمر إلى جسد ودم بيولوجيين يقع في مش9
(بحسب الكالم الحرفي) هو جسد المسيح ودمه فقط هل ينادي بأن المأكول والمشروب هنا أ) : أن يختار 

دون روح أو نفس الرب يسوع البشرية أو الهوته المتحد بكامل ناسوته ؟ وبهذا يكون قد سقط في هرطقة 
إلى  ناسوت المسيحاصعب من هرطقة نسطور التي فصلت ناسوت المسيح عن الهوته ، ألنه يكون قد فصل 

  دم بال نفس أو روح بشرية !!فصل عن المجرد جسد منعناصره األولية وصار 

                                                 
  20: 15أعمال  59 
  25: 14، مرقس 29: 26مىت  60 
  24: 11كو   1 61 
  26: 11كو   1 62 
  27: 11كو   1 63 
  28: 11كو   1 64 
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الخمر مما يقود إلى مشكلة أصعب ، لو كان الخبز هو كل  وأيؤمن بأنه يأكل المسيح كامال في الخبز  أم ب) 
ولو كان الخمر هو كل المسيح بالهوت وناسوته ما  65المسيح بالهوت وناسوته فما الحاجة إلى الخمر ؟

حرفيا الدم ، فقد عدنا إلى  هوالجسد ومختلف عن الخمر الذي هو الخبز الحاجة إلى الخبز إذًا؟ ولو كان 
  .المتجسدتقسيم المسيح إلى عناصر أولية تفقدنا المسيح كشخص اهللا الحي 

  

                                                 
  تناول من الكأس واصبح مسموح فقط لألكلريوس ، للمزيد اقرأ : سقطت الطائفة الكاثوليكية بالفعل يف هذا األمر ، فتم منع العوام من ال 65 

Toner, Patrick. "Communion under Both Kinds." The Catholic Encyclopedia. Vol. 4. New York: 
Robert Appleton Company, 1908. 15 Nov. 2013 
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  مشاكل التفسير الرمزي

  شركة الخبز والخمر مجرد رموز بال فاعلية

من  يتطرفون إلى الجانب اآلخر عقلية ، أو انه مجرد ذكرى  من يقولون برمزية كالم المسيح عن الجسد والدم
  : من نوع آخرعميقة الحقيقة . وتواجههم مشاكل 

دوره تعليمي فقط  و ، على اإلطالق  بال فاعليةفهو  رمزيا أو مجازيا) لو كان كالم المسيح (جسدي ... دمي) 1
نفسه اننا نعلم المحتوى  وبما ،مثل أمثال المسيح يمكن أن نكتفي بالقراءة عنها لتعلم المعنىكوسيلة إيضاح 

فالكتاب من الخبز والخمر ، وسيلة إيضاح حاجة إلى دون الكتاب المقدس في والمسيح تعاليم الرسل من 
ولماذا تمارسه كل  ؟فما الحاجة إلى ممارسة العشاء الرباني بالخبز والخمر اليومالمقدس كوسيلة إيضاح يكفي . 

   ؟الكنائس وكل الطوائف 

 هونتذكر وحياتنا ونبشر به  نذكر المسيح في صلواتنا، فنحن  فقطالعقلية أحدهم هذا للذكرى  لو قال) أيضًا 2
وما  في وجود خبز وخمر ؟العقلية المجردة ، فما الحاجة إلى الذكرى صلبه وقيامته ميالده و بدائما في اعيادنا 

   الخبز والخمر للذكرى ؟شركة ضيفه الذي ت

فما الذي يجعل الخبز والخمر مصدرا عقليا لذكرى المسيح ؟ ،  عقليةرى ذك) لو كان الخبز والخمر مجرد 3
حتى يعلمانا ويذكرانا ويخبرانا  عاقالن يتكلمانللمسيح لنتذكره بها ، وال الخبز والخمر  صورة فتوغرافيةفال هو 

لعهد القديم عن المسيح ، وال الكنيسة الرسولية األولى احتفظت بنفس الخبز والخمر في صندوق (مثل تابوت ا
فعلي للعشاء الرباني وفعل الصلب والقيامة ... إال لو كان  كتذكار تاريخيالذي حوى المن ولوحي الشريعة)  

التذكار المقصود به شركة الخبز والخمر لها تأثير روحي حقيقي على قلوب المؤمنين ، وممارسة شركة لها 
  .فاعلية حقيقية 

إلى رموز  الرب موز العهد القديم بحقيقة المسيح ، فلماذا يعود العهد الجديد بتجسد المسيح أبدل ر ) 4
لو كان االيمان المسيحي في كل الكنائس يؤمن بحضور المسيح في  نفسه حاضر في كنيسته ؟ هوو  ،أخرى 

فما الحاجة إلي الرمز في وجود األصل او ، في كل زمان ومكان وحقيقية وأن العالقة به ومعه موجودة الكنيسة 
ة إلى الرمز كما أبطلنا كل ذبائح العهد القديم ألنها  في وجود األصل تنتفي الحاج. ، أي المسيح  له وز المرم

العشاء الرباني) في وجود الخبز والخمر في كانت رمزا للمسيح ، فلماذا نحتفظ بالرمز (في هذه الحالة 
ب كل مؤمن حقا وصدقا ، وهذا ما إذا كان المسيح حاضرا بروحه في قلو المسيح نفسه وحضوره في الكنيسة ، 

فما الحاجة إلى الخبز والخمر الرمزيين ؟ ما قيمة العشاء كممارسة كنسية إذا كان مجرد  ، 66ال يمكن إنكاره

                                                 
  )17: 3لَِيِحلَّ اْلَمِسيُح بِاِإلميَاِن ِيف قـُُلوِبُكْم (أفسس  66 
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له العشاء إال إذا كان تمثيلية رمزية ؟ فقدان القيمة الحقيقية والهدف من العشاء تجعل األمر كله ال لزوم له. 
  .بال قيمةوليس مجرد رمز ا لبناء الكنيسة لنوظيفة ودور وضعه الرب 

إلى الخبز والخمر على انهما جسده ودمه يحمل اتهام ضمني  بإشارته) افتراض الرمزية في كالم المسيح 5
فأعثر فهم على انه حقيقي غير واضح قد خدع التالميذ بكالم يُ  بأسلوبللمسيح بالخداع (حاشا) ، وكأنه 

أن بولس يقول المجرد يتخطى الرمز العشاء  وأن، د الرسل بصدق كالم المسيح ، والدليل على اعتقاالكثيرين 
، ِبُدوِن اْسِتْحَقاق، َيُكوُن " َز، َأْو َشِرَب َكْأَس الرَّبِّ ِمْن َأْجِل  .ُمْجرًِما ِفي َجَسِد الرَّبِّ َوَدِمهِ َأيُّ َمْن َأَكَل هَذا اْلُخبـْ

  مجرد رمز ؟هذا . فكيف يكون  67ى، وََكِثيُروَن يـَْرُقُدوَن." هَذا ِفيُكْم َكِثيُروَن ُضَعَفاُء َوَمْرضَ 

 متهاوسببا لال، سببا في المرض شركة الخبز والخمر  ز ، فلماذا تكونرممجرد الخبز والخمر عشاء لو كان ف 
يسقط صريع المرض والدينونة  من يستهتر بشركة الخبز والخمركيف أن و  ؟؟ في جسد المسيح ودمهباإلجرام 

  ؟؟ 

أنهم ،  كرمز، مما ال يجدون تبريرا لممارسة العشاء  من يؤمنون بالمدرسة الرمزية يدعي بعض م) أخيرا 6
وال يحتاجون أن يفهموا لماذا أو كيف ! وهذا  ordinanceيمارسون هذا الطقس كفريضة أمر بها المسيح 

. فالمسيح لم  بيد ال األحباءموضع العالموقف على الرغم انه قد يبدو صادقا مع النفس إال أنه يضعهم في 
يعد ا أو نحيا معانيها ، هذا هلمجرد أنه قالها دون ان نفهم نمارسهايأت ليعلمنا فرائض غير مفهومة وغامضة ، 

، يُِّدهُ َألنَّ اْلَعْبَد َال يـَْعَلُم َما يـَْعَمُل سَ َال َأُعوُد ُأَسمِّيُكْم َعِبيًدا،  الرب يسوع: "انتكاسة إلى العهد القديم بعد قول 
. بروح البنين نحن مطالبين بأن نطلب منه  68" .لِكنِّي َقْد َسمَّْيُتُكْم َأِحبَّاَء ألَنِّي َأْعَلْمُتُكْم ِبُكلِّ َما َسِمْعُتُه ِمْن َأِبي

ان يفهمنا لماذا وكيف ؟ ألن الفعل الذي يقوم بدون اشتراك الذهن هو فعل عبيد ال قيمة خالصّية له ألنه على 
، َبْل ُكونُوا َال َتُكونُوا َأْوَالًدا ِفي َأْذَهاِنُكمْ َأيـَُّها اِإلْخَوُة،  جسد ال الروح. لهذا يدعونا بولس الرسول "مستوى ال

، َوَأمَّا ِفي اَألْذَهاِن َفُكونُوا َكاِمِلينَ  أي فعل أو ممارسة بال ذهن تصبح مجرد طقس سحري  .69" َأْوَالًدا ِفي الشَّرِّ
  إلى الشعوذة والتعاويذ التي ال عالقة لها بالمسيح أو الحياة المسيحية.ال قيمة له ، وعودة 

، تحول ، ممارسة جوفاء  مجرد تمثيلية رمزية ةالطوائف البروتستانتي بعضأصبح عند  ألنه العشاء الرباني) 7
  :  70المجردة التي تشملالنظرية العقلية  األفعالمجموعة من  الهدف منه إلى

   ؛؟)وكأنه حدث تاريخي فما فائدته لو أمكن تذكر الخالص بقراءة الكتاب المقدسالص (التذكر العقلي للخ+ 

  ؟)؛المسيح دون عشاءلنون يمكن للمبشرين أن يعأال وإعالن لموت المسيح (أمام من ؟ وكيف؟ وما فائدته؟ + 

                                                 
  30- 29: 11كورنثوس   1 67 
  15: 15يو  68 
  20: 14كو   1 69 
  الفصل اخلامس : الغرض من العشاء الرباين - كما ذكرها القس عوض مسعان يف كتابه العشاء الرباين  70 
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إذا كان  مستقبلالمسيح (وماذا عن اآلن؟ ما عالقة ممارسة العشاء اآلن بما سيحدث في ال ءانتظار مجيو + 
   ؛)؟لقضاء الوقت هل هو مثل قراءة قصة مسلية أثناء االنتظار في ترانزيت المطار ؟مجرد رمز

  )؛.اعترفوا بالوحدة ال حاجة للعشاء؟واالعتراف بوحدة المؤمنين (فهل لو + 

بكليته فصار ي همال العشاء الربانهو ا ،للمدرسة الرمزية أهم مشكلة هي ، و مما سبق كانت النتيجة الحتمية و 
الدكتور  يلخص هذه النتيجة ،71يمارس كل عدة شهور بعد ان كان يمارس كل يوم احد في الكنيسة األولى 

ليست أمر يرى أن ممارسة عشاء الرب الشباب ....  ل : "يقو ف  حليم حسب اهللا عوض من طائفة االخوة
ممارستُه اسبوعياً مفضلين الخدمة عن ، وآخرين يرون أنه ليس من الضروري  ضروري مكتفياً بانه قد خّلص

ممارسة عشاء الرب ، وآخرين يعتبرون حضورهم اجتماع كسر الخبز في حد ذاته كما يسمونها "ممارسة العين" 
ولذلك يرفضون الممارسة الفعلية متجنبين الطلب من كنيسة الرب لالشتراك في عشاء الرب ، كما الحظُت 

   . 72ه الوصية بسبب او دون سبب."التهاون من الكثيرين في ممارسة هذ

فيها تحول تممارسة طقسية إلى أما  العشاء: التي تحول السهلة هي المتطرفةان التفسيرات حتى اآلن فكما نرى 
داخله فكر غريب  ضد حواسه ، وتغرس في صراعالمسيحي تدخل ، ف(التفسير المادي) إلى مادة أخرى مادة 
لالهوت عن الناسوت ، وتحول المادة الغير حية والغير عاقلة إلى وا، تفكيك وفصل الروح عن الجسد من 

شركة العشاء الرباني  فاعليةعلى الجانب اآلخر تنكر ، أو البيولوجي تؤمن بالتحول المادي الحرفي معبود ألنها 
. الرمزي)(التفسير انتهى وممارسة تمثيلية مسرحية لتذكرنا بحدث تاريخي مجاز و وتحوله إلى مجرد رمز  برمته ، 

  !بال فائدة روحية مما جعل الكثير من الشباب ال يهتمون به مكتفين بخالصهم الفردييضاً األمر أصبح في

  

  

                                                 
  7: 20أعمال الرسل  71 
  املقدمة - أسئلة السائلني عن كسر اخلبز د. حليم حسب اهللا عوض ، مع  72 
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  : حضور المسيح وروح الشركة بين العقائد المصالحة

، هذا ما سنحاول أن هل يمكن الوصول إلى معنى العشاء الرباني بدون التطرف إلى أقصى اليمن أو اليسار
  يه في نقاط متتابعة نجيب عل

هو  73القديمة والحديثة : األرثوذكسية والكاثوليكية واغلب البروتستانتيةالطوائف  أغلبما يتفق عليه  - 1
، وما  ائدة الربانيةهو جوهر المهذا و في العشاء الرباني  real presence الحقيقي للمسيح الوجود
العالقة بين أكل الخبز وشرب الخمر بالشركة في تفسير  أي يختلفون في . الوجودهذا  كيفيةعليه هو   نيختلفو 

  جسد المسيح ودمه !

 يجبيولو  حولتمجرد أيضاً ليس  و، كما تطرف البعض بال فاعلية   حقيقي ليس مجرد رمز حالمسي جودو  - 2
كرات دم حمراء وبيضاء   يتحول إلىوالخمر ال ، أي أن الخبز ال يصير خاليا جسدية ، كما تطرف اآلخرون

عليه وإال صرنا آكلي  افتراءبل ، األصيل فهذا الكالم بعيد كل البعد عن اإليمان المسيحي ، ائح دموية وصف
تحول إلى لحم السماء واألرض إلى مجرد مادة غير عاقلة من خبز  ربالمسيح أيضًا ، وتحول 74 لحوم بشر

يمكن ، وال أبدًا بولس رسوله المسيح وال  ال الرب يسوع لم يقل بههذا و  ،تحول إلى دم بشري وخمر بشري 
ألفاظ  نظلوا يستعملو  76ورسوله بولس  75يفهم من كالمهم بل كما أوضحنا سابقا أن الرب يسوع المسيحأن 

فشالن . وهنا ندخل إلى تفسير مختلف . الرمزي ي والمادي  ينكال من التفسير ولم ينكروها .  الكأس والخبز 
نوضح فيه معنى حضور المسيح ، ومن الذي يتحول ، وما هي  . وهو الذي سنحاول أن التفسير الروحيهو 

  . فاعلية العشاء

  التفسير الروحي : - 3

تنا على انها االتفسير الروحي هو التفسير الذي ينظر على كل ممارس
هامة ، ولها فاعليات روحية  في المسيح وبالمسيحممارسات روحية 

انية الكنسية ليس . وأن الوعاء المادي الظاهري لكل االعمال اإليم
بل فعل الروح القدس في القلب والفكر واإلرادة ، هو األساس 

بكلمات  مثال الصالةوالجسد هو الذي يقدسنا في المسيح . 
الشفاه والسجود كفعل جسدي هي وعاء مادي ظاهري لخضوع 
الروح البشرية لعمل الروح القدس ودعوة للمسيح وأبيه لسكني 

                                                 
  التطرف الرمزي والذكرى العقلية  مل ينادي به أباء الربوتستانتية مثل كالفن أو لوثر  73 
موا املسيحيني بأكل حلم األ 74  وشرب دمهم . راجع طفال وهو ما أنكره كل آباء الكنيسة يف القرون الثالثة األوىل دفاعا عن االميان املسيحي ضد الوثنيني الذين ا

  الحقا يف قسم شهاد اآلباء
  )29: 26مثل قول املسيح "ِإينِّ ِمَن اآلَن َال َأْشَرُب ِمْن نَِتاِج اْلَكْرَمِة" (مىت  75 
َز" ( 76    )26: 11كو   1" فَِإنَُّكْم ُكلََّما َأَكْلُتْم هَذا اْخلُبـْ
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أو سماعه مقروءا هو وعاء  ،المكتوب بحروف واحبار  قراءة الكتاب المقدسا القلب بالروح القدس . أيض
انفتاح الذهن لقبول تجديد الروح القدس . وبالمثل أيضا االفخاريستيا والمعمودية ، لحقيقة روحية تحقق مادي 

بالروح  تحمل معاني روحية لبناء عالقتنا مع شخص المسيحلكنها واعمال الرحمة . كلها أفعال في الجسد 
  .لمجد اآلب 

يلتحم الفعل وتكرره دون تهتم بالوعاء المادي مقدسة في ذاتها إلى أفعال طقسية مكررة اي أفعال فلو تحولت 
أن يتحرك القلب والذهن والروح وينفتح لقبول االمتالء والتقديس ، ودون  الخارجي بحركة القلب نحو المسيح

لى اإلطالق ، بل يتحول إلى طقس سحري من الشعوذة والدجل ، اء المادي ع، فال قيمة للوعبالروح القدس 
  وتنحرف العبادة إلى الوثنية وعبادة المادة في ذاتها .

وأيضا لو تحولت هذه األفعال المادية مثل قراءة الكتاب المقدس أو الصالة أو االفخاريستيا إلى مجرد رموز 
دون التفسير المادي الذي يقدس المادة إلى ما تنحدر و بال فاعلية روحية فهي بال قيمة على اإلطالق  77نظرية

  . في ذاتها إلى انعدام القداسة تماما

يفوق بل ويحتوي التفسيرين الرمزي والمادي ويقدس محتواهما بالروح القدس ليصبح إذن التفسير الروحي 
هو وصف ، بل ياه نقرأه في الكتب دون أن نحنظري رمزي مادة أو وصف تبرير لتقديس المجرد ليس التفسير 

  في المسيح. لحياة معاشة 

بفقدان الروحي ض األول للهبوط رَ العَ يبدأ ، لهذا دائما في أوقات االنحدار الروحي داخل الكنائس المحلية 
عندما تشعر الطائفة أن أعمال الروح و فتتحول الكنيسة المحلية إلى طائفة ، ثمار الروح القدس ومواهبه ، 

يتحول في باللجوء إلى التفسيرات المادية لكل أعمال الروح القدس ، فالروح يقدس بدأ وعجائبه قد اختفت ، ت
، يتحول إلى كهيكل اهللا المؤمنين البشربدال من يقدس األذهان إلى قوة سحرية وليس شخص الرب ذاته ، و 

  لمبني والطوب واألواني .... الخ .تقديس الماء والخبز والخمر واللوحة الفنية وا

 بناء عن رغبة صادقة فيوتكون غالبًا السحري ، محاولة اصالح هذا المفهوم المادي  هي ثانية خطوةا ثم تليه
بالمادي  الروحي ، ينخفضالتفسير فع اإلصالح بالمفهوم إلى تر ال من يبدلكن ،  الطقسية الوثنيةما يشبه انكار 

تتحول أفعال الروح القدس و سرحي ، حول كل شيء وكل فعل في الكنيسة إلى رمز مفيإلى التفسير الرمزي ، 
، إلى مجرد تمثيلية خيالية كمن يشاهد فيلمًا سينمائيا أو مسرحية تصف أحداث غير حقيقية  تلقائيا في األذهان

  يمكننا أن ننساها بعد ان نخرج من دار العرض . و ، خارج المؤمن مكانها 

  

                                                 
ا غري مدركني على لألسف خيلط الكثري من األخوة الربوتستانت بني الرمزي والر  77  وحي ، ويساوي البعض منهم بني االثنني . الرمزي والروحي يشرتكان فقط يف ا

) ، 24: 4روح (يو  مستوى حواس اجلسد ، ولكن الروحي حقيقي بينما الرمزي غري حقيقي ، الروحي أعلى يف حقيقته من املادي وهو أصل املادة ، وللتوضيح فاهللا
  ة اهللا اعلى مبا ال يقاس من أي حقيقة أخرى ، هلذا عندما نقول أن التفسري روحي ال جيوز أن خنلطه يف أذهاننا بالرمزي .ولكن اهللا ليس رمز . وحقيق
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  ما معنى حضور المسيح في العشاء الرباني ؟  - 4

وقت العشاء الرباني كان حضور المسيح الحي ليس في خبز وخمر بل في الروحي سنرى أن  ربالتفسي لو التزمنا
قدم فيه ،  78وعرض زواج  في وجبة عرسمعهم  ليشترك تالميذه في العلية وقت العشاءاإللهي بين شخصه 

هذا كعذراء له ، ها  كلبته للكنيسة  ليعرض خط - 79على مثال التقليد اليهودي المعاصر له –المسيح كأس خمر 
باإليمان ، بل هو اعالن لحضور المسيح   قلب كل مؤمنيختلف عن حضور المسيح في كان والزال الحضور  

  . وليس على مستوى االفراد .ككنيسة واحدة   في وسط الشعب

في ، وحضور خارجي 80مؤمنكل فرد قلب  الكتاب المقدس نوعان : حضور داخلي في في حضور المسيح ف
نَـُهمْ ِإنِّي :  َكَما َقاَل اهللاُ . بروحه يوحد الكنيسة ليسة وسط الكن ، َوَأُكوُن َلُهْم ِإلًها، َوُهْم َسَأْسُكُن ِفيِهْم َوَأِسيُر بـَيـْ

  .  ويسير بيننابروحه ،  سكن فيناي إذن . المسيح81 َيُكونُوَن ِلي َشْعًبا

ألَنَُّه َحْيثَُما عندما وعد الرب كنيسته "
َنانِ  َأْو َثالَثٌَة بِاْسِمي فـَُهَناَك َأُكوُن  اْجَتَمَع اثـْ
في كل  حضوره. أعلن 82" ِفي َوْسِطِهمْ 

اجتماع باسمه ، ولكن في االفخاريستيا 
ال يصبح مجرد حضور في الوسط ، بل 
يستعلن الرب لنا هذا الحضور على 

، فنتحد به ،ألننا  مستوى أعلى بالشركة
نشترك معه في وليمة محبة. في خمر 

، وخبز شركة جسده،  وعندها  شركة دمه
وحدة الكنيسة وقوتها   ندرك بهذا الحضور

الرب  كجسد واحد مصدر حياته دم
  .الواحد

                                                 
ب ط مث يرتك اخلطيطبقا للعادة اليهودية كان العريس حيضر كأس نبيذ وتتلى عليه صلوات العهد بني العروسني ويشرب كالمها منه كعالمه على اخلطبة واالرتبا 78 

ما صارا جس   دا واحدا . خطيبته مدة ليجهز بيت الزجية مث يعود ويأخذها إىل بيته كعروس . فالنبيذ كان ميثل عالقة الدم والعهد بني العروسني ، وا
"Marriage," The Universal Jewish Encyclopedia, ed. Isaac Landman (New York: Universal Jewish 
Encyclopedia Co., Inc.,1948), 7, 372-3 

جية مث يعود العادة أن العريس اليهودي يقدم كأس مخر إىل عروسه ، إذا قلبته وشربت منه ، فقد صارت عروسه ، عليه بعدها أن يذهب ويعد هلا بيت الزو  79 
  ويأخذها إىل بيت العرس . 

  )17: 3لَِيِحلَّ اْلَمِسيُح بِاِإلميَاِن ِيف قـُُلوِبُكْم (أفسس  80 
  16: 6كو   2  81 
  20: 18مىت  82 
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هو جوهر ، ألنه  باالفخاريستيا أو العشاء الربانيال يكون إال في وسطنا  وحلولهكنى الرب فينا باإليمان ، سُ 
َواْلَكِلَمُة َصاَر حبيب في أول إنجيله عن التجسد "كما أعلن يوحنا الالعالقة الحية بين الكنيسة والمسيح .  

نَـَناἐσκήνωσεν 83 َوَحلَّ َجَسًدا  َنا َمْجَدُه، َمْجًدا َكَما ِلَوِحيٍد ِمَن اآلِب، َمْمُلوًءا نِْعَمًة َوَحقًّابـَيـْ    .84"، َورَأَيـْ

ق دليل على قوة أصدو  االفخاريستيا. من خاللالمسيح وسط كنيسته لم يتوقف بالصعود ، بل استمر  حلول
 بالجسد عندما ظهر لهما المسيح ، وطوال الطريق لم يعرفاه تلميذي عمواسما حدث مع الدائم هذا الحضور 

، وكأن الشكر وكسر الخبز  85وناولهما  كسر الخبزشكر ثم  وهو سائر معهم ، ولكن انفتحت أعينهما عندما 
او الملموس بالجسد أعلى من المستوى المادي إعالن حضور المسيح على مستوى  ما) هدفهنيزاال (وال اكان

الن حي حقيقي يغزو القلب والفكر والوجدان والروح باستع المستوى الكنسيالفردي ، بل على على المستوى 
في  ككنيسة . الرب ال يزال وسطنا   في القرن األولفيصبح اختبار أعلى من مجرد حضوره بالجسد مع تالميذه 

حضور وسكنى واتحاد وإعالن (فنراه بالروح) ، بل خفي  حضوركليس فقط   ،كل وليمة حب افخاريستية 
  . كحقيقة روحية   نصير جسده ودمهو 

عزل يولكن االكتفاء به  ،وحقيقي  رائع فرديعلى مستوى داخل قلب كل مؤمن الرب حضور  تركيز البعض على
إيمان فردي االيمان المسيحي  يصبحو .  عن الكنيسة كجماعة تمثل جسد المسيح وعائلة اهللا المؤمن الفرد
، ولهذا عندما فقدت وخالص اآلخر ونموها وال يهتم بشركة الكنيسة ، يهتم فيه كل فرد بخالص نفسه  أناني

مواهب الروح ندرت ، و ضعفت قوتها التبشيرية والخالصية  )االشكر (االفخاريستي الكنيسة روح الشركة و
ومواهب الروح القدس لكنيسة الى القرن األول ويرى قوة يعود إهذا ، عليه أن ومن ال يصدق  .القدس فيها 

ثم  .ة على الرغم من االضطهاد والصراعات الفكريداخل جماعة المؤمنين الحية و قلة المسيحيين اإلسميين 
بال المسيحيين اإلسميين نسبة تزايد ، وتشقق طوائفها وتصارعها و  21في القرن الالكنيسة ينظر اآلن إلى 

على المسيح حضور أهمية الفرق سيوضح لنا  وضعف المواهب الروحية وندرتها . ،حقيقي  ايمان اختبار
عندما فقدنا هذا كيف أنه و . في االفخاريستياأي حضوره ليتحد بها ويوحدها ، في وسطها  الكنيسةمستوى 

سريا قية) (الكنيسة الحقي جسد المسيحتنازعت الطوائف ، وتمزق رداء المسيح ، وصار الحي الحضور 
وندرت مواهب الروح بعضها البعض .  يهرطقمختبئا في مسار التاريخ لتظهر مكانه طوائف متصارعة متنازعة و 

  القدس مثل النبوة والشفاء والقوات والتكلم بألسنة وغيرها. 

  

  

  

                                                 
  هذا احللول والسكىن يف األصل اليوناين معناه أقام خيمته بيننا ، مثل حضوره يف خيمة االجتماع يف العهد القدمي . 83 
  14: 1يوحنا  84 
  32- 13: 24لو  85 
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  جسد المسيح ودمه ؟إذن أين  - 5

خمر . كما الخبز و عناصر اله من الخطأ بدأ عندما تحولت أنظار الكنيسة عن شخص المسيح إلى ما يقدم
هذا دائما هو الميل . 86يسير على الماء  بدأبعد أن  المسيح فابتدأ يغرقشخص بطرس عن  عيونتحولت 

كلما ركز الالهوتيون على الخبز والخمر ، كلما تشتت المعنى فالبشري في التركيز على األشياء ال األشخاص . 
 ،بين الطوائف ، وازداد الخالف الفكري 

من الخبز نحول أنظارنا فماذا لو قررنا أن 
 شخص المسيح وحضوره إلىوالخمر 

 عندهاالتالميذ في العشاء ،  وسط
معنى عيون مستنيرة على بقلوبنا ستنفتح 

نعيد التفكير في معنى كالم اء ، وسالعش
  .لتالميذه الرب يسوع

هل كان المسيح يشير إلى الخبز والخمر 
دمه عندما في ذاتهما المادي كجسده و 

   قال "هذا هو جسدي / دمي"؟ ام أنه كان يشير إلى كيان آخر معه في العشاء ؟

أعطاهم بعد أن  (جسدي .. دمي) بـــ يشير إلى تالميذهكان المسيح  أن بحسب روح العهد الجديد اإلجابة 
  هم جسده ودمه . فصاروا على مستوى الروحقبلوا الخبز والخمر (أخذوه واكلوه/شربوه) ، ف

لكتاب المقدس عن العشاء الرباني : فعندما قال الرب يسوع لتالميذه الترتيب الذي أعلنه الوحي في ايؤكد هذا 
َها ُكلُُّكْم،.....  ُخُذوا ُكُلوا. هَذا ُهَو َجَسِدي" الترتيب الزمني تجاهل الجميع ،  87"َألنَّ هَذا ُهَو َدِمي اْشَربُوا ِمنـْ
وبين إعالن من جهة ،  همشربهم ثم أكلهم و أخذالخبز والخمر لتالميذه و  إعطاء المسيحالفاصل اللغوي بين و 

  .من جهة أخرى هودم هجسدلالرب 

، وكأن ما نأكله مباشرة / "اشربوا دمي"  "كلوا جسدي"أو  "جسدي كلوه"، أو  "اشربوه دمي"لم يقل المسيح 
، حيث أن فعل األكل والشرب لم مرا فما أكله التالميذ كان خبزا وما شربوه كان خدم وجسد ماديين ، ال ، 

أن كنيسته  أشار إلىفي حضور المسيح الدليل يشير إلى أنه لكن . يتالزم وال مرة واحدة مع الجسد أو الدم
  . عندما اشتركوا معه في أكل الخبز وشرب الخمرجسده ودمه هي  (تالميذه)

  كنسي يقول مرقس اإلنجيلي الذي جرى العشاء في منزله بحسب التقليد ال

                                                 
  30: 14مىت  86 
  27- 26: 26مىت  87 
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ًزا َوبَاَرَك وََكسََّر، َوَأْعطَاُهْم َوقَالَ يَْأُكُلونَ َوِفيَما ُهْم  ثُمَّ َأَخَذ  ».، هَذا ُهَو َجَسِدي88ُكُلوا ُخُذوا:« ، َأَخَذ َيُسوُع ُخبـْ
َها ُكلُُّهمْ اْلَكْأَس َوَشَكَر َوَأْعطَاُهْم،  لِْلَعْهِد اْلَجِديِد، الَِّذي ُيْسَفُك ِمْن هَذا ُهَو َدِمي الَِّذي « َوقَاَل َلُهْم: . َفَشرِبُوا ِمنـْ

  89.." َأْجِل َكِثيرِيَن 

 الخبز قبلوا" بعد أن هذا هو جسدي. وأخيرا أعلن " خذوا كلواالخبز ، ثم أعطاهم ، ثم نطق :الرب األول أخذ 
   90أكلوا.(أخذوا) ثم 

قبلوا " بعد أن هذا هو دميأعلن "، وبعدها كلهم وشكر واعطاهم ، ثم شربوا  الرب أوًال والكأس أيضا أخذها 
  شربوا.(أخذوا) ثم الخمر 

خمر الغير حي قل في ذاته قبل أن يأكلوه ، أو للخبز الغير عاللليس ،  العناصرلم يحدث في إذن التحول ف
،  بعد أن اشتركوا مع المسيح وأكلوا الخبز وشربوا الخمرفي التالميذ روحي كياني بل تحول   91قبل أن يشربوه

روحيا  نمملوئي. أعضاء 92"َأْعَضاُء ِجْسِمِه، ِمْن َلْحِمِه َوِمْن ِعظَاِمهِ ألنهم "حية في جسد المسيح  أعضاء فصاروا
ال يشير  "ضمير اإلشارة "هذاحيث أصبح . ، دم العهد الجديد لمغفرة الخطايا المسفوك دمه  منومرشوشين 

  .بالحب والشركة جسد المسيح ودمه الحاضرين معه  يشير إلىإلى العناصر ، بل 

. وكان ز والخمر معهبباشتراكهم في الخ م كنيسة المسيحهالحقيقيان الجسد والدم أن وبهذا يعلن لنا الكتاب 
 ليتذكرواحاضراً الخمر سيكون المسيح معهم وهذه الشركة في الخبز و ة يمارسون هذا االجتماع كل مر الوعد أن  

وحدتهم في جسد المسيح وشركة  ولتنمو، على الصليبفدائهم ألجل ذبيحته ويشتركوا في صلبه وقيامته  معاً 
  .دمه على مستوى عضوي حقيقي 

، وأن المؤمنين الحقيقي الكنيسة هي جسد المسيحأن وأعلن في رسائله وبهذا الفكر عينه فهم بولس الرسول 
َضاٌء َكِثيَرٌة، وَُكلُّ َأْعَضاِء اْلَجَسِد اْلَواِحِد ِإَذا  ألَنَُّه َكَما َأنَّ اْلَجَسَد ُهَو َواِحٌد َوَلُه َأعْ هم أعضاء هذا الجسد فقال : 

ألَنـََّنا َجِميَعَنا ِبُروٍح َواِحٍد أَْيًضا اْعَتَمْدنَا ِإَلى َجَسٍد َواِحٍد،  .َكاَنْت َكِثيَرًة ِهَي َجَسٌد َواِحٌد، َكذِلَك اْلَمِسيُح أَْيًضا
حيث نالحظ أنه استعمل الفعل "سقينا" ،  93.ُسِقيَنا ُروًحا َواِحًداَأْم َأْحَرارًا، َوَجِميُعَنا يـَُهوًدا ُكنَّا َأْم يُونَانِيِّيَن، َعِبيًدا 

فشرب الخمر لم يكن شرب لخمر متحول إلى دم ، بل شرب روحي بقوة الروح القدس تحول دمائنا إلى دمائه 
هوت بولس الرسل عن الكنيسة  لهذا يمكننا أن نقول أن كل الفتصبح لنا حياة جسد المسيح ودمه الخالصي . 

  كجسد المسيح مبني على شركة الخبز والخمر في االفخاريستيا .
                                                 

، ويسبق أيضا لفظ  26: 26مرقس ، ولكن الفعل "كلوا" واضح يف أصول اجنيل مىت الفعل كلوا حذف من بعض الطبعات النقدية يف النص اليوناين إلجنيل  88 
  )11كو 1اجلسد يف كالم بولس الرسول حبسب النص البيزنطي (

  24- 22: 14مرقس  89 
  نفس الرتتيب يف اللغة اليونانية  90 
و دمي ، ليشري إىل تالميذه بعد الشرب. فلفظ اجلسد جاء بعد فعل األكل وكأن املسيح توقف وقال هذا هو جسدي ليشري إىل تالميذه بعد االكل ، وقال هذا ه 91 

  ، ولفظ الدم جاء بعد فعل الشرب .
  30: 5أفسس  92 
  14- 13: 12كو 1 93 
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  ؟مسرحيأم رمز مادي تحول أم  مع المسيح اتحاد:  ااالفخاريستي - 6

يتضح هذا من قول الرب ، روحي  communion واتحاد فعل شركةوجوهرها االفخاريستيا أساسها 
ْبَل َأْن أَتَ  َمَعُكمْ َأْن آُكَل هَذا اْلِفْصَح  َشْهَوًة اْشتَـَهْيتُ لتالميذه " ، فشهوة المسيح لم تكن لألكل  94"أَلَّمَ قـَ
، بل في ذاتهما والشرب 
".  وبالمثل هذا معهمللشركة "

ما يؤكد عليه بولس الرسول 
َكْأُس اْلبَـرََكِة الَِّتي عندما يعلن "

َدِم  َشرَِكةَ نـَُبارُِكَها، أَلَْيَسْت ِهَي 
ُز الَِّذي َنْكِسُرُه، اْلَمسِ  يِح؟ اْلُخبـْ

َجَسِد  َشرَِكةَ أَلَْيَس ُهَو 
، فالوليمة هي  95"اْلَمِسيِح؟

شركة جسد لظاهر وعاء مادي 
  إلى جسد ودم . خمر الخبز و للمادي  تحول ولم تكن ابداً ،  الروحيةالمسيح ودم 

بين العريس  96الحب قبالتمثل شملت خبزا لحياة جسده ، وخمرا لبهجة وفرح جسده أي عروسه ، الوليمة  
،  المنتظر في العرس ليصيرا جسد واحد لالتحاد بينهما  تؤجج الحب المقدس بينهما استعداداً التي وعروسه 

بان تحولنا إلى جسد من ية معه عالقة الزيجهذه التؤسس لكذلك شركة الوليمة مع المسيح كانت (وال زالت) 
عند مجيئه الثاني ، اآلن الكنيسة  97 إلى جسد واحدمعه حد مستعدين أن نتنصبح ، ف جسده ودم من دمه

 ألن. ، تتغير تدريجيا إلى نفس طبيعة عريسها حتى تتأهل للوحدة معه 100في انتظار العرس 99مخطوبة  98عذراء
، بل يلتقي بها كل وإن تركها بالجسد المادي الذي صعد به ممجدًا إال أنه لم يتركها بروحه القدوس عريسها 
، ويغيرها ويوثق شركته معها ، ويوحدها معه بالروح بالفداء ،و يغذيها بدم عهده االفخاريستيا ليذكرها مرة في 

  بجسد قائم من الموت من طبيعة جسده.القادم السمائي  ليعدها للعرس

من فعل  -ود التطور الطقسي على حساب الروح صعمع مع الزمن و  -عندما تحولت شركة االفخاريستيا  لهذا
عندها صارت االفخاريستيا مجرد طقس  للعناصرإلى مجرد تحول مادي بيولوجي واتحاد مع المسيح شركة 

اكثر من أعضاء  -في أذهان الناس –فيه المواد الغير عاقلة  ت، وتقدس 101جاف يُعبد فيه الخبز والخمر
                                                 

  15: 22لو  94 
  16: 10كو 1 95 
  )2: 1ليقبلين بقبالت فمه، الن حبك اطيب من اخلمر. (نشيد  96 
  )5: 19بامرأته، ويكون االثنان جسدا واحدا (مىت من اجل هذا يرتك الرجل اباه وامه ويلتصق  97 
  2: 11كو 2 98 
  طبقا للفكر اليهودي اخلطبة زواج كامل بدون عرس فقط ، مثل فكرة كتب الكتاب عند االخوة املسلمني . 99 
  10- 1: 25راجع مثل العذارى احلكيمات واجلاهالت يف مىت  100 
  ولدمك الكرمي يف طقس على األرجح اضيف متأخراً  عندما يصلي األقباط اآلن : نسجد جلسدك املقدس 101 
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الرب يسوع في  التي أسسها االيمانية. وبهذا تغيرت كل المفاهيم  102وجسده الحقيقيالكنيسة صورة اهللا 
  العشاء .

بتحويل وليمة االفخاريستيا إلى اجتماع  -وأكثرهم في الغرب -قام أتباع المدرسة الرمزية عندما من جهة أخرى 
صارت ، أو معنى روحي ال تحمل أي عمق الهوتي  103شركة تجارية ، ووجبة عادية تصاحبها عروض مسرحية

لحدث  عقليتذكار سريعة معها ع المسيح ، بل صارت وجبة ال هي وليمة حب ، وال هي شركة ماالفخاريستيا 
 - على مستوى الممارسة–ال يؤمن كثيرًا منهم  لهذا، مجرد تمثيلية أصبحت ، قرن  20من انتهى تاريخي 

  وال بأهمية ممارستها .  في االفخاريستيابحضور المسيح الحقيقي 

أحدهم ان نى الشركة المقدسة مع المسيح ، فقال معاالقتراب من من أتباع المدرسة الرمزية حاول بعض األخوة 
قوله "يرينا" هو أكبر دليل على المفهوم المسرحي  " ، والحقيقة أن وحدانية جسد المسيح يريناالعشاء الرباني "

الوحدة بل  ترينافهو ليس ممارسة سينمائية  العشاءكمن يتفرج عن فيلم فيرى مشهد يذكره بفكرة معينة . أما 
 نمارسفي االفخاريستيا ، بل  وحدة الكنيسةفنحن ال نكتشف جسد المسيح".  وحدة يحقق فينا"فعل شركة 

  . فننمو في الوحدة  االفخاريستياالوحدة مع المسيح في 

منطق أيضًا " ، وهذا المؤمنون بوحدانية الجسد اعترفال يكون عشاء الرب إال إذا "يقول آخر  وفي تصريح
هذه هي فاعلية االفخاريستيا في ،  لهبل نتيجة نية الجسد ليس شرطا للعشاء معكوس . ألن اعترافنا بوحدا

هي التي . شركة العشاء في وجود وحضور المسيح تتطلب منا انفتاح قلبي لعمل الرب بروحه فينا الكنيسة التي 
. سا للكنيسة وعريرأسا للكنيسة ورأسا للمائدة  ل الرب، ألننا نختبره ، ونقببوحدانية الجسد  تجعلنا نعترف

  .ال نقدر أن ندرك الوحدة وال أن نحياها وال أن نمارسها. 104ألننا بدونه ال نقدر أن تفعل شيئاو 

  :االفخاريستيا بين فخامة الطقس وروعة العرض المسرحي  - 7

مزركشة ر ومالبس و يع وبخز و بألحان وت عريق فخيمطقس  ةالمادي المدرسةاستعملت  عندما نجد أيضًا أنه
مع المسيح حياة الشركة تدريجيا جففت ،  ، وطوابير من المشاركين من معدن حجر وصواني  منوهيكل 

ألنه على األرض يتحسبون من سقوط فتات الخبز وقطرات الخمر ، حتى انهم وحولتها لطقس ذهبي بال روح 
المسيح  ولو سقطت نقط من الخمر لقاموا بحرق السجاد لضمان عدم إهانةسقوط للمسيح شخصيا (حاشا) ، 

 اآلن اصبح الرب ، فتحول األمر إلى ما يشابه عبادة األصنام قديما عندما آمن الناس أن اآللهة تسكن التماثيل.
  يسكن الخبز والخمر. في أذهانهم

                                                 
  هلذا يسجدون للخبز واخلمر على أنه جسد ودم الرب 102 
  تتم فعال كل الرتانيم والصلوات على مسرح يف الكثري من الكنائس الربوتستانتية  103 
  5: 15يوحنا  104 
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، هدفها عرض المعلومة  يةمسرح تمثيليةلعشاء الرباني إلى ا ةالرمزي المدرسةحولت من الجهة األخرى عندما 
العرض ، قاعة و والبروجيكتور بالميكروفونات السينمائي ، بدأوا يهتمون باالستعداد  جذبلبأكثر وسائل ا

 نو رنمالم ثم يقوم.  معد لوقت العرض يءتأكد إن كل شللعمل بروفة حيث يتم المعدة مسبقٌا ، والترانيم 
ين بال يجلسون في مقاعد المتفرجناس أغلب الو ،  مصحوب بتعبيرات دراميةمنمق الئق ض عر قس بمعهم و 

  من مقاعد المتفرجين.  ون فقطتفاعليو  ونصفقيو ون سمعون يسلبيال روحية وال مادية ، ، شركة 

حيث  ، وروح الشركة الحقيقية التي تميزت بالبساطةكنيسة العهد الجديد على عكس ونقيض   كال الممارستين
كاختبار حي  مع يسوع ربهم   ايتقابلو لبروح العائلة فيها  يلتقي المؤمنون ، 105في البيوت كانت االفخاريستيا تقام

 ويمتلئون منه بروح العطاء والشركة والحب والخدمة والتبشير. .فيشكروا اآلب على عطيته ،  عائلته الخاصة ك
 ، حيث الغربيةأو  الشرقيةالمعاصرة سواء  من الكنائس %99مفقود تماما في أصبح االفخاريستي هذا الشعور 

  .البسيطة الجميلة  الربعائلة تماما روح  تختفي

                                                 
َز ِيف اْلبـُُيوِت، َكانُوا يـَتَـَناوَ  105    )46: 2لُوَن الطََّعاَم بِاْبِتَهاٍج َوَبَساَطِة قـَْلٍب (اع َوِإْذ ُهْم َيْكِسُروَن اْخلُبـْ
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  الذي تكلم عنه بولس الرسول؟ من هو المجرم في جسد الرب ودمه

يقول اختلف أيضا مفهوم اإلجرام في جسد الرب ودمه . ، المسيحشخص عندما تحول االنتباه إلى العناصر ال 
، : بولس الرسول  َز، َأْو َشِرَب َكْأَس الرَّبِّ ِبُدوِن اْسِتْحَقاق، َيُكوُن ُمْجرًِما ِفي َجَسِد ِإًذا َأيُّ َمْن َأَكَل هَذا اْلُخبـْ

َألنَّ الَِّذي يَْأُكُل َوَيْشَرُب  .َولِكْن لَِيْمَتِحِن اِإلْنَساُن نـَْفَسُه، َوهَكَذا يَْأُكُل ِمَن اْلُخْبِز َوَيْشَرُب ِمَن اْلَكْأسِ  .الرَّبِّ َوَدِمهِ 
ُنونَ  َر ُمَميٍِّز َجَسَد الرَّبِّ ِبُدوِن اْسِتْحَقاق يَْأُكُل َوَيْشَرُب َديـْ ِمْن َأْجِل هَذا ِفيُكْم َكِثيُروَن ُضَعَفاُء  .ًة لِنَـْفِسِه، َغيـْ

َنا، .َوَمْرَضى، وََكِثيُروَن يـَْرُقُدونَ  َنا، نـَُؤدَُّب ِمنَ  ألَنـََّنا َلْو ُكنَّا َحَكْمَنا َعَلى أَنـُْفِسَنا َلَما ُحِكَم َعَليـْ  َولِكْن ِإْذ َقْد ُحِكَم َعَليـْ
َتِظُروا بـَْعُضُكْم بـَْعًضا .الرَّبِّ ِلَكْي َال نَُداَن َمَع اْلَعاَلمِ  ِإْن َكاَن َأَحٌد َيُجوُع  .ِإًذا يَا ِإْخَوِتي، ِحيَن َتْجَتِمُعوَن ِلَألْكِل، انـْ

ُنونَِة. َوَأمَّا األُُموُر اْلَباِقَيُة فَ  يـْ ْلَيْأُكْل ِفي اْلبَـْيِت، َكْي الَ َتْجَتِمُعوا ِللدَّ   .106ِعْنَدَما َأِجيُء أُرَتـِّبُـَهافـَ

اإلصرار قبول عمدًا ومع سبق  يرفضالمجرم في جسد الرب ودمه (أي كنيسته) بحسب كالم بولس هو من 
ويذهب ليشترك معهم في كسر الخبز وشركة الخمر دون يدرك حضور  الشركة والحب مع بقية أعضاء الكنيسة

الجرم الذي أرتكبه أهل  ضاء وشركة حقيقية معهم . هذا هو بحب حقيقي لبقية االع يمتلئدون أن المسيح و 
فكان الشركة بأقدامهم عمدًا ، داسوا ، و  فقدوا حبهم لبعضهو أنهم في جسد الرب كما ذكر بولس كورنثوس 
ِل، ِحيَن َتْجَتِمُعوَن ِلَألكْ  يأكل وال ينتظر اآلخرين لهذا يقول لهم بولس "، ف األغابييأتي مبكرا لمائدة  منهم من

َتِظُروا بـَْعُضُكْم بـَْعًضا   . "انـْ

 وكان آخرون يملئون بطونهم من المائدة فال يتركون لآلخرين نصيب وباألخص الفقراء لهذا يقول لهم بولس "
ُنونَِة. يـْ ْلَيْأُكْل ِفي اْلبَـْيِت، َكْي َال َتْجَتِمُعوا لِلدَّ روح الكراهية  جنتا هو  إذاً عدم االستحقاق  " ِ ِإْن َكاَن َأَحٌد َيُجوُع فـَ

مؤمني كورنثوس فجعلتهم يتجاهلون اخوتهم ويشربون ويسكرون وال ينتظروا اخوتهم الفقراء قلوب التي مألت 
دون أن يميز روح الحب في  )غابياألوليمة الحب (ك في كل من يشار بهذا يعلن الوحي أن  يعايروهم ،  بل

  الكنيسة نفسها .حق في الكنيسة بين االعضاء فهو مجرم في جسد الرب ودمه أي 

عندما خان سيده وربه يسوع  ييهوذا اإلسخريوطأن أول مجرم في جسد الرب ودمه كان ايضًا  بهذا نفهم
. لم يكن يهوذا 107المسيح وشركة الكنيسة أثناء العشاء ، وذهب بروح الكراهية ليبيع الرب بثالثين من الفضة 

ى جسد ودم ، أو ألنه كان مزمعا حتى أن ينكر سيده مثل مجرما ألنه لم يميز تحول مادي في الخبز والخمر إل
ورفض حب المسيح وشركة جسده ودمه  عن عمد وكراهية . خان الشركة ووليمة الحب، بل ألنه 108بطرس 

   المقدمين له وركلهما بأقدامه ليذهب ويسلم الرب . 

بعض خدام السوء في الكنيسة ،  عندما تكلم عنفي رسالته الرسول يهوذا  اوضحهما أيضًا هو معنى األجرام  و
َوْيٌل َلُهْم! ألَنـَُّهْم َسَلُكوا َطرِيَق قَايِيَن، َواْنَصبُّوا ِإَلى َضالََلِة بـَْلَعاَم َألْجِل ُأْجَرٍة،  فيقول: " دنسوا روح الشركةوكيف 

                                                 
  34- 27: 11كو 1 106 
  13، يوحنا 14، مرقس 26مىت  107 
  72، 30: 14مرقس  108 
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ُفَسُهمْ ، َصانِِعيَن َوالَِئَم َمًعا ِبَال َخْوٍف، َوالَِئِمُكُم اْلَمَحبـِّيَّةِ هُؤَالِء ُصُخوٌر ِفي .  َوَهَلُكوا ِفي ُمَشاَجَرِة ُقورَحَ  . رَاِعيَن أَنـْ
  109" .ُغُيوٌم ِبالَ َماٍء َتْحِمُلَها الرِّيَاُح. َأْشَجاٌر َخرِيِفيٌَّة ِبالَ َثَمٍر َميَِّتٌة ُمَضاَعًفا، ُمْقتَـَلَعةٌ 

والئم كاملة كانت التي يتكلم عنها يهوذا هي )agape )ἀγάπηوالئم المحبة الوالئم المحبية أو 
الذي قدم  "طريق قايين"ـ بعندما أستشهد يهوذا ، و 110االفخاريستيا جزء منها يتخللها شركة الخبز والخمر 

 هي تحصيل الغنى الشخصي من خالل المتاجرة بخدمة اهللالتي  "ضاللة بلعام"ـ ب، و  111ذبائح غير مقبولة
 إلىكان يشير  113يغتصب خدمة موسى وهارون  أنالذي قرر  "قورح"ـ بو . 112وادعاء نبوة في مقابل مال

روح يعلنوا . وبدال من أن  االفخاريستيا) التي هي شركة ἀγάπη(ورعاة فاسدين ، أفسدوا والئم المحبة خدام 
ال شعب الكنيسة ، غيوم بال ماء ،  –الحب والرحمة والشركة، صاروا صخور في والئمهم ، راعين أنفسهم 

ي لهم ظاهر التقوى والرعاية بال ثمر الروح القدس . هؤالء دنسوا شركة ووليمة أ، وأشجار خريفية بال ثمر 
  الحب في الكنيسة . هؤالء هم أنفسهم ما قال عنهم بولس ، المجرمين في جسد الرب ودمه أي الكنيسة . 

ن دو مارس في كل طقس حقيقة تُ ، بل أصبح االجرام الذي تكلم عنه بولس  اختلف معنى الطقسيمع التطور 
  : ىخر أ اتن اإلجرام أصبح له تفسير أل. أن يدري الكثيرون

كيف والجرم ال يوجه ابدًا إلى مادة ...  114مجرد انكار التحول المادي السحري  يجعل الجرممنهم تفسير  (أ)
  غير عاقلة بل إلى شخص حي ؟ 

ن المجرم هو بأيؤكد وتفسير آخر  (ب)
الخاطئ الذي ال يستحق ان يلمس مادة السر 

، مع أن هذا يناقض قول غير عاقلة المتحولة ال
 جعلتنا شركاءالمسيح نفسه بأن شركة الخمر 

، كما دم المسيح لمغفرة الخطايا عهد جديد ب
َدِمي الَِّذي لِْلَعْهِد  َألنَّ هَذا ُهوَ  "قال المسيح 

ِلَمْغِفَرِة اْلَجِديِد الَِّذي ُيْسَفُك ِمْن َأْجِل َكِثيرِيَن 
عهد . فكيف يُمنع الخاطئ من  115" اْلَخطَايَا

من  المصدر الوحيد لعالجهوهو المسيح دم 
خطيئته بروح الشركة والحب داخل الكنيسة ؟  

                                                 
  12، 11يهوذا  109 
  11، 7: 20/  1: 6/ 46: 2راجع  اعمال الرسل   110 
  4راجع تكوين االصحاح  111 
  ).24-  22، يف طمعه، مستعًدا لتدنيس موهبته النبوية ألجل كسب املال (عدلقد ادَّعى بلعام أنَّه نيب اهللا، لكنه كان 112 
  16راجع عدد  113 
ا موجهة إىل خبز ومخر ال يعقالن  114    فصارت اجلرمية كأ
  28: 26مىت  115 
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وترفض شركة المسيح معه ولدم العهد كيف تلفظ الكنيسة الخاطئ المنكسر بخطيئته ألنه غير مستحق للعالج 
  ؟دم العهدبوكيف يمكن للخاطئ أن يتوب دون شركته مع الكنيسة ورأسها  ؟

 نوال بركة أكل لحم ودم المسيح المتحولينسة الطقس الجاف عّلم الناس أنه ال حرج في ر واألغرب أن مما
دون شركة حب حقيقية مع بقية الكنيسة ، فنجد أحدهم يقول لآلخر  محترفمن يد كاهن  ماواالكتفاء به

دان روح المحبة :"ال تمنع نفسك من عند الشكوى من الممارسات المشينة داخل الكنائس اليوم وفقناصحًا 
ال تحرم نفسك من جسد الرب ودمه" !!!!  فالناس . ببقية البركة . اذهب وتناول ثم غادر مباشرة وال عالقة لك 

حقيقية  بال شركةأن يكون  -طقسيا  – مدعو صار الطقس سحريا يكفي في ذاته ، بينما صار المسيحيوهكذا 
الخطاة المحتاجين لشركة الكنيسة .  نعفي شركة الجسد ، بينما مُ  اً مجرمبح أنه بهذا أصدون ان يدري أي ، 

هذه هي لعنة الناموس التي عادت لتظهر  صار الجرم ليس جرما ، والغير مجرم مجرما. لقد انعكست األوضاع .
  في عصر النعمة.طقسية مرة أخرى بروح يهودية 

  ؟في الجسد  جراماإل تغير معنى لماذا

كانت  fellowshipاالفخاريستيا كشركة حب في الكنسية الطقسيون  عزلكيف  116التاريخيالتطور يوضح 
، فاصبح أكل العشاء طقسا سحريا ، ال شركة حية مع كطعام  ااالفخاريستيعن ، 117معها وجبة أغابي (حب) 

ذا الفكر . بدأ هفي الكنيسةلكل عضو النمو الروحي تجعلنا ننمو روحيا في محبة بعضنا وتساهم في المسيح 
، وترسخ بعد عصر القرن الثالث الميالدي  الذي بدأ فيداخل الكنيسة  طبقة االكليروس المحترفمع صعود 
يمنح ويمنع ، ويعزل ويحرم ، على رأس المائدة مكان المسيح  متخصصوضعوا كاهن عندما  .قسطنطين
   فاختفى المسيح .  أصل له في العهد الجديد،بسلطان ال

في ، ملموسة مادية صورة في  ا المسيحأن يعيدو الطقسيون  قرروحل مكانه كاهن آخر ، ب الر ولما اختفى  
لكي بالروح وسط كنيسته  المسيحفي و شركة مع المسيح كون وليمة العشاء توبدل من أن  ، الخبز والخمر 

المواد معبودة وأصبحت هذه عاقلة. الغير  تأليه العناصر. اصبح التركيز على تتحول كنيسته إلى جسده ودمه 
  الرب ودمه . دهدفها أن تحولنا نحن إلى جسلفترة ظلت  إلى الرب بشخصه . ولكن في ذاتها ألنها تحولت

لكن التطور التاريخي لم يتوقف ، بل ظلت كرامة الخبز ولخمر تتصاعد وكرامة الكنيسة نفسها كأعضاء تتراجع 
.  118الخبز والخمر ألوهيةل و وقبفي المسيح كحقيقة تأليه الكنيسة  فضحتى وصلنا في القرن العشرين إلى ر ، 

وكأن المسيح جاء لكي يخلص الخبز والخمر ويصلب من أجل الخبز والخمر ، ويقوم من اجل الخبز والخمر 
  .ال روحية مادية ثم صارت الوليمة  ويتحد بالخبز والخمر ، ، ويهب الروح القدس للخبز والخمر .

                                                 
  سنناقشه الحقا يف كتابات آباء الكنيسة  116 
  12، ورسالة يهوذا  11، 10كو1م بولس يف كما هو واضح من العشاء الذي قام به املسيح يف وسط وجبة فصح، وكال  117 
  وبعدها  99) لألسقف شنودة الثالث من ص2006راجع كتاب بدع حديثة ( 118 
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بالمسيح رب المجد وراء طبقات وقرون من التطور البشري . الذي الرثوذكسي) المستقيم (اااليمان اختفى لقد 
تقديس حول شركة الجسد الواحد بين أعضاء الكنيسة واستمتاعهم بحضور المسيح على رأس المائدة ، إلى 

  الخبز والخمر في حد ذاتهم . 

بالحق  ايحبو أن أو  ،لحقيقي ا جسد المسيحكجزء من إلى فقراء الكنيسة  بنفس االهتمام دون أن يلتفتوا 
مجرد الممارسة الطقسية وصلوات الكهنة الطقسية تكفي  ، ويظنون أنفي هذا الجسد األعضاء اآلخرين 

حضور المسيح على رأس الوليمة شركة الحب مع  فقدواولالتحاد بالمسيح ، بينما  119ستدعاء الروح القدسال
  التي توحدنا معه في جسد واحد . ، وهي 

  

                                                 
ا اآلن صلوات استدعاء الروح القدس ، كأن الروح القدس خاضع لكاهن الطقس وليس هو رب الكون كله  119    صلوات الكاهن الطقسية يسمو
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  في العشاء الرباني ؟ ماديةما هو دور الخبز والخمر كعناصر 

ما هي رسالته لماذا اختار المسيح الخبز والخمر كوليمة يشترك فيها مع المؤمنين ليشركهم في جسده ودمه ؟ 
  ؟ في االفخاريستيا؟ وما هو دورهما ا لن

  شرحه في تتابع منطقي حاول سندورهما كبير من عدة وجوه . 

على الرغم لجسد ، والخمر في حياة ايساهم لكنه  حيكائن ليس  على الرغم أنه في حياتنا العادية الخبز  -1
ذا ارتبطت الخبرة البشرية في له ، القلب وبهجة للجسدلكنه يسبب فرح حزن ، يَ  أويَفرح  ليس كائن حيأنه 

يتحوالن بالفعل و  بعد أن يدخال جسد اإلنسان، خاصة على الترتيببالحياة والبهجة اكل الخبز وشرب الخمر 
الجسد وليس الخبز والخمر إلى عناصر جسدية يكون داخل تحول  مع مالحظة أن. همدو  هجسدإلى جزء من 

ماذا  ؟ذا لو كان الخبز والخمر مقدمان من المسيح في شركة معه فما، بفعالية الهضم والتمثيل الغذائي خارجه 
  يعنيان؟

يصبح  همن يد، والخمر  أي الكنيسةتقيم حياة جسده  مادةإلى كنيسته ، يصبح الخبز الخبز  يقدم الرب عندها
أن الخبز بل أن المعنى يتطور أكثر لو أدركنا  .اغفران الخطايبعهد دمه لأي الكنيسة  جسدهوبهجة مصدر فرح 

شركتنا معه  عندفجزءا من دمه ، اصبح عندما شربه جسدا له ، والخمر  في احشائهعندما أكله المسيح صار 
دم ونقبل  ،في جسده للخبز كما حدث روحيا  ه إلى جسد نتحول،  الواحدمن الكأس في الخبز الواحد والخمر 

التي نفس الفعالية  نمارس معه 120الروحية كةنا بالشر ألن، في دمه للخمر كما حدث روحيا   في عروقناالمسيح 
  . داخل اجسادناتمت في جسد الرب 

شركتنا ل اً وصفإذن هما الخبز والخمر مادتي 
، ودمه هجسد إلىكنيسته ك  وتحولناالمسيح  في

يجعل والشراب الواحد لطعام شركة احيث 
وهذا كله ،  دمنا فيجسدنا ودمه  فيجسده 

فَِإنـََّنا  قوي "أكده بولس الرسول في إعالنه ال
ٌز َواِحٌد،  ، ألَنـََّنا َجَسٌد َواِحدٌ َنْحُن اْلَكِثيرِيَن ُخبـْ

لم يقل  121".َنْشَتِرُك ِفي اْلُخْبِز اْلَواِحدِ َجِميَعَنا 
، أو بولس بأي تحول من خبز إلى جسد مادي 

 الواحد . فالتحولجسد المسيح إلى تحولنا ، بل أن شركتنا في الخبز الواحد المادي أننا نأكل جسد المسيح
  . كمادة  مافي ذاتهوالخمر  للخبزتحوال وليس وقبولهما من يد المسيح ،  العناصربشركة نحن لنا  يحدث

                                                 
« حسب نص القداس الغريغوري. ، و » ذقَت « م دون بقية الصلوات يف الطوائف االخرى أن املسيح أكل وذاق مع تالميذه : هلذا تؤكد الصالة القبطية االقد 120 

  حبسب نص القداس الكريلسي » ذاق 
  17: 10كو 1 121 
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هو إعالن خطبة بين الكنيسة الوليدة كعروس المعاصر للمسيح طبقا للطقس اليهودي ايضًا  شرب الخمر -2
الخمر في حضور فشرب . سبق واشرنا  كماس  يوالمسيح كعر 

ولقاء ، 122الكنيسة المستمر للمسيح كعريس  قبولمسيح هو ال
دوري معه لتبادل قبالت من الخمر ، كما تنادي عروس النشيد 

ليقبلني بقبالت فمه، الن حبك اطيب من  عريسها قائلة "
بالجسد الممجد عريسها  صعودتتوقع بعد العروس  .123"الخمر

العرس أن يعود ليأخذنا معه إلى بيت  124ليعد منزل الزوجية
ِفي بـَْيِت َأِبي َمَناِزُل  أورشليم السمائية ، لهذا قال المسيح "

َكِثيَرٌة، َوِإالَّ فَِإنِّي ُكْنُت َقْد قـُْلُت َلُكْم. َأنَا َأْمِضي ُألِعدَّ َلُكْم 
، َوِإْن َمَضْيُت َوَأْعَدْدُت َلُكْم َمَكانًا آِتي َأْيًضا َوآُخذُُكْم ِإَليَّ، َمَكانًا

ُتْم أَْيًضا . َحتَّى َحْيثُ  فكما كان الخبز .  125َوتـَْعَلُموَن َحْيُث أَنَا َأْذَهُب َوتـَْعَلُموَن الطَّرِيَق  َأُكوُن َأنَا َتُكونُوَن أَنـْ
 دمبتعلن  رسالة، هنا الخمر على الخصوص أصبح  هودم هجسد بأنهارسالة المسيح للكنيسة والخمر هما 

صعد بالجسد الممجد إلى السماء ، فهو يشاركنا ألن العريس و  عروسته .مع وعالقة حب جديد عهد  العريس
  استعداداً للعرس القادم . ليغير أجسدنا ودمائنا إلى الذي له ، في جسده ودمه روحياً في شركة االفخاريستيا ،

الخبز إمكانيات جسده  لحمَّ : أن الرب 126 فيقولللخبز والخمر  اوظيفييضيف األب متى المسكين دورًا  -3
على  بطريقة وراثيةودمه جسد المسيح ل الخبز والخمر يحمالن وصفا كما لو أن.  127ر إمكانيات دمهوالخم

  ، فماذا يعني هذا؟مستوى روحي ال مادي 

غير مادة وراثية على الرغم انها  DNAالحمض النووي ف . تتضح الصورةنضرب مثال من علوم الوراثة حتى ل
كامالً مكتوبًا كشفرة وراثية  وصفا ةكلغة كيميائيتحمل  ، لكنها ة مكونة من سلسلة من األحماض النووي حية

الكائن الحي ، حتى انه حياة لصفات 
من   اذا انتقلت هذه اللغة الكيميائية

قل معها تن، اكائن حي إلى آخر 
 الوصف الكامل لحياة هذا الكائن .

كلغة إلهية  هذه المادة الوراثية  
في كل الكائنات كيميائية مكتوبة 

                                                 
  متاما كما كان يفعل العريس اليهودي عند خطبة عروسه بأن يعطيها كأس نبيذ 122 
  2: 1نشيد اإلنشاد  123 
   17امش راجع ه 124 
  . 4- 2: 14يو  125 
أييدا صرحيا من وحي هذا الدور الوظيفي مازال قيد البحث والدراسة وال نستطيع اجلزم به كإعالن إجنيلي صريح ، وإن كان ميكن استنتاجه ، إال أنه ال حيمل ت 126 

  العهد اجلديد .
  9- 8لألب مىت املسكني ص  - انا هو خبز احلياة  - يف ألقاب الهوت املسيح  127 
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من خلية إلى أخرى ،  لتنقل هذه الصفات للحياة الوصف الكامل ليست مصدر للحياة ولكنها تحملية الح
بالمثل عناصر االفخاريستيا من خبز وخمر ال . من الخلية األم  طبق األصل نسخةفتصبح الخلية الجديدة 

فهي بشركة الروح سها نفتحمل حياة في ذاتها ولكنها من يد المسيح تحمل صفات جسده ودمه ، أما الحياة 
  .القدس 

لغة إلهية ليست مكتوبة بحبر على ورق كالكتاب الخمر الخبز و من النقاط الثالثة السابقة ، يمكننا ان نفهم أن 
،  DNAالمقدس ، وليست من موجات صوتية مسموعة ، وليست من مركبات كيميائية مثل الحمض النووي 

أي حياة في . ال يحتويان  من دقيق معجون بالماء وعنب معصورت مأكولة ، صنعلكن الخبز والخمر لغة إلهية 
الخبز والخمر  معنى لغة، ألن الرب حول  لبناء الكنيسةخاص  معنىيحمالن ولكنهما مثل أي لغة ،  ذاتهما

 بقوةداخلنا  ينقالن، ونبتلعهما بالفم ، في المائدة المسيح عندما نأخذهما من يد ، فالعاديين إلى لغة سماوية 
تنتقل لنا ، الروحي فيهما من يد المسيح ومع حضوره كلما اشتركنا  لهذا  128.ودمه الرب صفات جسدالروح 

فنأخذ عربون  ، وأخرىحية بين خلية الطبيعة الوراثية  ، كما تنتقل 129جسد المسيح الحي صفات روحيةبطريقة 
  .جسد القيامة في أجسادنا كل مرة نشترك في هذا الخبز وهذا الخمر

 إشاراتعلى أنهما ايضًا ، يمكن أن نفهمهما  كلغة إلهيةالخبز والخمر  صورة أكثر وحتى تتضح  -4
representations المجرد ، وهنا البد أن نوضح الفرق بين الرمزلحقائق روحيةabstract 

symbol   واإلشارةrepresentation لعالقة  يرمزأو مفهوم ملموس او هو شيء مادي المجرد ، الرمز
يتفق عليها البشر . مثل ، بل بحسب ما  غير ملزمةإليه الرمز والمرموز  ، والعالقة بينملموس أخر لشيء أو 

 خاتم الزواج كرمز
 مجرد

symbol 
للعالقة الزيجية ، 

توجد ال حيث 
قة حقيقية بين عال

الخاتم والزواج ، 
من الممكن ان ف

زواج  هناكيكون 
 ،130بدون خاتم 

                                                 
إىل اخلمر ؟ كما وإال صار السؤال : إذا كان اخلمر قد حتول إىل مسيح كامل فما احلاجة إىل اخلبز ؟ وإذا كان اخلبز قد حتول إىل مسيح كامل فما احلاجة  128 

  اوضحنا سابقا 
  وباألخص صفاته الفيزيائية اجلديدة اليت متجدت بالقيامة فصار جسدا ممجدا ال جيوع وال يعطش وال ميرض 129 
  كما يف كثري من القبائل البدائية   130 
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عليها مجموعة اتفق عالقة ، أي  اتفاقية (وليست حقيقية) بين الرمز والمرموزالقة الع أو خاتم بدون زواج ألن
   من البشر وقرروا االلتزام بها .

والمشار إليه في العادة يكون بما تشير إليه ،  متالزمترتبط ارتباط  representations بينما اإلشارات
بين اإلشارة والمشار متالزمة وحتمية حقيقية قوية  البد من وجود عالقةلهذا اعظم وأقوى من اإلشارة نفسها ، 

  الكتاب المقدس بعهديه .  الذي نمارسه عند قراءةنفسه هو إليه ، وليس مجرد بحسب االتفاق . وهذا المفهوم 

، ولم من فوتونات  مادي، لم يكن يعني حرفيا أنه نور  131المسيح أنه نور العالمالرب يسوع مثًال ، عندما قال 
حقيقة روحية أقوى وأعظم ، انه هو  srepresent إلىيشير ، ولكنه كان أو تشبيه بليغ  رمزمجرد  أيضاً يكن 

، لم يكن يعني  133، وعندما قال المسيح أنه هو الطريق 132وكل معرفة ومصدر كل نورالحقيقي النور الروحي 
 إشارة إلىجرد رمز ، بل يعني مايضًا ، ولم يكن مرصوف بقار وزفتأنه حرفيا وماديا طريق من طوب وحجارة 

representation   أي أنه الوسيلة الوحيدة للوصول إلى اآلب أو متضمنة في كالمه حقيقة روحية أعلى ،
 (الرب) ، لم يكن يعني أنه 134. وعندما قال المسيح أنه هو خبز الحياةوالشركة مع الثالوثعمق الحياة اإللهية 

إلى  إشارة، بل أو تشبيه بالغي وال كان المقصود مجرد رمز تحول إلى خبز مادي معجون بدقيق وخميرة ، 
  الحقيقي .  وقيامتنا أنه مصدر حياتنا، بمن المادة والرمز  حقيقة روحية أعلى

   الكتاب المقدس لغة مقروءة ومسموعةأن كما تماماً   الخبز والخمر إذن لغة إلهية مأكولة ومشروبة  -5

في الكتاب  )كلمة اهللا( اللغة اإللهية المكتوبةا جميع المسيحيين هي يؤمن بهالتي شارات روحية اإلأهم من 
صوتية) ال قيمة فعلية له ، ولكن الكلمة  المقدس ، الكلمة كنص مادي (مكتوب بحبر او مسموع بموجات

معنى  representsشير إلى ت، فهي وقيمتها الروحية بمعناها ة بقوة ملتحم المكتوبة /المسموعة ألنها
أن يعني  لم يكن،  135"ُكْم ِبِه ُهَو ُروٌح َوَحَياةٌ اَْلَكَالُم الَِّذي ُأَكلِّمُ  عندما قال الرب "لهذا حي عميق ، وجوهر رو 

فلم تتحرك الحروف ،  ،حياة المنطوقة بموجات الصوت تحولت إلى او اليونانية  الحروف العبرية أو اآلرامية
الحروف المكتوبة بالحبر على الورق نفسها هي اإللهية ياة او ان الحولم ترقص األحبار ، ولم تتنفس األوراق ،

الحبر او موجات الصوت المستخدمة في كتابة أو قراءة كالم الكتاب  بتحليلالعلماء  قاملو  وال نتوقع ،
داخل الحبر  قوى روحية تسكنأو  ،تسبح فيها أي خاليا حيةأو   ،تشع منها سيرون عناصر الحياة المقدس 
الروح لكن  الرب لو حللوا االحبار والموجات الصوتية .رسالة من يفهموا أي شيء لن حتى نهم . بل أ والورق

،  ا إلى صورة المسيحنهو الذي يغير ، ألن كالمه  يحدثه في عقولنا وقلوبنامعنى الكالم الذي الحياة في و 
ن أنسجة وعظام في ذاته كذلك الخبز والخمر لم يتحوال حرفيا إلى جسد م. 136به  ونحيا نايتصور المسيح فيف

                                                 
  12: 8يوحنا  131 
  العالقة بني النور واالستنارة الروحية واملعرفة عالقة ملزمة دائمة قوية وليس جمرد باتفاق البشر   132 
  6: 14يوحنا  133 
  35: 6يوحنا  134 
  63: 6يوحنا  135 
  19: 4غالطية  136 
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جسد من كل  صاروا جسد المسيح ودمه داخل، أو دم من كرات حمراء وبيضاء في ذاته جسد ودم ، بل 
  . يقبلهما بإيمان وشركة مع المسيح

حمّلها أعطاها الرب كرسالة لكنيسته ، فعناصرها من قمح مطحون ومخبوز وعنب معصور  الخبز والخمر كلغة
  .معه  ألجل بناء الكنيسة بالشركةلعهد جديد دمه و المكسور بمعنى جسده 

البسيط والمثقف ، اليهودي  يعيشهالغة مادية بسيطة تنقل لنا حقيقة روحية عميقة مع الرب شركة الخبز والخمر 
واليوناني ، المتعلم والجاهل ، هذه الحقيقة الروحية عندما نستوعبها ونشترك فيها بأفواهنا وأجسادنا وعقولنا ، 

العالقة  أنوكما  .روحيار أذهاننا وأجسادنا ، فتتأهل قلوبنا وأرواحنا لقبول الشركة معه في جسده ودمه تتغي
القيامة  وأخبز الحياة  وأنور العالم  وكالمه أنهالمسيح الكلمة والحياة ، وبين بين ودائمة حقيقية و متالزمة 

كلغة وبين شركة الجسد الخمر  شرب الخبز و  أكلكذلك ستظل العالقة متالزمة بين   والطريق والحق ... الخ.
كتسب القيمة الحقيقة تُ  . جسد المسيح ودمه أي كنيسته كحقيقةللمشتركين فيهما أننا  انشهدوالدم ، ألنهما ي

عالقتنا مع  منمن شركتنا مع شخص المسيح ، بسماع كلماته ، أو بقبول الخبز والخمر من يده روحيا. وليس 
  .غير حية جمادمن عناصر 

، كلغات إلهية تغير المؤمن ، ولغة المادة الوراثية ، ولغة الخبز والخمر المقدسجدول مقارنة بين لغة الكتاب 
  بإيمانداخله عندما يتلقاها 

  لغة الخبز والخمر  لغة المادة الوراثية  لغة الكتاب المقدس  وجه المقارنة
العناصر 
  األولية

  ن وعنب معصورقمح مطحو   أحماض نووية  أصوات وأكلمات بحبر 

المعنى 
  المحمول

  جسد الرب ودمه  صفات الحياة في الخلية  روح وحياة الرب

العالقة بين 
العناصر 
  والمعنى

، ألن حقيقية و متالزمة 
الكلمات تشهد للرب بمعناها 

  في أذهاننا .

، ألن  حقيقيةو متالزمة 
األحماض النووية تحمل شفرة 

  صفات الحياة

 ، ألن الخبزحقيقيةو متالزمة 
والخمر يشهدان للرب في 

  أجسادنا ودمائنا.
صورة لم تتحول الكلمات من   التحول

موجات من حبر على ورق أو 
  اهللا حياةروح و إلى صوتية 

النووية لم تتحول األحماض 
، ألنها لو إلى حياة في ذاتها 

نقلت إلى خلية ميتة لن تهبها 
  الحياة 

في لم يتحول الخبز والخمر 
يح المسإلى جسد ذاتهما 

  ماديال همادي ودمال

رمز مجرد الكلمات ليس   الرمز
شهادة اإللهية بل  للحياة

  لحياة الربحقيقية 

األحماض ليست مجرد رمز 
لشفرة لحياة الخلية بل وعاء 

  الحياة .

الخبز والخمر ليسوا مجرد 
رمز لجسد المسيح ودمه بل 
شهادة حقيقية على شركتنا في 
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  جسده ودمه

المتلقي بقبوله  في ذهن  قبول التأثير 
وااليمان بالمعنى المتضمن في  

   كلمة الرب

في داخل الخلية الجديدة 
  بقبول المادة الوراثية لألم

في جسد ودم األعضاء 
بقبولهم خبز وخمر من يد 

  المسيح
 الذهن والروح تمألحياة اهللا   نوع التأثير 

  بسماع الكلمة وقبولها بايمان
على الخلية الوليدة حصول 
الخلية بقة لصفات مطاصفات 

  بقبول المادة الوراثيةاألم 

وحياة وحدة الكنيسة تحقق 
في جسد ودم المسيح 

  باألكل والشرب اجسادنا
  

  الصراع الطائفي غّير لغة الخبز والخمر : -6

جسد ودم ، مادتي الخبز والخمر إلى حولت  هاأن، هو لتثبت أهمية االفخاريستيا ما فعلته المدرسة المادية 
إلى من حبر وورق  هاحولأن يؤمن بتبفي الكتاب المقدس أهمية كلمات المسيح يحاول أن يثبت من مثل تماما 

تحليل نوع الحبر أو ورق الطباعة او طبيعة  -امعانا في الحرفية–يحاول قد ، و حبر حي ، وورق راقص 
ت المسمومة إلى طبيعة الصوتية والتأكيد على تغير خواص حبر الكلمات المكتوبة أو موجات الكلما تالموجا
طبيعتها من حبر إلى روح ومن ورق إلى حياة على مستوى باطني  تأو يدعي أن كلمات المسيح تغير  أخرى.

ومن ال ، ويمنع الناس من لمس صفحات الكتاب المقدس ألن روح اهللا يسكن فيه ، داخل الورق والصفحات 
  !!!!مجرم في حق الكتاب المقدس  بهذا يصيريؤمن 

كالم قراءة او سماع  يقول أن  ، تماما مثل منتعلم بأن الخبز والخمر مجرد رمز  عندمامدرسة الرمزية فهي أما ال
كالم   ، ألن ي أو قراءة رمزية رمز سماع مجرد أي ،  رمزمجرد بل المسيح في الكتاب المقدس ليس روح وحياة 

فقط دون ان  نتذكر بها المسيح، ر في األثيمجرد حروف من حبر على ورق أو موجات صوتية  الكتاب المقدس
ن يهملوا قراءة وسماع كلمات بالمثل أفهل يمكن ألصحاب المدرسة الرمزية  حنا وحياتنا .اتؤثر فينا أو تغير أرو 

   المسيح ؟روح وحياة بالحقيقة تهبنا  التيالرب في الكتاب المقدسة 

 قراءة الكتاب المقدسيرى أن اب .... الشب "أن بشكوى في الطوائف البروتستانتية  تظهر لنبكل تأكيد 
مفضلين  يوميا قراءتهآخرين يرون أنه ليس من الضروري أو أن ،  ضروري مكتفيًا بانه قد خّلصليست أمر 
الذهن  رقراءة كلمات الرب . ألنها مجرد رموز . ال نحتاجها للنمو الروحي أو معرفة الرب او لتغييالخدمة عن 

   137والتوبة."

                                                 
  كرنا سابقاكما ظهرت نفس املشكلة يف العشاء الرباين كما ذ   137 
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ألنهم يقدسون كلمة الرب في الكتاب المقدس ، وال  ةالشكوى في الكنائس البروتستانتي لم نسمع عن هذه
  ، على الرغم أن كالمها لغة الرب لنا . شركة الخبز والخمر على نفس المقدار بالمثل يقدسون 

عهد قبل أن تكتب اسفار ال بلغة الخبز والخمربل أن كنيسة العهد الجديد الرسولية عاشت السنين األولى 
الجديد ، فكان العهد الجديد ليس اسفار مكتوبة ، بل كان عشاء شركة في جسد الرب ودمه المسفوك لتقديس 

  القلوب بعهد الجديد .

كلمات سماع  كما نقبل من يد المسيح كشركة في جسد الرب ودمه ،  الخمر شرب الخبز و أكل علينا أن نقبل 
  . ون أن نقدس العناصر بل بأن نتقدس بالشركة معه، دمن فمه كروح وحياة الرب في الكتاب المقدس 
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  عصارة شجرة الحياة - الخبز والخمر في شركة

التي تمأل أسفار العهد الجديد : جسد الواحد معاني جسد المسيح إلى توضيحها اآلن هي النقطة التي نحتاج 
كنيسة ، واالشتراك في به على االرض وأخذه من العذراء ، وجسد المسيح الذي هو الالمسيح الذي عاش 

فهل …  بشركة الخبز والخمر جسد المسيح ودمه 
توضح العالقة بين الثالثة كتابية هناك عالقة إنجيلية  

   ؟للجسد الواحد مظاهر 

الحق الكتابي يعلن أنه هو جسد واحد لمسيح واحد 
هوية الجسد الواحد ووحدة  وما يحفظ وليس ثالثة ، 

الرغم أن جسد اإلنسان ، فعلى  كيانه هو الروح الواحد
الطبيعي يتغير زمنيا في حالته كما ذكرنا قبال ، إال أنه 
يظل جسد واحد لشخص واحد ، ألن وحدته ليست من 

،  ولكن في وحدانية روحهوحدة جزيئاته التي تتغير ، 
بالمثل جسد المسيح الرب الواحد هو أيضا جسد واحد 

الجسد الذي نما في  ذاك ح القدس ، الروح الواحد جعلألن له روح واحد هو روح المسيح الرب أي الرو 
أحشاء العذراء ، والمولود منها ، هو نفسه الجسد الذي صلب وقام وصعد وجلس عن يمين العظمة في مجده 

ْدنَا ألَنـََّنا َجِميَعَنا ِبُروٍح َواِحٍد َأْيًضا اْعَتمَ  األول . وهو نفسه جسد المسيح أي كنيسته . لهذا يقول بولس الرسل "
  138"َوَجِميُعَنا ُسِقيَنا ُروًحا َواِحًداِإَلى َجَسٍد َواِحٍد، يـَُهوًدا ُكنَّا َأْم يُونَانِيِّيَن، َعِبيًدا َأْم َأْحَرارًا، 

قال لتالميذه : فعندما تكلم عن صليبه وقيامته أوضحها الرب يسوع  للجسد الواحد بين الثالث مراحلعالقة وال
ولكن ان ماتت تأتي بثمر   م تقع حبة الحنطة في االرض وتمت فهي تبقى وحدها.الحق الحق اقول لكم ان ل“

ماذا يشبه ملكوت اهللا “قال : بالمثل وأيضا تنمو إلى شجرة ،  يفشبه جسده بحبة الحنطة الت،  139” كثير.
وتآوت طيور  فنمت وصارت شجرة كبيرةوبماذا اشبهه. يشبه حبة خردل اخذها انسان والقاها في بستانه 

  140” السماء في اغصانها

اعتبره هو نفسه كحبة ،  الذي أخذه من العذراءالحي المتحد بالهوته ، و أن ناسوت المسيح  نفهمومن هنا 
كنيسة  أي  ، أن تنمو إلى شجرة كاملة تحمل في جوهرها قابلية  الصغيرة التيأو البذرة ، الحنطة أو حبة الخردل 

انا الكرمة الحقيقية وابي الكّرام.  “المسيح أيضا: ، لهذا قال  ور السماءإليها طي تأويكرمة كاملة ، وتصير  كاملة 

                                                 
  13: 12كو   1 138 
  24: 12يوحنا  139 
  19- 18: 13لوقا  140 
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كل عضو في فأعلن أن   141” وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر اكثر. كل غصن فّي ال يأتي بثمر ينزعه.
  . الحقيقية المسيح هو غصن في الكرمة 

كاملة، و أعضاء   كرمةمسيح قد نما وأصبح  لم يبق كما هو ، بل كما قال ال بعد القيامةإذن ناسوت المسيح 
   .هذه الكرمة أو الشجرة العظيمة  هم أغصان –المؤمنين به والمعتمدين إلى جسده -الكنيسة 

وبين الكرمة أو الشجرة (ناسوت المسيح  ،لعالقة بين البذرة أو الحبة (ناسوت المسيح قبل الصليب والقيامة) ا
من نفس طبيعة ، ألن البذرة الحي الناسوت البشري اإللهي  لذات ونمبعد الصلب والقيامة) ، هي عالقة 

تحققت يفصلهما حدث الموت أو الدفن في األرض . وعندما مات المسيح ، 142 وكالهما كيان واحد الشجرة
 امكانيات البذرة بموتها ودفنها في األرض ،فبدأت تنمو إلى شجرة كاملة أي إلى المسيح كرأس وكنيسته كجسد

  به. حقيقي حي

اصل الشجرة هو حيث ، األغصان (األعضاء) عن (المسيح) في هذه الشجرة يمكن أن نميز أصل الشجرة 
نفس في ، وكالهما  األغصان هم -المؤمنون و  ،الذي هو الرب يسوع أي الرأس جذعها الذي نما من البذرة 

، كما نحتاج نحن إلى إلى األصل  احتياجدائما في االغصان تبقى ، ونفس الكائن الحي ، ولكن الواحد الكيان 
هو  .يمكن أن تموت إذا لم يصلها غذاء الجذع أو األصل ، لهذا نحن نحيا بالمسيح وفيه واالغصان. المسيح

ولكننا ال نعرف طبيعة جسد هذه الشجرة . إال أننا نعرف أن طبيعة جسدها سيكون األصل ومصدر الحياة. 
يامته . جسد ممجد روحاني حقيقي. لهذا يقول بولس الرسول : على مثال طبيعة جسد المسيح بعد موته وق

يـُْزرَُع ِفي َهَواٍن َويـَُقاُم ِفي َمْجٍد. يـُْزرَُع ِفي  .هَكَذا أَْيًضا ِقَياَمُة اَألْمَواِت: يـُْزرَُع ِفي َفَساٍد َويـَُقاُم ِفي َعَدِم َفَسادٍ "
  143" يًّا َويـَُقاُم ِجْسًما ُروَحانِيًّايـُْزرَُع ِجْسًما َحيَـَوانِ  .َضْعٍف َويـَُقاُم ِفي قـُوَّةٍ 

نكون جزءا من جسد مجده لبناء شجرة الحياة ليؤهلنا أن نلتحم به   وحتى يضمن المسيح لنا بعد قيامته أن
قرر أن يمنحنا و تنتقل عصارة الحياة منه (الجذع واالصل) إلى الفروع ،  كعريس عند مجئيه الثاني ، سمح بأن

إلى ته إلينا (حمل حيا، ليلتحم بنا وي معنا في عشاء الخبز والخمر فاشترك، ودمه  بشركة جسدهعصارة حياته 
تمأل فتتحول أجسادنا إلى أعضاء جسده ، و ونتغذى به  روحياونشربه نأكله  وفي شركتنا معه، االغصان)

بالمسيح اني ايمفردي الروح القدس على مستوى  يمألنا، وبينما  باإليماناجسادنا البشرية عصارة جسده ودمه 
إذن في االفخاريستيا ننال بالكنيسة كلها تحت قيادة المسيح . ، توحدنا عصارة الحياة على مستوى عضوي 

روحيا جسد ودمه كعربون ، تستعلن حقيقته في القيامة بجسد ودم ممجدين. أي نحن نزرع في اجسادنا بذور 
  قيامته . 

                                                 
  2- 1: 15يوحنا  141 
  ألنه قبل أن تدفن البذرة يف األرض كانت حتمل كل املقومات الوراثية لشجرة كاملة 142 
  44- 42: 15كو   1 143 
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تحول ، وليس ب144الخبز والخمر  شركة:  بفعل  ماديول تحوليس بوممارسة بفعل مادة عصارة الحياة تنتقل 
صفات جسد ودم وحياة المسيح. بالرب عندما يشترك فيهما معنا يُدخالن إلى أجسادنا ر ، خبز والخملا تيماد

الكرمة (داخل جسد األعضاء) هي جسد ال قيمة لها خارج الكرمة ، ولكنها داخل  التي عصارة الكرمةتماما ك
  . االغصانالتي تنتقل من الجذع (االصل) إلى  ةمصدر شركة الحيا

ولكنها تحمل كل الصفات الوراثية وطبيعة الجذع ، وغذاء وحياة الجذع ،  ليست هي عينها الجذعالعصارة و 
خمر ، ليس بمجرد أكل خبز مادي و  الروح قبل الجسدبه على مستوى  تغذىنلهذا أكد المسيح أننا يجب أن 

جسده : أن ناسوته شركة فمن كالم المسيح نفسه نتعلم المعنى الحقيقي ل 145.حمستوى الرو مادي ، بل على 
 نفس ، بينما ناسوت المسيح بعد القيامة هوإلى شجرة من العذراء كان حبة الحنطة قبل أن تموت وتقوم الحي 

نري نموها يوما . ومازلنا نشترك فيها باالفخاريستيا  أي الكنيسةمرحلة النمو إلى شجرة (كرمة) كاملة الحبة في 
الخبز والخمر فعل شركة وان المادة الوراثية الروحية المشتركة بين الحبة والكرمة تم تحميلها في بعد يوم . 

، ليتحول بواسطتها المشتركين مع المسيح إلى جسده ودمه على مستوى  146شركة الروح القدسب ،روحيا 
 جيئه الثاني. إال في م هذه الكرمة ولن يكتمل نموحقيقي وليس رمزي . 

دعونا نلتصق بالمسيح، "الفكرة في عظته الثامنة على كورنثوس األولى فيقول:  هذهيوحنا الذهبي الفم يلخص 
وال نسمح بأن يقف أو يدخل بيننا وبين المسيح شيء؛ ألنه إن  فهو أساُسنا مثل التصاق األغصان بالكرمة

بالكرمة،  بااللتصاق يحيا إذا كان يأخذ عصارة الحياة؛ ألن الغصن نهلك  انفصاٌل، فإننا على الفور لك حدث
معًا، ولكن إذا انفصلت األحجار، فإن البناء  يشده بل إن أي بناء يبقى قائمًا ألنه متماسك باألسمنت الذي

على حدة  منا ال أن نمسك بالمسيح فقط، بل أن نتحد به ألننا إذا وقف كل واحد دعونا سوف ينهار، لذلك
تصق به، وأن نلتصق به بما . علينا أن نل147هلكوا" ألنه مكتوب: "ها إن كل الذين تركوني قدفإننا سنهلك، 

"  منقو  فالرب يؤكد اتحادنا به بعدة طرق منها . 148به من أعمال؛ "ألن الذي لديه وصاياي ويحفظها يثبت فيَّ
 ساس ونحن البناء. هومسافة خالية تفصل بين الرأس والجسد؟ هو األ توجد أنه هو الرأس ونحن الجسد، فهل

الطريق ونحن المسافرون.  هو .ونحن األغصان. هو العريس ونحن العروس. هو الراعي ونحن الخراف الكرمة
معه. هو الحياة ونحن األحياء به. هو القيامة ونحن سوف  وارثون نحن الهيكل وهو الساكن. هو الوارث ونحن

  149"النور ونحن به نستنير نقوم. هو

                                                 
  )42: 2تعليم الرسل، والشركة، وكسر اخلبز، والصلوات. (أع  كما يؤكد الكتاب املقدس عندما ارتبطت حياة الشركة بكسر اخلبز : وكانوا يواظبون على  144 
  63:  6يو  145 
احلياة ال كمجرد فعل مها ميثالن شركة يف عصارة احلياة اليت تنقل حياة األصل أو اجلذع (اي املسيح) إىل الفروع (أي املؤمنني به) على مستوى الروح واحلق و  146 

  طقسي ، بل فعل القلب قبل الفم .
  سبعينية  27: 72 مزمور 147 
  21: 14يوحنا  148 

149 Let us not then merely keep hold of Christ, but let us be cemented to Him, for if we stand apart, we 
perish. "For they who withdraw themselves far from You, shall perish;" so it is said. Let us cleave then 
unto Him, and let us cleave by our works. "For he that keeps my commandments, the same abides in 
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جسد شركة وحدانية هي ، بل  ودم ماديين كلحمجسد المسيح  مادية في ليست شركة  اخاريستيلهذا شركة االف
بل شركة في جوهر ، متحولين بالروح القدس . واألكل الذي نأكله ليس أكل بالفم للحم ودم ماديين  المسيح

مذبح حجري  علىوتوزيع دمه وليس ذبحًا لجسد المسيح وتقطيع لحمه .  الروح القدسبجسد المسيح ودمه 
في ذبيحة الحب اإللهي التي تمت مرة واحدة وإلى االبد ، حيث أصبح  شركة، بل يقوم به كاهن طقسي 
في شخص واحد ال ينفصل ، ونحن شركاء فيه ألننا  152والكاهن 151والذبيحة 150المسيح هو المذبح

ي ذبيحته هي ، فصار المسيح يسكن داخلنا ، وشركتنا ف 155وهو يسكن فينا بروحه154أي جسده  153هيكله
أعمق يتم قبولها أبدية لحقيقة روحية زائل ووعاء شركة الخبز والخمر ليس إال وعاء مادي .  156بتسبيحه قلبيا

تشير إلى أن شركة االفخاريستيا هي 157لهذا أقدم الصلوات الشرقية  ال المادة .والقلب على مستوى الروح 
االرثوذكسية به األغلبية من الطوائف الشرقية  . فكيف يتفق هذا مع ما يؤمن ذبيحة غير دمويةشركة في 

هناك دم مادي والذبيحة ؟ أال يناقضون انفسهم ؟ كيف يكون  دم مادياآلن أن الخمر يتحول إلى والكاثوليكية 
  ؟ غير دموية

ولهذا كلما انغلق الوعي على الخبز والخمر وتحولهما المادي الحرفي البيولوجي ، كلما انزلق اإلنسان إلى 
اصبح يعبد بالجسد ال بالروح ، بل انزلق إلى عبادة المادة والسجود لها وتكريمها في ذاتها بدال سدانية و الج

  من أن يستوعبها كفعل شركة روحي مع رب المائدة . 

  ؟ال مادي روحيكيف عرفنا أننا نأكل جسده ونشرب دمه على مستوى 

اقول لكم ان لم تأكلوا جسد ابن االنسان وتشربوا الحق الحق " قال الرب يسوع ا معرفنا هذا من كالمه  عند
دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة ابدية وانا اقيمه في اليوم االخير. الن 

                                                                                                                                            
Me". in substance And accordingly, there are many images whereby He brings us into union. Thus, if you 
mark it, He is "the Head," we are "the body:" can there be any empty interval between the head and body? 
He is "a Foundation," we "a building:" He "a Vine," we "branches:" He "the Bridegroom," we "the bride:" 
He "the Shepherd," we "the sheep;" He is "the Way," we "they who walk therein." Again, we are "a 
temple," He "the Indweller:" He "the First-Begotten," we "the brethren:" He "the Heir," we "the heirs 
together with Him:" He "the Life," we "the living:" He "the Resurrection," we "those who rise again:" He 
"the Light," we "the enlightened." (Chrysostom homily 8 on First Corinthians 3:11) 

) ، فاملذبح السماوي هو املسيح ال مذابح 10: 13(عب  .َال ُسْلطَاَن لِلَِّذيَن َخيِْدُموَن اْلَمْسَكَن َأْن يَْأُكُلوا ِمْنهُ » َمْذَبحٌ «وهو ما عناه بولس الرسول بقوله َلَنا  150 
  حجرية وضعها أصحاب الكهنوت الطقسي اجلسداين

  تفسري وليم ماكدونالد
  )26: 9اك كان جيب ان يتأمل مرارا كثرية منذ تأسيس العامل، ولكنه اآلن قد اظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل اخلطية بذبيحة نفسه. (عب فاذ ذ 151 
  )1: 8لنا رئيس كهنة مثل هذا ،قد جلس يف ميني عرش العظمة يف السماوات (عب  152 
  )21: 2واما هو فكان يقول عن هيكل جسده (يوحنا  153 
  )16: 6كو   2اين سأسكن فيهم واسري بينهم، واكون هلم اهلا، وهم يكونون يل شعبا. («كم انتم هيكل اهللا احلي، كما قال اهللا: فأن 154 
  )16: 3كو   1اما تعلمون انكم هيكل اهللا، وروح اهللا يسكن فيكم؟ ( 155 

  )51: 13فلنقدم به يف كل حني هللا ذبيحة التسبيح، اي مثر شفاه معرتفة بامسه. (عب  156
  الكنيسة القبطية واالنطاكية  157 
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جسدي ويشرب دمي يثبت فّي وانا فيه. كما ارسلني اآلب  يأكلحق ودمي مشرب حق. من  مأكلجسدي 
اما الجسد فال يفيد  الروح هو الذي يحيي:” ثم أكمل  158.” فهو يحيا بيفمن يأكلني الحي وانا حّي باآلب 

  159” روح و حياةالكالم الذي اكلمكم به هو  شيئا

هذا النص عندما ذكره يوحنا في إنجيله لم يضعه ضمن تأسيس العشاء الرباني ، بل وضعه بعد معجزة إطعام 
، ولكن الحقا لتوضيح عالقة الرب بكنيسته   ضعه ضمن نصوص شرح االفخاريستيالم نالرب للجموع ، لهذا 

  وليس تأسيسا لها . امعنى االفخاريستيكجسده ودمه ، أي كتوضيح 

ليس ماديا ، بل " ن لم تأكلوا جسد ابن االنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكمإ"الرب أوضح كالمه 
مستوى التحول  ىعل ويولوجي ، أوالبحتى ال يفهم أحد أن هذا الكالم بحسب المادة ، والروح باإليمان 
 اما الجسد فال يفيد شيئا الروح هو الذي يحيي” لهذا قال المحدود وإنما بحسب الروح ، البيولوجي المادي 

  160” روح و حياةالكالم الذي اكلمكم به هو 

لني فهو من يأكلم يتحول المسيح أمام الناس إلى خبز مادي حقيقي او إلى خمر مادي عندما قال ايضًا لهذا و 
أي حقيقة روحية  ي، ولكنه صار لنا خبز حياة به نحيا على مستوى حقيقي اعلى من المادي البيولوج يحيا بي

  في عشاء الخبز والخمر. معنا ، ألن حياة اهللا نفسه أصبحت تنتقل لنا بالشركة معه كشخص حاضر  ةإلهي

على مستوى  حقيقةإشارة إلى لغوية ، بل على أنه على أنه رمزي كتشبيه مجازي أو استعارة  ايضاً فال نفهم كالمه 
او " هو ال يعني رمز حق"جسدي مأكل  الرب. لهذا عندما يقول  حقيقة روحيةاعلى من الحقيقة المادية . أي 

" ، فهو ال يتكلم كتشبيه حق" ، وعندما يقول "دمي مشرب روحي إلهي حقيقيبل أن جسده مأكل "مادة 
نبتلع الرب ونشربه ونمتلئ به كحقيقة  حقاً . نحن "روحي إلهي حقيقيدمه مأكل "، بل أن او عن تحول مجازي 
. َفَما َأْحَياُه اآلَن ِفي اْلَجَسِد،  ال مجاز ، لهذا يقول بولس الرسول : "روحية  فََأْحَيا َال َأنَا، َبِل اْلَمِسيُح َيْحَيا ِفيَّ

. لكننا نحيا اآلن في زمن يؤمن 161"ِهللا، الَِّذي َأَحبَِّني َوَأْسَلَم نـَْفَسُه َألْجِليفَِإنََّما َأْحَياُه ِفي اِإليَماِن، ِإيَماِن اْبِن ا
. وهذا هو أكبر خطأ نقلته لنا غير حقيقي بان ما هو مادي فقط هو الحقيقي ، أما ما هو روحي فهو رمزي 

بحسب )  more concreteالحداثة والفلسفة الماركسية . بينما ما هو روحي أكثر كثافة وحضور (
  المادي شبحي زائل ، بينما الروحي باقي أبدي.. )less concrete(التعليم الكتابي مما هو مادي 

                                                 
  57- 53: 6يوحنا  158 
  . 63:  6يو  159 
  نفس املرجع السابق. 160 
  20: 2غالطية  161 
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  تقديم ذبيحة المسيح على مذابح حجرية ؟يعني هل العشاء 

حجري بواسطة كاهن يتبع مثال طقس اليهود   162للمسيح على مذبحمتكرر العشاء الرباني لم يكن أبداً ذبح 
،  163ذبيحة المسيح متكررة بواسطة كهنوت خاص طقسي تقديمن في الكنائس التقليدية ، أو كما يمارس اآل

وإلى االبد على الصليب بعد  164مرة واحدة  هو الذي قدم ذبيحة نفسهألن المسيح رئيس الكهنة الحقيقي 
ذبيحته لم تعد ، ألن  166، بال نواب أو ممثلين له 165العشاء الرباني خارج الهيكل القديم وخارج أورشليم كلها

تقدم بواسطة كهنة على مذابح وهيكل حجرية ، بل تم تقديمها مرة واحدة أبدية بواسطته هو ككاهن ومذبح 
(المسيح) لنصبح نحن جزءاً من هذه الذبيحة. الالنهائية الذبيحة وفي روحية مع  شركةوذبيحة ، والعشاء كان 

شركاء معه فنجوز في آالم الصلب معه بالروح لننال  هذه الشركة أعلنها الرب في العشاء قبل الصليب لنصبح
مع  ءعندما يشترك المؤمنون كعائلة اهللا في العشامعه مجد القيامة ، وبها ننمو في الحب والبذل والتضحية . 

، فيصبحون  167المسيح رئيس كهنوتهم الجديد الحقيقي ، تتحد أجسادهم بجسده ، ودمائهم بدمه روحيا
، ُصِلْبتُ َمَع اْلَمِسيِح ة (المسيح) ، ألنهم مصلوبين معه ، لهذا يقول بولس الرسول : "شركاء وجزء من الذبيح

. َفَما َأْحَياُه اآلَن ِفي اْلَجَسِد، فَِإنََّما َأْحَياُه ِفي اِإليَماِن، ِإيَماِن اْبِن اِهللا، الَِّذي  فََأْحَيا الَ َأنَا، َبِل اْلَمِسيُح َيْحَيا ِفيَّ
  . 168"َلَم نـَْفَسُه َألْجِليَأَحبَِّني َوَأسْ 

فَِإنـََّنا َنْحُن بذبائح  العهد القديم فقال:  ايؤكد هذا الكالم ما قاله بولس الرسول عندما قارن شركة االفخاريستي
ٌز َواِحٌد، َجَسٌد َواِحٌد، ألَنـََّنا َجِميَعَنا  َرائِيَل َحَسَب اْلَجَسِد. أَلَْيَس اْنظُُروا ِإسْ  .َنْشَتِرُك ِفي اْلُخْبِز اْلَواِحدِ اْلَكِثيرِيَن ُخبـْ

بَاِئَح ُهْم ُشرََكاَء اْلَمْذَبِح؟ بولس مقارنة واضحة بين ذبائح اليهود في مقابلة حيث يضع . 169الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الذَّ
الواحد في الكنيسة ،  الجسداليهودي ، وشركاء  المذبح، وبين شركاء االفخاريستيا شركة ذبيحة المسيح في 

الذي هو الخبز الحي السمائي وهو  بل جسد المسيح نفسهبح لم يكن يعني به بولس مذابح الحجر ، فالمذ
وان  170منه. يأكلواان (العتيق) ال سلطان للذين يخدمون المسكن المذبح الجديد الذي ال سلطان 

تقديمه وتقطيعه  أو ، من جديد له االفخاريستيا شركة في الذبيحة التي قدمها المسيح على الصليب وليس ذبحا
  على مذابح حجرية كما يظن البعض. 

                                                 
م)، 259- 257كلمة مذبح حتمل ضمنيا معىن ذبح املسيح ، وبدأ استعماهلا بدال من كلمة مائدة يف القرن الثالث على يد اسقف روما سيكستوس الثاين (  162 

 لكاثوليكية راجع املوسوعة ا
 According to Radulphus of Oxford (Prop. 25), St. Sixtus II (257-259) was the first to prescribe that Mass 
should be celebrated on an altar (Schulte, Augustin Joseph. "Altar (in Liturgy)." The Catholic 
Encyclopedia. Vol. 1. New York: Robert Appleton Company, 1907) 

  تأسيس سر الكهنوت: الكاهن 6لألنبا بنيامني : باب  - راجع هذا املفهوم يف كتاب أسرار الكنيسة السبعة يف الطقس القبطي  163 
  )12: 9(عب .َخَل َمرًَّة َواِحَدًة ِإَىل اَألْقَداِس، فَـَوَجَد ِفَداًء أََبِديًّاَولَْيَس ِبَدِم تـُُيوٍس َوُعُجول، َبْل ِبَدِم نـَْفِسِه، دَ  164 
  )13: 13(عب  ألن هذه كلها بطلت كرموز لوجود األصل ، وهلذا يقول بولس :" فـَْلَنْخرُْج ِإًذا ِإلَْيِه َخارَِج اْلَمَحلَِّة َحاِمِلَني َعاَرُه" 165 
  ، فخاض املسيح جتربة الصليب وحده ،  فال جمال ألن ندعي ألي وساطة بشرية كهنوتية بني املؤمن واملسيح كل تالميذه هربوا ووقفوا بعيدا   166 
  سيتم مناقشة هذا بالتفصيل الحقا 167 
  20: 2غالطية  168 
  18- 17: 10كو 1 169 
  10: 13عربانيني  170 



www.mechristian.wordpress.com  

 
 

47

فصح أو للخالص أو للمغفرة أو ذبائح لتحتاج إلى تقديم ذبائح متكررة ل الكنيسة لم تعدإذن في العهد الجديد 
التي ذبحها المسيح نفسه على  في ذبيحة المسيحبالعشاء الرباني تشترك ، بل أصبحت  أو غير دمويةدموية 

فيمكن مرات ومرات . لنا نعمة الدخول إلى القدس السمائي لنشترك في الذبيح نفسه هو هو صار الصليب ، 
أعضاء الكنيسة  ، وبهذا يمارس  ذبائح جديدة روحية )كجزء من ذبيحة المسيح(عندها أن يقدم أعضاء الكنيسة 

ن ألجله ، فوظائف  بتقديم ذاتهم ذبيحة خدمة وإعال، بل من جديد كهنوتهم ليس بتقديم ذبيحة المسيحكلهم  
   : تقديم ذبائح جديدة روحية منهاكهنوتهم الجديد يشمل 

ُمَباِشًرا ِإلْنِجيِل اِهللا  َحتَّى َأُكوَن َخاِدًما لَِيُسوَع اْلَمِسيِح َألْجِل األَُمِم، ": كما يقول بولس التبشير قربان + اوال 
  . 171ًسا بِالرُّوِح اْلُقُدِس.َمْقُبوالً ُمَقدَّ  قـُْربَاُن األَُممِ ، لَِيُكوَن َكَكاِهنٍ 

وهي األمم قربان تقدمة للرب كأعضاء جدد في كنيسته ،  إلى األمم ، وبالتالي تقديم(انجيل اهللا) أي بتقديم 
َولِكنَّ اْلُكلَّ ِمَن اِهللا، الَِّذي َصاَلَحَنا لِنَـْفِسِه بولس :  عنها التي قالخدمة المصالحة بين المسيح والعالم ،  نفسها

َر َحاِسٍب َلُهْم .  ِخْدَمَة اْلُمَصاَلَحةطَانَا وَع اْلَمِسيِح، َوَأعْ بَِيسُ  َأْي ِإنَّ اَهللا َكاَن ِفي اْلَمِسيِح ُمَصاِلًحا اْلَعاَلَم لِنَـْفِسِه، َغيـْ
َنْطُلُب َعِن اْلَمِسيِح: اَهللا يَِعُظ بَِنا.  ، َكَأنَّ َنْسَعى َكُسَفَراَء َعِن اْلَمِسيحِ ِإًذا  .َخطَايَاُهْم، َوَواِضًعا ِفيَنا َكِلَمَة اْلُمَصاَلَحةِ 

  .  172َتَصاَلُحوا َمَع اهللاِ 

َز :  ا، لهذا يقول بولس عن االفخاريستي نعترف ونبشر بموتهوبدون أفخارستيا ال يمكن أن  ُكلََّما َأَكْلُتْم هَذا اْلُخبـْ
ُتْم هِذِه اْلَكْأَس،  بر ونبشر ونعترف بموت الرب دون ألنه كيف نخ  173.ْن َيِجيءَ ِبَمْوِت الرَّبِّ ِإَلى أَ ُتْخِبُروَن َوَشرِبـْ

وفي ذبيحته على الصليب ؟ وكيف دون ان نشترك فيه أن نكون شهود لهذا الموت؟ وكيف نكون شهود لموته 
نشترك في الذبيحة دون شركة أفخارستيا في جسده المكسور ودمه المسفوك ؟ إذن بدون أفخارستيا ال يمكن 

لمسيح وإال صرنا مرائين نشهد بما ال نعرف أو نعترف بما ال نعيش وتصير شهادتنا باطلة ، أن نشهد لموت ا
  ودينونة علينا ، وبشارتنا ضعيفة هزيلة بال قوة وال مواهب روحية .

 َال ُسْلطَاَن لِلَِّذيَن َيْخِدُموَن اْلَمْسَكنَ على المذبح السماوي أي المسيح نفسه الذي  174+ وثانيا ذبائح التسبيح
ِفي   ِبهِ مع المسيح بالروح القدس ال نقدر أن نقدم  افبدون شركة أفخارستي .175َأْن يَْأُكُلوا ِمْنهُ (الهيكل اليهودي) 

المتحد بنا   بالمسيح. كما يقول بولس . فتقديم ذبائح التسبيح واالعتراف تكون 176ُكلِّ ِحيٍنِ ِهللا َذبِيَحَة التَّْسِبيحِ 
  ككنيسة .

                                                 
  16: 15رومية  171 
  20- 18: 5كو 2 172 
  26: 11كو   1 173 
ْم ِبِه ِيف   174  هِ فَـْلنـَُقدِّ   )15: 13(عربانيني  .ُكلِّ ِحٍنيِ ِهللا َذبِيَحَة التَّْسِبيِح، َأْي َمثََر ِشَفاٍه ُمْعَرتَِفٍة بِامسِْ
  10: 13عربانيني  175 
  نفس املرجع 176 



www.mechristian.wordpress.com  

 
 

48

َال تـَْنَسْوا ِفْعَل اْلَخْيِر َوالتـَّْوزِيَع، ألَنَُّه ِبَذبَاِئَح ِمْثِل هِذِه ح فعل الخير والتوزيع كما قال بولس : + وثالثا بتقديم ذبائ
  177ُيَسرُّ اهللاُ 

، بل 178من جديد ذبيحة المسيح على مذابح حجرية ،حاشا  نقدمنحن إذن كمؤمنين وكهنة العهد الجديد ال 
، ونتحد بدمه وجسده روحيا كرئيس كهنة على الصليب   التي قدمها هوترك في ذبيحة الرب يسوع المسيح نش

  ككهنة ذبائحنا التي تشمل اعترافنا بموته وتسبيحنا واعمال الخير .   نقدم نحننستطيع ان (أي بذبيحته) وبها 

 هذه هي فاعلية روح شركة االفخاريستيا التي ُدعي إليها كل مؤمن في الكنيسة. لهذا بينما يحاول كهنوت
، اصبح كهنوت  179ذبيحة المسيح مرات ومرات على مذبح حجري أرضي تقديمالطقس التقليدي أن يعيد 

العهد الجديد لكل مؤمن بأن يشترك في العشاء مع المسيح الذبيحة الحقيقية حتى يمكن أن يمارس كهنوته بدم 
ح) هي التي تصنع كهنوت العهد الجديد : دم يسوع . ألنه في العهد الجديد أصبحت شركة الذبيحة (المسي

  المؤمنين ، وليست الكهنوت هو من يقدم الذبيحة . 

كهنوتنا اآلن يقوم على شركة حية مع الرب يسوع القائم على رأس المائدة في كسر الخبز داخل كل بيت ، 
 ، ألن فصحنا مع المسيح ال يزال فصح عائلي180مثلما كانوا يكسرون الخبز في البيوت في الكنيسة األولى 

وال الهياكل الحجرية بل في الضخمة تم في العلية وليس في الهيكل اليهودي فال يُقدم في بيوت العبادة 
  العّليات والبيوت المغلقة كشركة مؤمنين . 

  

  

                                                 
  16: 13عربانيني  177 
  )48: 7لِكنَّ اْلَعِليَّ َال َيْسُكُن ِيف َهَياِكَل َمْصُنوَعاِت اَأليَاِدي (أع  178 
االساطري عن رؤية طفل يذبح داخل اهلياكل الطقسية ، أو دم بشري يف اخلبز إىل آخر هذه االساطري الشعبية ، بينما إيريناؤس اسقف ليون حيث تنمو اآلن  179 

  ) 6: 18، 4م) أكد على ان مذحبنا مسائي وليس أرضى (كتاب ضد اهلرطقات 259- 257م) قبل عصر اسقف روما سيكستوس الثاين (202(ت
َز ِيف اْلبـُُيوِت، َكانُوا يـَتَـَناَولُوَن الطََّعاَم بِاْبِتَهاٍج َوَبَساَطِة قـَْلٍب (أع َوِإْذ ُهْم يَ  180    )46: 2ْكِسُروَن اْخلُبـْ
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  مع ما فهمه اآلباء ؟ المصالحة هتفق هذتهل 

  االفخاريستيا ومعناهامفهوم أقدم المصادر عن 

ممارسة االفخاريستيا، بالمثل ليس هناك من اآلباء من تجاهل أهمية  كما تتفق اغلب الطوائف على أهمية
كما تتصارع الطوائف الروحية ، أو نظر إليها على انها ممارسة مسرحية رمزية ، ولكن بالمثل ايضًا    ااالفخاريستي

باستعمال يا في الوصول إلى معنى االفخاريستقديما حاليا في تفسير معنى االفخاريستيا ،  كذلك تعثر اآلباء 
 يعتصرون. فاختلفت تفسيراتهم ، وكأنهم كانوا المادة والروح وجدال الرمز والحقيقة ، استعمال بين اللغة 

ما إذن ماذا كان يعني الرب . فاالختالف العقيدي المعاصر الخبرة التي اختبروها في العشاء ، و عقولهم ليفهموا 
عونا للتفكر والحذر من الحكم على أي شخص لمجرد اختالفه ، مما يدهو إال امتداد لصورة الكنيسة األولى 

  فيتهم أنه مهرطق ويحرم من الشركة . ،في فهم الخبرة الُمعاشة 

ما نراه من إلى  ، الحيةالعهد الجديد  ممارسةمن  االفخاريستياساهمت في تطور عقيدة ثالث مدارس 
بعد سقوط  بدأت تختفيوالتي لمدرسة اليهودية اأولها . ت النظرية التي اعثرت الكثيرين ومازالتالمجادال

قرب المدارس ، وهي أ الميالدي فقط حتى نهاية القرن األولهذه المدرسة م ، فاستمرت  70أورشليم عام 
تركز على العناصر كثيرا لروح العهد الجديد ، فحاولت أن تحافظ على مفهوم الشركة في االفخاريستيا دون أن 

  . أو تفسير دون توصيفتحيا الخبرة بل بقيت صامتة  مادي .األمر على أنه رمزي أو  سعى إلى تفسيرت، أو أن 

 في وصفالرمزية استعمال اللغة والتي مالت تدريجيا إلى األفريقية الالتينية اإلسكندرية ومعها المدرسة ثانيها 
  .على مستوى الكنيسة والشركة  بحقيقتها الروحية، مع االحتفاظ االفخاريستيا 

أفكار أرسطو إلى التحول المادي لتفسير أهمية ، والتي تطورت الحقا تأثرا بالرومانية  ةلمدرسة الالتينيلثهما اوثا
  .االفخاريستيا

أو مادي  تفسيريمكننا أن نعمم بما يقارب اليقين أنه ال يوجد أي نص آبائي صريح في أول قرنين عن أي 
اء أي تحول إلى دم أو لحم بشري في معرض دفاعهم عن في القرن الثاني استنكر الكثير من اآلبو . رمزي

على  مع إجماعهمبعد نهاية القرن الثاني ، اختلفت أقوال اآلباء وتفاسيرهم ، لكن االيمان في مواجهة الوثنيين ، 
  . في حياة الكنيسة أهمية االفخاريستيا

هور دون أن تطغى احداها على في الظالمتنوعة بدأت بذور المدارس التفسيرية تحديدا في القرن الثالث 
بعد عصر قسطنطين ،  ،منتصف القرن الرابع  منصراحة للعناصر فكرة التحول المادي  ظهور بدأاألخرى ، ثم 

تم المزج حيث ،  صعود سلطان اسقف رومامع ، والذي تزامن الرومانية المادية  تغلغل فكر المدرسةنتيجة 
، فأصبح التحول يحدث من خالل ممارسة عود طبقة اإلكليروس بصالمادي التدريجي بين الطقسية والتحول 
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القدس مسيح باستدعاء الروح إلى شخص الالمادية العناصر  ليغيرخصيصًا تم تنصيبه طقسية يقوم بها كاهن 
  بطريقة ميكانيكية.

مسيح في حل الكاهن الطقسي تدريجيا مكان المسيح على رأس المائدة ، فاختبأ البدأ يايضاً العصر ذلك في و 
اإلنسان الذي على أصبحت العناصر الغير عاقلة أهم من وتدريجيا ، يظل الطقس له قيمة ، حتى  الخبز والخمر

، اإلله  من اإلنسان ، فهما يتحوالن حقيقة إلى المسيحطقسيا أثمن صار ، والخبز والخمر  صورة الرب اإلله
  . 181ال الحقيقةيه على سبيل المجاز والتشب جسده ودمهبينما الكنيسة أصبحت 

حتى تم صياغتها بواسطة الكنيسة الرومانية إلى عقيدة التاريخ لفترة طويلة ، واستمرت هذه األفكار في حضانة 
، وتأثرت بها الكنائس األرثوذكسية 13في القرن ال ubstantiationranstعقيدة التحول هي ثابتة 

   . 17في القرن الها هما يشب الخلقدونية ، فقبلت

، وكانت تمارس فيهما مع األغابي لخبز والخمر االكنيسة تحيا روح الشركة بشركة  كانت القرن األول من بداية
روح الجسد الواحد والدم الواحد ككنيسة فلم تكن هناك حاجة للشرح لما هو معاش بالروح القدس ، فال نجد 

كممثل للمدرسة اليهودية التي يداخي  في القرن األول إال شهادة األسفار المقدسة للعهد الجديد ، وكتاب الد
  .اختفت الحقا 

  م): 100ويعتبر أقدم وثيقة طقسية (الديداخي ) 1(

الخبز يصير جسد أو الخمر دما ، لكن الوثيقة  أن، أو أي تحول مادي أو بيولوجي الديداخي ال يذكر كاتب 
ن شركة الخمر بأن نصلي "نشكرك يا لشركة الكنيسة ، فتكلم كاتبها ع  اركزت باألولى على معنى االفخاريستي

أبانا على كرمة داود خادمك التي أعلنتها لنا في خادمك يسوع المسيح ألنك لك المجد لألبد" ، فكان التركيز 
كسر الخبز بلوحدة الكنيسة بشركة شرب الخمر ، واما عن شركة الكنيسة في الوحدانية  كإشارةعلى كرمة داود  

كان هذا الخبز المكسور مبعثرا فوق التالل وصار خبزا واحدا ، هكذا اجمع  فكاتب الديداخي يقول "فكما  
  .  182كنيستك من أقصى األرض إلى ملكوتك"

على مستوى الشركة ،  اوبهذا يقترب فكر كاتب الديداخي إلى فكر بولس الرسول ويركز على عمل االفخاريستي
ونالحظ في الديداخي بساطة الطقس وقصر  وكيف أن شركة الخبز تحقق وحدانية جسد المسيح أي الكنيسة .

                                                 
  109- 108) ألسقف اإلسكندرية شنودة الثالث ص 2006راجع كتاب بدع حديثة  ( 181 

182 Now concerning the Thanksgiving (Eucharist), thus give thanks. First, concerning the cup: We thank 
you, our Father, for the holy vine of David Your servant, which You made known to us through Jesus 
Your Servant; to You be the glory forever. And concerning the broken bread: We thank You, our 
Father, for the life and knowledge which You made known to us through Jesus Your Servant; to You be 
the glory forever. Even as this broken bread was scattered over the hills, and was gathered together and 
became one, so let Your Church be gathered together from the ends of the earth into Your kingdom 
(Didache Chapter 9) 
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بل شركة كنسية تحمل رجاء في المسيح الصالة وعمقها وأهمية االفخاريستيا وانها ليست مجرد ذكرى عقلية .  
  وحده.

، اشكروا (قائلين): "نشكرك يا أبانا القدوس 183وبعد ان تمتلئوا (بالطعام) : لهذا يكمل كاتب الديداخي قائال
دوس الذي سكن قلوبنا ، والمعرفة وااليمان والخلود الذين أعلنتهما لنا من خالل خادمك من أجل اسمك الق

. أنت السيد المهيب خلقت كل شيء من أجل اسمك ، ووهبت الطعام والشراب يسوع ، لك المجد إلى األبد 
وحيين وحياة إلى البشر من أجل البهجة ، حتى نشكرك . ولكن من أجلنا (كمسيحيين) أعطيتنا طعام وشراب ر 

  184أبدية من خالل خادمك."

من هذه الصالة القصيرة يتضح التالزم بين وليمة المحبة ، والطعام والشراب الروحيين ، وفعل الشكر . فهذه 
الوجبة العائلية لم تكن مجرد طعام وشراب مثل عطية الرب لكل البشر ، بل كانت طعام وشراب روحيين يهبان 

  "نشكرك".كجماعة معاً قائلين   الشركةون في وحدانية ر م يشكروح الشكر والوحدة حتى أنه

الفكر الفلسفي في فهم  لدخولبداية كانت ، و تتأرجح في معناها آبائية كتابات   ظهرتمع دخول القرن الثاني ، 
: اغناطيوس اسقف من القرن الثاني أثنين نكتفي هنا بذكر شهادة ف، على يد يوستين الشهيد معنى كالم االنجيل 

  انطاكية ، و يوستين الشهيد .

  م) 110أغناطيوس (ت ) 2(

في إحدى رسائله السبع : "فلتنتبهوا أال تمارسوا إال أفخارستيا واحدة . ألن جسد ربنا يسوع اغناطيوس يقول 
الواحدة  ااالفخاريستي على مفهومفي كالمه اغناطيوس فركز ،  185المسيح واحد ، وكأس واحدة لوحدانية دمه" 

لم يصرح ركة الكأس من أجل وحدانية دمه ، فشالكنيسة  أي جسد المسيح ودمه ، ألن  ق وحدانيةالتي تحق
لم يقل بأن الكأس هي دمه ، و ، جسدانيأبدا بتحول مادي حرفي لجسد من أنسجة ولحم ، او إلى دم مادي 

  بل هي لوحدانية دمه ، وبهذا يؤكد روح الشركة الكنسية بوحدانية االفخاريستيا .

أغناطيوس أيضاً :"حبي قد ُصلب ، وال يوجد لهيب نار داخلي بشهوة لألكل ، ولكن هناك في أحشائي  ولويق 
وال إلى متع هذه الحياة ، أنا  ال شهوة لي إلى الطعام البائدماء حي يتكلم ، فيخبرني داخليا (تعال إلى اآلب). 

                                                 
  ألن االفخاريستيا كانت جزءا من وجبة كاملة ، وجبة أغايب 183 

184 But after you are filled, thus give thanks: We thank You, holy Father, for Your holy name which You 
caused to tabernacle in our hearts, and for the knowledge and faith and immortality, which You made 
known to us through Jesus Your Servant; to You be the glory forever. You, Master almighty, created all 
things for Your name's sake; You gave food and drink to men for enjoyment, that they might give thanks 
to You; but to us You freely gave spiritual food and drink and life eternal through Your Servant. 
(Didache Chapter 10) 
185 Take heed, then, to have but one Eucharist. For there is one flesh of our Lord Jesus Christ, and one 
cup to [show forth ] the unity of His blood (Letter to the  Philadelphians 4:1) 
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الذي صار بعد (تجسده) من نسل داود  ، الخبز السمائي ، جسد يسوع المسيح ابن اهللا ، خبز اهللاشتهي 
  186والحياة األبدية" الذي هو الحب الغير بائدوإبراهيم ، واشتهي ان أشرب المشروب اإللهي ، أي دمه ، 

على الحقيقة الروحية لشركة جسد المسيح ، التي أعلنها الرب يسوع في أيضًا أغناطيوس  ركزفي هذه الفقرة 
أن دم المسيح هو مثال ، لهذا ال يقول أغناطيوس  اهللاخبز دما قال أنه هو انجيل يوحنا االصحاح السادس ، عن

ال يتكلم عن  هناألبدية" ، ويؤكد أ حرفيا وماديا الخمر أو الكأس ، بل أن دمه هو "الحب الغير بائد والحياة
ى جسده تحولنا نحن بالروح إلطعام بائد (مادي) ، بل طعام دائم أي شركة جسد المسيح وشركة دمه التي 

  ودمه.

ال  وأيضا يستعمل أغناطيوس كثيرا لفظ "خبز اهللا" أو "الخبز" ليشير إلى أنه ماديا ال يزال خبزًا . فيقول : "
كاسرين نفس  ، ويقول أيضا " 188"اهللا خبز، هو محروم من  187يخدع أحد نفسه ، أي واحد ليس في المذبح

  189"ى نحيا إلى االبد في يسوع المسيحت ، حتالذي هو دواء الخلود ، وترياق عدم المو  الخبز الواحد

عن االفخاريستيا وأخيرا يقول أغناطيوس عن الهراطقة في رسالته على أهل سميرنا : "انهم يمتنعون (الهراطقة) 
هي جسد مخلصنا يسوع المسيح الذي تألم من اجل (الشكر) ألنهم ال يعترفون بأن االفخاريستيا  والصالة

اآلب لصالحه . لهذا هؤالء يتكلمون ضد عطية اهللا ، ويستدعون الموت في خطايانا ، والذي أقامه 
  190خالفاتهم"

بينما يتكلم بواقعية شديدة ولغة غير رمزية أو مجازية عن االفخاريستيا ، إال  وفي هذه الفقرة نجد أن اغناطيوس
مع الصالة ، ولم يذكر تامة على مساواة شكر  كممارسة، بل   االفخاريستيا كمادةعن ايضًا لم يتكلم  انه 

الكنسية نفسه في  فعلتحول مادي لخبز إلى جسد مادي، أو أي خمر إلى دم مادي، بل على  لفعأي تصريحا 

                                                 
186 My love has been crucified, and there is no fire in me desiring to be fed; but there is within me a water 
that lives and speaks, saying to me inwardly, Come to the Father. I have no delight in corruptible food, 
nor in the pleasures of this life. I desire the bread of God, the heavenly bread, the bread of life, which is 
the flesh of Jesus Christ, the Son of God, who became afterwards of the seed of David and Abraham; and 
I desire the drink of God, namely His blood, which is incorruptible love and eternal life. (Letter to the 
Romans 7:3) 

  يف املذبح يعين يف املسيح نفسه  187 
188  Let no man deceive himself: if anyone be not within the altar, he is deprived of the bread of God. 
(Ignatius Letter to the Ephesians 5) 
189 breaking one and the same bread, which is the medicine of immortality, and the antidote to prevent us 
from dying, but [which causes] that we should live forever in Jesus Christ. ((Ignatius Letter to the 
Ephesians 20) 
190 They abstain from the Eucharist and from prayer, because they confess not the Eucharist to be the flesh 
of our Saviour Jesus Christ, which suffered for our sins, and which the Father, of His goodness, raised up 
again. Those, therefore, who speak against this gift of God, incur death in the midst of their disputes. 
(Letter to Smyrnians 7:1) 
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جسد المسيح ، ألن شركة  استعالنتقديم الشكر "االفخاريستيا" ، وفعل الشكر في شركة مع المسيح هو 
  يا هي صالة الجسد ، أي الكنيسة.  هي نفسها شركة الجسد ، وصالة االفخاريست ااالفخاريستي

  م)160-100الشهيد يوستين () 3(

 191يؤمن باننا نتغذى بالخبز والخمر المقدسين بالصالة (وليس المتحولين)فكان شاهد على عصره ، ايضاً كان   
سة وبعد أن يعطي الرئيس شكرا، وكل الحاضرين يعلنون تأييدهم ، يقوم هؤالء المدعوين بيننا شمام "فيقول ، 

المختلط بالماء الذي تُلي عليه الشكر ، وللغائبين يحفظون  شركة الخبز والخمرليعطوا الحاضرين من أجل 
، وهذا الطعام يدعى بيننا االفخاريستيا ، وال يسمح ألي أحد أن يشترك إال إذا كان يؤمن بأن تعليمنا 192جزءاً 

ل التجديد ، ويحيا كما أمر المسيح . ألننا ال حقيقي ، واغتسل بالغسل الذي من أجل غفران الخطايا ، ومن أج
نقبل هذه كخبز عادي أو شراب عادي ، ولكن بحسب يسوع المسيح مخلصنا ، الذي صار جسدا بكلمة اهللا 

والذي منه دمنا ولحمنا ، وكان له جسد ودم ألجل خالصنا ، بالمثل تعلمنا أن الطعام المقدس بصالة كلمته ، 
  " الدم الذي ليسوع الذي صار جسداً.د و ، هو الجسبالتحول يتغذى 

بالمثل تعلمنا أن الطعام المقدس بصالة كلمته ، والذي منه دمنا ولحمنا بالتحول  " وهنا نالحظ كالم يوستين
transmutation  الدم الذي ليسوع الذي صار جسداً يتغذى ، هو الجسد و"  

، بل كلمه يشير إلى أن شركة االفخاريستيا لبالغي اتتخطى الرمزية والتشبيه كانت  لغة يوستينمن الواضح أن 
لكنه ، لخبز والخمر ، بل نوع من تقديس ا المادي تصريحاً لم يقل بأي نوع من التحول ، ومع هذا تقيم الكنيسة

نتغذى بهما عندما دمنا ولحمنا جزء من إلى أوال   transmutationأعلن أن الخبز والخمر يتحوالن  أيضاً 
نفس الفكر وهذا هو سد المسيح ودمه ، ج يمثالن عندهاخبز والخمر إلى دمنا ولحمنا ،  وبعد تحول ال، 

العهد الجديد ، أن االفخاريستيا هي استعالن تحول الكنيسة إلى جسد المسيح في شركة الحب ، الذي يعلنه 
   أي كنيسته.مه نفس الترتيب اإلنجيلي الذي يؤكد على األكل والشرب قبل إعالن جسد المسيح ودا يذكر ذله

                                                 
191 And when the president (one of the brethren who was presiding) has given thanks, and all the people 
have expressed their assent, those who are called by us deacons give to each of those present to partake of 
the bread and wine mixed with water over which the thanksgiving was pronounced, and to those who 
are absent they carry away a portion. And this food is called among us eukaristia [the eucharist], of which 
no one is allowed to partake but the man who believes that the things which we teach are true, and who 
has been washed with the washing that is for the remission of sins, and unto regeneration, and who is so 
living as Christ has enjoined. For not as common bread and common drink do we receive these; but in 
like manner as Jesus Christ our Savior, having been made flesh by the Word of God, had both flesh and 
blood for our salvation, so likewise have we been taught that the food which is blessed by the prayer of 
His word, and from which our blood and flesh by transmutation are nourished, is the flesh and blood of 
that Jesus who was made flesh.” (Justin Martyr First Apology, 65-66) 

  كان هذا شيئا مباح يف القرون األوىل للكنيسة  192 



www.mechristian.wordpress.com  

 
 

54

من الواضح أن هذه "وحتى نؤكد أن هذا هو فكر يوستين نستشهد بجزء من حواره مع تريفو اليهودي قال فيه :
أنه تجسد من أجل المؤمنين به ، ومن اجلهم  لذكرىلنأكل ،  مسيحنالنا  أعطاههي عن الخبز الذي  193النبوءة

  194ع الشكر"دمه م لذكرىأيضا تألم . والكأس التي اعطانا لنشرب 

،  المسيح تجسد ىذكر كما يراه ألن الخبز   العناصر ماديا ال يؤمن بتحولكان من الواضح تماما ان يوستين  
وال يؤمن ،  مدرسة زوينجليمثل ما تعبر عنه ، دمه وليس تحول لدمه  ذكرىس الكأو جسده ، وليس تحول ل

أكل دائمة بين كالمه قوي عن عالقة الة ، و الخبز والخمر مقدسين بالص بال قيمة ألنه يرىرمز مجرد بأيضًا 
يتكلم بلغة حاضرة و االفخاريستيا ، شركة بحضور حقيقي للمسيح في  فهو يؤمن،  تجسد المسيحو الخبز 

يحيا االفخاريستيا في  "يوستين"، وليس "أعطى تالميذه" وكأنها فعل منفصل تاريخيا ، فـ  "مسيحنا ... اعطانا"
، والذكرى هي مع حضور المسيح وليست عنه في غيابه ، ويتحد به في الوليمة  حضور المسيح ، ويشترك معه

، يتضح أهمية االفخاريستيا في حياة يوستين كفعل شركة حي مع المسيح  المشاهد السابقةبالجمع بين و . 
  والكنيسة .

ني واجهوا اتهام الوثنيين لعله أيضا من المفيد أن نذكر سريعا ان بعض األباء والمعلمين المسيحيين من القرن الثا
مستنكرًا في رسالته الدفاعية األولى إلى فقال يوستين أن المسيحيين يأكلون لحوم ودماء بشرية بالنفي ، 

وأكل أما أنهم يرتكبون هذه األعمال الهائلة المخزية : قلب المصباح ، وجماع الفجور ، ": الروماني  راإلمبراطو 
على األقل ليس من  –، ولكننا نعلم أنهم ال يضطهدون وال يقتلون بواسطتكم ، فال نعلم عنها شيئا  لحم بشري

، من  ليس نحن من نأكل لحم بشريم) : "Tatian )110-172ل تاتيان قامثله ، و  195"أجل اعتقاداتهم.
م) اسقف Theophilus )115- 181، ومثله قال ثيؤفيلوس  196يقولون بذلك من بينكم هم شهود زور "

عون أننا نتشارك في حيث ألسنة الملحدين تتهمنا نحن من نعبد اهللا المدعوين مسيحيين ، فيدّ  أنطاكية : "...
واألكثر حقارة وهمجية اننا نأكل لحماً زوجاتنا ، ونمارس معهم الرذيلة ، واننا نمارس زنا المحارم مع اخواتنا ، 

 197 بشرياً"

                                                 
  )19- 13: 33يعين (أشعياء  193 

194 Now it is evident, that in this prophecy [Isa 33:13-19] to the bread which our Christ gave us to eat, in 
remembrance of His being made flesh for the sake of His believers, for whom also He suffered; and to the 
cup which He gave us to drink, in remembrance of His own blood, with giving of thanks." (Justin 
Martyr, Dialogue with Trypho, chapter 70) 
195 “And whether they perpetrate those fabulous and shameful deeds–the upsetting of the lamp, and 
promiscuous intercourse, and eating human flesh–we know not; but we do know that they are neither 
persecuted nor put to death by you, at least on account of their opinions.” (Justin Martyr First Apology, 
26) 
196 "...It is not we who eat human flesh - they among you who assert such a thing have been suborned as 
false witnesses; (Tatian, Address to the Greeks, xxv) 
197 wherewith godless lips falsely accuse us, who are worshippers of God, and are called Christians, 
alleging that the wives of us all are held in common and made promiscuous use of; and that we even 
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البشرية جاء مما ظنوه يحدث وقت االفخاريستيا ، بأكل اللحوم للمسيحيين ن اتهام الوثنيين إذن أمن الواضح 
ألن اليونانيين ،  حيث يفسر إيريناؤس السبب في اتهام الوثنيين للمسيحيين بأكل اللحم البشري فيقول : "

عندما قبضوا على خدام المسيحيين المبتدئين ، استعملوا القوة ضدهم ، ليعرفوا منهم أي سر يمارسه 
لخدام ، فلم يعترفوا بما يشبع رغبات معذبيهم ، إال ما سمعوه من أسيادهم المسيحيون ، أما هؤالء ا

، واعطوا  فتخيلوا أنها حقًا لحم ودم(المسيحيين) أن الشركة اإللهية (االفخاريستيا) هي جسد ودم المسيح ، 
يحية ، إلى المحققين معهم إجابات بهذا المعنى ، لهذا افترض المحققون أن هذا هو حال الممارسات المس

وأعطوا هذه المعلومات لغيرهم من اليونانيين ، وحالوا إجبار الشهيدين سانتوس و بالندينا على االعتراف تحت 
بهذه الكلمات "كيف يمكن  -بما يثر اإلعجاب –تأثير التعذيب بصحة هذه الممارسات . فأجابتهم بالندينا 

ن أجل ممارسة الفضيلة ، لم يسمحوا ألنفسهم لهؤالء األشخاص أن يحتملوا هذه االتهامات ، وهم الذين م
هذا االتهام ،  آباء الكنيسة من القرن الثاني بإنكارفقام ،  198حتى أن يأكلوا من اللحوم المسموح بأكلها"

سواء ظاهريا او  في العناصر إلى جسد ودم بشريين ماديين حقيقي أو جوهري وبالتالي انكروا تماما أي تحول
  . باطنياً 

بين القرنين الثاني والثالث يهمنا أن نستمع إلى شهادة ثالثة من اآلباء واحد قريب من المدرسة التالية في الفترة 
الرومانية هو إيريناؤس والثاني من المدرسة اإلسكندرية ، هو اكلمندس السكندري ، والثالث من األباء األفارقة 

  وهو ترتيليان .

  م) 202-140إيريناؤس () 4( 

في عن شركة المسيح اإلنجيلية نفس الفكرة لإيريناؤس  يشهدثاني وعند مدخل القرن الثالث الالقرن في آخر 
، مستنكرا ما فهمه  -كما ذكرنا سابقا– فكما استنكر تهمة أكل المسيحيين للحم بشرياالفخاريستيا 

كذلك ،   "حم ودمفتخيلوا أنها حقًا لأن الشركة اإللهية (االفخاريستيا) هي جسد ودم المسيح ، اليونانيون "
 نقاليعيد اقتباس النص اإلنجيلي عن شركة الخبز  حيث، ه ضد الهراطقة في كتابيوضح معنى االفخاريستيا 

                                                                                                                                            
commit incest with our own sisters, and, what is most impious and barbarous of all, that we eat human 
flesh (Theophilus, To Autolycus, III, iv) 
198 “For when the Greeks, having arrested the slaves of Christian catechumens, then used force against 
them, in order to learn from them some secret thing [practiced] among Christians, these slaves, having 
nothing to say that would meet the wishes of their tormentors, except that they had heard from their 
masters that the divine communion was the body and blood of Christ, and imagining that it was actually 
flesh and blood, gave their inquisitors answer to that effect. Then these latter, assuming such to be the 
case with regard to the practices of Christians, gave information regarding it to other Greeks, and sought 
to compel the martyrs Sanctus and Blandina to confess, under the influence of torture, [that the allegation 
was correct]. To these men Blandina replied very admirably in these words: ‘How should those persons 
endure such [accusations], who, for the sake of the practice [of piety], did not avail themselves even of the 
flesh that was permitted [them to eat]?’” (Irenaeus , Fragment 13) 
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فيقول عن الرب "أخذ هذا الخبز المخلوق وشكر ، وقال "هذا هو جسدي" ، وأيضا الكأس الذي هو جزء من 
   199قدمة العهد الجديد"الخليقة التي ننتمي إليها ، ثم اعترف انه دمه ، ثم علم ت

في جملة اعتراضية يؤكد  ولكنه، دون أن يضيف أي تفسير هنا ينقل أجزاء غير كاملة من االناجيل  سإيريناؤ 
يواجهنا فعهد جديد . تقدمة اعتراف المسيح بدمه كوبعدها يعلن مرة أخرى  جزء من خليقتنا هوعلى أن الخمر 

المخلوقة يتم  اأنه بامتزاج الخمر بطبيعتنجملته االعتارضية على بإيريناؤس بنفس الترتيب اإلنجيلي ، ويؤكد 
  ، فتصير دمائنا من دمه ألنه اشترك معنا في الخمر. بحسب الروحداخلنا  أي،  استعالن دم المسيح

يقول  "إذا لم يُنقذ (يقوم) جسد المسيح ، فإننا في الحقيقة لم يخلصنا الرب بدمه ، وال كأس الخمر أيضا لهذا 
  200"شركة جسده، وال الخبز الذي نكسره هو  شركة دمههي 

، فيربط أهمية قيامة المسيح بأهمية الروحية االفخاريستيا  حقيقةلغة قوية عن  سإيريناؤ يستعمل وبهذا 
، ويعلن أن شركة جسد والدم قيامته ، بشركة الجسد في وبهذا يربط حياة المسيح اإللهية االفخاريستيا ، 

أي شيء عن تحول خبز مرة أخرى ال يصرح ب. و في الجسد القائم من الموتوح الواحد المسيح هي شركة الر 
في مادتي الخبز  شركتناإلى جسد مادي بيولوجي ، أو خمر إلى دم بشري مادي ، بل على النقيض يؤكد أن 

هي التي تعطينا شركة جسد المسيح ودمه ، وهي شركة يلزمها قيامة المسيح بجسده ، أي ليكون  201والخمر
  وإال ال قيمة لها . وواهبا لهذا الجسد والدم في شركة حب. قائما حاضرا وسط كنيسته 

الخبز عنصري في  "بحدوث تغير ما" اتدخول بعض االيحاءلكن في محض صراعه ضد الهراطقة نرى بداية 
"لكن رأينا في اتفاق مع االفخاريستيا ،  يقول إيريناؤس ردا على الهراطقة :خمر قبل األكل والشرب حيث وال

واالفخاريستيا تؤكد رأينا . نحن نقدم هللا مما له  ، معلنين بحق شركة ووحدة الروح والجسد . ألنه كما أن الخبز 
واحد أرضي ، واآلخر ، مكون من شيئين .  اتياألرضي يأخذ كالم اهللا فيصبح ليس خبزا عاديا بل االفخاريس

، تصبح ليس بعد فاسدة ، ولكن لنا رجاء  . كذلك أجسادنا عندما تشارك في االفخاريستيا(كالم اهللا)سمائي 
  202في القيامة إلى األبدية"

                                                 
199 He took that created thing, bread, and gave thanks, and said, "This is My body.". And the cup 
likewise, which is part of that creation to which we belong, He confessed to be His blood, and taught the 
new oblation of the new covenant (Against Heresies ,Book IV, Chapter 17:5) 
200 If the BODY be not saved, then, in fact, neither did the Lord redeem us with His BLOOD; and 
neither is the cup of the EUCHARIST THE PARTAKING OF HIS BLOOD nor is the bread which 
we break THE PARTAKING OF HIS BODY (Against Heresies, Book V, 2:2 ) 

  فلم يذكر حتوهلما املادي ومل يقل كأس الدم ، أو اجلسد الذي نكسره ألن جسد املسيح ال ينكسر 201 
202 But our view is in harmony with the Eucharist, and the Eucharist confirms our view. We offer to God 
his own things, proclaiming rightly the communion and unity of flesh and spirit. For as bread from the 
earth when it receives the invocation of God is no longer common bread but the Eucharist, consisting of 
two things-one earthly and one heavenly-so also our bodies when they partake of the Eucharist are no 
longer corruptible but have the hope of the resurrection to eternity. (Against Heresies IV.xviii.4, 5) 
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 ضًا يظهريؤكد إيريناؤس أهمية االفخاريستيا التي تعطينا عدم فساد في اجسادنا ورجاء في القيامة ، وايوهكذا 
من عنصرين : أرضي اصبح  بالصالةالخبز أن ، 203) في الخبز والخمر المادي التغير (وليس التحوله فكر  في

الحقا عن  لوثر ما قالهالكالم اإللهي الذي يقال في الصالة . وهو ما يقارب جدا  منيمثل الخبز ، وسمائي 
نها أنه لم يقل بحلول جسد المسيح . ولكن يختلف عsubstantiationconعقيدة الحلول أو االتحاد 
  .  Invocationكالم اهللا الصالة بعنصر سمائي أي بإضافة أو دمه في العناصر ، بل 

حيث في معرض رده على الهراطقة الغنوسينين الذين انكروا ان المسيح إنسان كامل له لحم ودم هذا ما يؤكده و 
إفخاريستيا دم وجسد الرب اللذان من ة اهللا ، وتتكون الكأس الممزوج  والخبز المصنوع يتقبالن كلميقول : "

. كيف إذن يؤكدون (الهراطقة) أن اللحم (البشري) غير قادر على تقبل عطية اهللا  مادتهما ينمو جسدنا ويتقوى
الذي هو الحياة االبدية ، ألن اللحم يتغذى من جسد ودم المسيح ويكون عضوا فيه (الرب). كما يعلن 

رسالته إلى اهل أفسس  "ألَنـََّنا َأْعَضاُء ِجْسِمِه، ِمْن َلْحِمِه َوِمْن ِعظَاِمِه." ال يتكلم هذا الكالم القديس بولس في 
ولكنه يشير إلى  هذا بحكم أن الرب صار عن إنسان روحي أو خفي ، ألن الروح ليس لها عظام وال لحم ، 

تغذى بالكأس الذي هو دمه وينمو إنسان حقيقي مكون من لحم واعصاب وعظم ، هذا اللحم (البشري) ي
. وكما ان غصنًا مقطوع من الكرمة يزرع في االرض يثمر في موسمه ، وكما ان حبة  بالخبز الذي هو جسده

قمح تقع على األرض وتتحلل وتقوم في كثرة بروح اهللا ، الذي يحوي كل األشياء . بالمثل بحكمة اهللا من اجل 
بح افخاريستيا أي جسد ودم المسيح ايضاً في اجسادنا التي تتغذي به ، ثم خدمة البشر  ، وبقبول كلمة اهللا تص

  204تدفن في األرض وتتحلل سوف تقوم في الوقت المعين"

، وأن لحم دم و في هذه الفقرة أن أيريناؤس يتكلم عن الرب الذي صار إنسان حقيقي من والملحوظة االولى 
ال يتكلم عن تحول انه  ده ودمه ، والملحوظة الثانيةيتغذى بالكأس والخبز فيصيران جسلحمه (اي الرب) 

من مادتهما دم وجسد الرب اللذان  مادي وال يذكر أي فعل تحول ، ولكنه يصر بقوة على أن االفخاريستيا "

                                                 
  كامتداد لفكر يوستني الذي آمن بتقديس اخلبز واخلمر بالصالة  203 

204  When, therefore, the mingled cup and the manufactured bread receives the Word of God, and the 
Eucharist of the blood and the body of Christ is made, from which things the substance of our flesh is 
increased and supported, how can they affirm that the flesh is incapable of receiving the gift of God, 
which is life eternal, which [flesh] is nourished from the body and blood of the Lord, and is a member of 
Him?-even as the blessed Paul declares in his Epistle to the Ephesians, that "we are members of His body, 
of His flesh, and of His bones." He does not speak these words of some spiritual and invisible man, for a 
spirit has not bones nor flesh; but [he refers to] that dispensation [by which the Lord became] an actual 
man, consisting of flesh, and nerves, and bones,-that [flesh] which is nourished by the cup which is His 
blood, and receives increase from the bread which is His body. And just as a cutting from the vine planted 
in the ground fructifies in its season, or as a corn of wheat falling into the earth and becoming 
decomposed, rises with manifold increase by the Spirit of God, who contains all things, and then, through 
the wisdom of God, serves for the use of men, and having received the Word of God, becomes the 
Eucharist, which is the body and blood of Christ; so also our bodies, being nourished by it, and deposited 
in the earth, and suffering decomposition there, shall rise at their appointed time  (Against Heresies V, II 
:3) 
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ايضًا في اجسادنا التي تتغذي تصبح افخاريستيا أي جسد ودم المسيح " ، وان العناصر "ينمو جسدنا ويتقوى
مما يجعنا نرى الصورة   في تالحم قوي واضح ،بين جسد المسيح ودمه وبين اجسادنا ودمائنا " . فال يفصل به

جسده ودمه . شركاء في إلى  حولناتفي الخبز والخمر الذي يغذي جسد ودم المسيح  شركتناكاملة ، انه يرى 
،  Everett Fergusonوهذا االستنتاج يشاركنا فيه عالم التاريخ المسيحي القديم ايفريت فريجسون 

ليس فكرا واقعيا . ليس هناك تحول في ، لكن  realistإيريناؤس له مصطلحات واقعية حيث يقول : "
العناصر ، بكل تأكيد لو كان هناك أي تغير في مادة العناصر ، حجته بأن أجسادنا ستقوم في الحقيقة وليس 

يريناؤس لم يكن يؤمن بتحول العناصر ن إنفس الفكرة ويضيف أوبهذا يؤكد فريجسون  205"ةظاهريا تكون ساقط
كان يحارب الغنوسيين الذين يؤمنون بأن المادة ايضاً  ، ألنه وال برمزية الممارسة أيضاً كما هو واضح من كالمه) (

عناصر مادية ولكنه في جوهره شيئا آخر ، فايريناؤس بقوله ان  كأنه من يظهران جسد المسيح يقولون شر ، و 
تحولهم المادي ، ولو كان إيريناؤس  يشير أبدًا بتصريحالخمر كمادتين في العشاء ال الرب استعمل الخبز و 

، لسقطت حجته أمام الغنوسيين ،  (كما هي عقيدة التحول اآلن) يؤمن بالتحول المادي الباطني في الجوهر
ل المادي ، ألنهم سيوافقون على التحو  المسيح المادي الحقيقيولما استطاع أن يقنع الغنوسيين بجسد 

كأثبات على ان جسد المسيح يبدو ظاهريا من عناصر مادية ولكن باطنه شئ آخر ،   االباطني في االفخاريستي
ليست مختلفة باطنية  طبيعة في االفخاريستيا ، فجسده منمثلما ال نستطيع أن نرى مادة جسده ودمه ظاهرا 

  من هذا العالم المادي الشرير.

سائد  كما هو( على مذبح حجريتقديم ذبيحة المسيح اعادة اؤس لم يكن يعتقد بإيرين أيضًا انالحظ ومن الم
لهذا رغبته (اهللا) أن نقدم تقدمة على المذبح ، باستمرار وبدون  فنجده يقول "اآلن في الكنائس التقليدية) 

بالمثل (هناك)  (ألنه في اتجاه ذلك المكان نقدم صلواتنا وتقدماتنا) ، الهيكل المذبح إذن في السماءتوقف ، 
  207" ، ويقول "هوذا مسكن اهللا مع الناس 206، كما يقول يوحنا في الرؤيا "وانفتح هيكل اهللا في السماء"

ماديا أو محاولة إيحاء بتحول العناصر مادي وصف لتحول العجيب أن أول انه من  وحتى تكتمل الصورة نجد
  Marcusإيريناؤس عن الغنوسي ماركوس  كما يذكر  كان على يد الغنوسيينخصوصا الخمر إلى دم  مادي  

                                                 
205 "Irenaeus has the realist terminology but not the realist thought. There is no conversion of the 
elements. Indeed, if there were any change in the substance of the elements, his argument that our 
bodies-in reality, not in appearance-are raised would be subverted." (Early Christians Speak, Everett 
Ferguson, 1981, p 114) 

  )19: 11(رؤيا  206 
207 thus is it, therefore, also His will that we, too, should offer a gift at the altar, frequently and without 
intermission. The altar, then, is in heaven  (for towards that place are our prayers and oblations directed); 
the temple likewise [is there], as John says in the Apocalypse, “And the temple of God was opened:” 
Revelation 11:19 the tabernacle also: “For, behold,” He says, “the tabernacle of God, in which He will 
dwell with men.” (Irenaeus, Against Heresies: Book IV, Chapter 18) 
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الذي حاول أن يغير من لون النبيذ المستعمل أثناء الصالة ، فيحوله إلى لون الدم األحمر القاني مما يوحي 
   208.أثناء الصالة  بشريإلى دم بالتغير 

إيريناؤس ابات في كت مادياً  تحول للعناصرأثر ظاهر ل من هذا نستنتج انه حتى أول القرن الثالث ال نجد أي
  . في طقوسهم بل أن اول مظاهر التفسير المادي تظهر على يد الغنوسيين، اسقف ليون 

  م)215-150( ) اكلمندس السكندري5(

الذي اتجه  ، من المدرسة اليونانية اإلسكندريةالسكندري هو اكلمندس " سالمعاصر لـ "إيريناؤ الشخص الثاني 
 دون أن تقلل من أهمية االفخاريستيا الرمز، واستعمل لغة تقترب من روحيا  ااالفخاريستيأكثر إلى تفسير 

يَْأُكُل َجَسِدي َوَيْشَرُب  نص آخر تكلم الرب في انجيل يوحنا برموز وقال "في فيقول: "الحقيقية روحية ال
   . 210إليمان والوعد "اشرب خاصية  metaphor مثالكبوضوح  ، ليصف 209"َدِمي

كجسد ولحم ،   figuratively تشبيها 211بطرق كثيرة ، يوصف الكلمة لهذاويقول اكلمندس أيضا : "
ليعطينا البهجة نحن المؤمنين به . ال يفكر إذًا أحد بطريقة ،  كل هذههو  . الرب 212وطعام ، وخبز ودم ولبن

  من يغسلهو  أليس دم الرب تشبيها متمثل في النبيذ ؟غريبة عندما يقولون دم الرب تشبيها متمثل في اللبن ، 
سيحمل جسد الكلمة ،  أنه في روحه ، يقول (الرب) ، و . 213َوِبَدِم اْلِعَنِب ثـَْوبَهُ  اْلَخْمِر لَِباَسهُ كما هو مكتوب بِ 

   214سيغذي من يجوع للكلمة " بروحهكما أنه 

و دم الرب مضاعف . ألن هناك دم لحمه ومرة ثالثة يتكلم اكلمندس عن معنى االفخاريستيا الروحي فيقول "
ان  هو. ولكي نشرب دم يسوع ،  الروحي الذي به مسحنا(الدم) الذي به افتدينا من الفساد ، وهناك  (المادي)

                                                 
208 The Gnostic Marcus managed to color the wine during his consecratory prayer to give the appearance 
of actual blood-Irenaeus, Against Heresies I.xiii.2. (Pretending to consecrate cups mixed with wine, and 
protracting to great length the word of invocation, he contrives to give them a purple and reddish color, 
so that Charis, who is one of those that are superior to all things, should be thought to drop her own 
blood into that cup through means of his invocation) 

  54: 6يوحنا  209 
210 Elsewhere the Lord, in the Gospel according to John, brought this out by symbols, when He said: "Eat 
my flesh, and drink my blood;" John 6:54 describing distinctly by metaphor the drinkable properties of 
faith and the promise (Clement of Alexandria, Paed I:vi:38) 

  أي املسيح 211 
  3- 2: 2بط 1 212 
  11: 49تكوين  213 

214 Thus in many ways the Word is figuratively described, as meat, and flesh, and food, and bread, and 
blood, and milk. The Lord is all these, to give enjoyment to us who have believed on Him. Let no one 
then think it strange, when we say that the Lord's blood is figuratively represented as milk. For is it not 
figuratively represented as wine? "Who washes," it is said, "His garment in wine, His robe in the blood of 
the grape." Genesis 49:11 In His own Spirit He says He will deck the body of the Word; as certainly by 
His own Spirit He will nourish those who hunger for the Word (Clement of Alexandria, Paed I:vi:43) 
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أساس طاقة (حياة) الكلمة كما الدم إلى اللحم . لهذا كما يختلط هو  الروحنصبح شركاء في خلود الرب. 
إلى ايمان ، واآلخر أي الروح يغذي  -خليط النبيذ والماء –النبيذ بالماء كذلك الروح باإلنسان . وأحدهما 

  215يقود إلى الخلود ."

" إذا كان اللبن ، كما قال الرسول، طعام األطفال ، واللحم هو طعام الكبار ، اللبن ويقول اكلمندس أيضا : "
هذا هو يُفهم على أنه تعاليم المبتدئين (الموعوظين) ، الطعام األول للروح . واللحم هو التأمل العميق . ألن 

. كما قيل "ذوقوا وانظروا أن الرب هو المسيح" ، ألنه يمنح نفسه  الكلمة ، أي فهم قوة وجوهر اهللاودم جسد 
  216"لمن يشترك في هذا الطعام بطريقة أكثر روحية

الشرب معناه الشركة في الخلود ، والغذاء و روحي ، شراب فالدم كالم اكلمندس نجد لغة روحية عالية ، إذا في  
تصف بتعبيرات حقيقية قوة قوية لغة كلها ،  الرب يمنح نفسه لمن يشترك في الطعام ، و بروح الرب هو 

فعل قلبي وايماني  يلتحم بهكفعل مادي خارجي   الخبز والخمر، وكأن شركة كفعل شركة روحي االفخاريستيا  
لرب بروحه ، يشترك فينا افي حضور المسيح على رأس المائدة ، فكما نشترك في الخبز خارجيا وشركة روحية 

كالم اكلمندس يقترب كثيرا من فكر . لهذا   جسدها من جسده ودمها من دمه إلى كنيسة واحدةفيوحدنا داخليا 
  الذي آمن بحضور المسيح الروحي في االفخاريستيا ، وطالب بممارستها أسبوعيا ألهميتها . كالفنمدرسة  

                                                 
215 And the blood of the Lord is twofold. For there is the blood of His flesh, by which we are redeemed 
from corruption; and the spiritual, that by which we are anointed. And to drink the blood of Jesus, is to 
become partaker of the Lord's immortality; the Spirit being the energetic principle of the Word, as blood 
is of flesh. Accordingly, as wine is blended with water, so is the Spirit with man. And the one, the 
mixture of wine and water, nourishes to faith; while the other, the Spirit, conducts to immortality. 
(Clement of Alexandria, Paed II:ii:19-20) 
216 “If, then, “the milk” is said by the apostle to belong to the babes, and “meat” to be the food of the 
full-grown, milk will be understood to be catechetical instruction — the first food, as it were, of the soul. 
And meat is the mystic contemplation; for this is the flesh and the blood of the Word, that is, the 
comprehension of the divine power and essence. “Taste and see that the Lord is Christ,” it is said. For so 
He imparts of Himself to those who partake of such food in a more spiritual manner.” (Clement of 
Alexandria, Stromata 5:10) 
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  م)220-160) ترتيليان (6(

الذي في محض رده على  ، االفريقي مع شهادته من نفس الفترة هو ترتيليانأن نس االثالث الذي يهمن الشاهد
هذا هو "ووزعه على تالميذه ، فجعله جسده قائال "هذا هو جسدي" ، أي  الخبزهرطقة ماركيون يقول :"أخذ 

 217إذا لم يكن هناك جسد حقيقي" مثال، وعلى الجانب اآلخر ، لن يكون هناك  "جسدي figuraمثال 

المياه الذي جعلها الخالق (إله اليهود)  218"حقا حتى الوقت الحاضر ، لم يحتقر (إله ماركيون)ا : وكتب أيض
لغسل شعبه ، وال الزيت الذي يمسحهم به ، وال خليط العسل واللبن الذي به يمنحهم غذاء األطفال ، وال 

دسة (أسراره) ذات جسده األصيل ، بهذا مستعمال في طقوسه المق repraesentat 219 الخبز الذي يمثل
  220"العناصر الحقيرة" التي خلقها اإلله الخالق (إله اليهود)"

لقد اعتقدوا أن كالمه صعب وغير محتمل ، ظانين أنه أمرهم أن يأكلوا لحمه (جسده). بينما هو ويقول أيضًا "
" ، وأكمل يالروح هو الذي يحي. لهذا رتب لهم القاعدة " كشيء روحي(الرب) كان ينظر إلى حالة الخالص  

"، بمعنى "في منح الحياة" طبعاً، بهذا يكمل في الشرح لنفهم ما يعينه ب"الروح" أما الجسد فال يفيد شيئا"
قائًال " الكالم الذي اكلمكم به هو روح وحياة" . وقال بنفس المعنى قبال " من يسمع كالمي ويؤمن بالذي 

كلمته هي انتقل من الموت الى الحياة". وبهذا أسس أن   ارسلني فله حياة ابدية، وال يأتي الى دينونة، بل قد
، ألن الكلمة هي روح وحياة، بالمثل دعا جسده بنفس اللقب ، ألن الكلمة صار جسدًا . لهذا  مصدر الحياة

   221"وأن نلتهمه بآذاننا ، وأن نجتره بالفهم ، ونهضمه باإليمانينبغي ان نشتهيه ليكون لنا حياة ، 

                                                 
217 Taking bread and distributing it to his disciples he made it his own body by saying, "This is my body," 
that is a "figure of my body." On the other hand, there would not have been a figure unless there was a 
true body." (Tertullian, Against Marcion IV. 40) 

  الق" الذي جيعله إله شرير اهلرطوقي بني إله العهد اجلديد الذي يؤمن به ، وبني إله العهد القدمي اليهودي "اخل Marcionيفصل ماركيون أو مارسيون  218 
   makes presentتستحضر  الكلمة حبسب استعمال ترتليان = متثل حضور أو  219 

220 Indeed, up to the present time, he has not disdained the water which the Creator made wherewith he 
washes his people; nor the oil with which he anoints them; nor that union of honey and milk 
wherewithal he gives them the nourishment of children; nor the bread by which he represents his own 
proper body, thus requiring in his very sacraments the "beggarly elements" of the Creator. (Tertullian, 
Adv Marc i,14) 
221 They thought His discourse was harsh and intolerable, supposing that He had really and literally 
enjoined on them to eat his flesh, He, with the view of ordering the state of salvation as a spiritual thing, 
set out with the principle, It is the spirit that quickens; and then added, The flesh profits nothing — 
meaning, of course, to the giving of life. He also goes on to explain what He would have us to 
understand by spirit: The words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. In a like sense He 
had previously said: He that hears my words, and believes in Him that sent me, has everlasting life, and 
shall not come into condemnation, but shall pass from death unto life. Constituting, therefore, His word 
as the life-giving principle, because that word is spirit and life, He likewise called His flesh by the same 
appellation; because, too, the Word had become flesh, We ought therefore to desire Him in order that 
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كلمندس السكندري ، فال تحول مادي وال رمزية تفقد االفخاريستيا فكر ا نلمح فكر قريب من من كالم ترتيليان 
، ولكنه في نفس الوقت  الخبز يمثل حضور الجسدلها فعلها الروحي ، ألن  شركة معناها واهميتها ، بل ممارسة

الجسد ،  figuraمثال بل المادي الخبز ليس هو جسد المسيح  ولهذامن العناصر المادية العادية . مصنوع 
بأن نلتهمه بآذاننا حقيقي ، كيف ؟؟؟ ... االفخاريستيا شركة في وفي نفس الوقت جسد المسيح الحاضر 

ليس هناك أي بديل لفهم ترتيليان إال أن الكنيسة نفسها تصبح جسد ، فونهضمه باإليمانونجتره بالفهم ، 
  حد بشركة الخبز الواحد .في االفخاريستيا ، وتنمو إلى جسد واالحقيقي المسيح 

يوحد الهوتي القرنين الثاني والثالث ، يمكننا أن نستنتج أنه ال يوجد تعبير واحد  رأي اآلباء بينحتى نلخص 
 لكنهم اتفقوا أنللمعنى ،  داآلباء على وصف االفخاريستيا ، مما يشير إلى عدم وجود تسليم رسولي واح

على الرغم من تعدد عاشة اكثر منها عقيدة مكتوبة أو مشروحه ، و مروحية حقيقية االفخاريستيا كانت شركة 
تميل للتفسير بين مدرسة  انشقاق تفسيري طفيفالقرن الثالث نلمح بدايات اول األساليب ، إال أنه في 

بدأت تنزع إلى تعظيم عناصر الخبز رومانية ، ومدرسة  الروحي مثل آباء اإلسكندرية واآلباء األفارقة الالتين
المادي إلى جسد ، فبدأت تنزلق إلى تقديسهما دون أن تصرح بالتحول مقدسة في حد ذاتها كمواد خمر  وال
اتباع المدرسة من كواحد  سإيريناؤ في فكر  تقديس العناصر في ذاتهاهناك ميل طفيف إلى فكرة كان . فودم

على القلب والروح وأن الخبز  استيروحانية الشركة ، وأثر االفخاري، بينما هناك ميل عكسي في اتجاه الرومانية 
 اكلمندسو األفريقي في فكر ترتيليان  للدم ،وهذا واضح مثال أو شبيهللجسد ، كما ان الخمر  مثال

ووحدتها لكننا ال نجد أي نوع من التهاون في االفخاريستيا أو اهمال دورها في حياة الكنيسة ، السكندري 
  في أي هذه الكتابات.ونموها 

. هيبوليتس تلميذ  السابقينالشهود الثالث  تالميذنقابل ثالث شهود هم  منتصف القرن الثالثإلى  عندما نمتد
  .  "ترتيليان"، واوريجانوس تلميذ اكلمندس ، و كبريانوس المتأثر بـ  سإيريناؤ 

  م)235-170) هيبوليتس الروماني (7(

لت شخصيته مثار جدل وقلق كونه تحدى الثالث هو هيبوليتس الروماني الذي مازاالقرن من  األولالشاهد 
زال حقيقه شخصيته التاريخية ت، وال  222اسقف روما ونصب نفسه اسقفا مكانه ، ويقال انه كان تلميذ إيريناؤس

الذي قال بوجود عنصر سمائي مع  سيتبع نفس فكرة استاذه إيريناؤ هيبوليتس تأصيل . للمحل شك ومحاولة 
الحكمة في سفر األمثال فقال" وبعد أن فرشت مائدتها . هذا  تفسير فيكتب هيبوليتس فالخبز األرضي ، 

                                                                                                                                            
we may have life, and to devour Him with the ear, and to ruminate on Him with the understanding, and 
to digest Him by faith. (Tertullian, On the Resurrection of the Flesh 37) 
222 Kirsch, Johann Peter. "St. Hippolytus of Rome." The Catholic Encyclopedia. Vol. 7. New York: 
Robert Appleton Company, 1910. 
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 المائدة اإللهية الروحيةيشير إلى جسده ودمه الكريمين الغير فاسدين ،اللذين يمنحان ويقدمان كذبيحة على 
  223ألول مائدة خالدة الذكرى للعشاء الروحي اإللهي ".  كتذكار

، تذكارية  كمائدة روحيةالمقدم  ، بل يتكلم عن جسد ودم المسيح لم يصرح هيبوليتس بهذا الكالم بأي تحول 
"البد أن يحذر الجميع أال له وليس تحول مادي بيولوجي ، وهذا ما يؤكده قوله في التقليد الرسولي المنسوب 

يتذوق أي غير مؤمن من االفخاريستيا وال فأر أو حيوان ، وال أن يقع أو يفقد منها شيئا . ألن هذا جسد 
 كمثالمسيح ، يأكل بواسطة من يؤمن وال يحتقر . وبعد أن تباركوا الكأس باسم الرب ، تستقبلوها  ال

antitype    كمندم المسيح . فال تريقوا منها ، وال روح غريبة أن تلعقها ألنكم تهينوها . سوف تصبحون 
  224يحتقر الدم ، الذي به اشتريتم"

ن الكأس مثال وهذا واضح باألكثر في قوله أدي ، ال يتكلم عن تحول مامن الواضع ان هيبوليتس 
antitype   ، ـ وهذا ما تجاه تعظيم العناصر نفسها  سأعلى من إيريناؤ يتحرك خطوة ولكنه دم المسيح

يؤكده فيرجسون فيقول "بالنسبة لهيبوليتس ، الخبز والخمر يمثالن أو شبيهان بالحقيقة المعروضة . صالته 
ات التأسيس والتماس من الروح القدس ، ولكن ال وجود بإيحاء تغير أو تحول في التقديسية تحتوي على كلم

  225العناصر"

  م) 254-185( ساوريجانو  )8( 

بقايا فكرة  هو اوريجانوس من مدرسة اإلسكندرية وتلميذ اكلمندس. حيثالقرن الثالث الشاهد الثاني من 
في كنيسة ال تزال حاضرة وقوية ودمه كانت الرب روحيًا إلى جسد الشركة واالتحاد بالمسيح وتحول الكنيسة 

لخالق الكل ،  الشكر"نحن نعطي :  Celsusس سو في معرض رده على سيل أوريجانوس كتبف، اإلسكندرية 
المقدم لنا ، وهذا الخبز يصبح بالصالة  نأكل الخبز، نحن   التي نلناهاومع الشكر صالة من أجل العطية 

                                                 
223 "And she hath furnished her table: "that denotes the promised knowledge of the Holy Trinity; it also 
refers to His honored and undefiled body and blood, which day by day are administered and offered 
sacrificially at the spiritual divine table, as a memorial of that first and ever-memorable table of the 
spiritual divine supper. (Hippolytus, Fragment from Commentary on Proverbs 9:1) 
224 All shall be careful so that no unbeliever tastes of the eucharist, nor a mouse or other animal, nor that 
any of it falls and is lost. For it is the Body of Christ, to be eaten by those who believe, and not to be 
scorned. Having blessed the cup in the Name of God, you received it as the antitype of the Blood of 
Christ. Therefore do not spill from it, for some foreign spirit to lick it up because you despised it. You 
will become as one who scorns the Blood, the price with which you have been bought. (Apostolic 
Traditions, 37-38) 
225 For Hippolytus, too, the bread and wine are the antitypes or likenesses of the reality portrayed. His 
consecration prayer (VIII.5) contains both the words of institution and petition for the Holy Spirit. But 
there is no suggestion of a change in the elements. (Early Christians Speak, Everett Ferguson, 1981, p 
115) 
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بعدها قائال بعدة فصول وشارحا "ولنا مثال  سثم يكمل اوريجانو ، 226يه بثقة"ف يقدس المشتركينجسدا مقدسا 
  227الذي نسميه االفخاريستيا" في الخبزمن االمتنان هللا  symbol(رمز) 

االفخاريستيا عنده خبز ، و (وليس للحم)األكل للخبز ، ومع قليل من التركيز ندرك تماما عمق كالم اوريجانوس 
 ،تقديس للمشتركين فيه  شركة إلى يقود مجرد رمز عقيم ، بل أيضًا س ي، ولارجيا خإلى لحم مادي حول ال يت
في عناصر غير  يسكنكمسيح خارجي لجسد لحمي   تحول الخبز خارجناعن أبدأ اوريجانوس ال يتكلم  ألن

ز ، بل ألنه في الحقيقة تحولنا نحن . وال يتكلم عن رمز مجرد في الخب روحياً عاقلة ، بل عن تحوله داخلنا 
 ، 228يحمل مثال أو يمثل الجسد، أي خبز االفخاريستيا ، الذي  "المقدم لنا الخبز" هونأكله ماديا  يؤكد أن ما

) يصبح الخبز داخل بالفعل نلناهاولكن بالصالة والشكر من أفواهنا (بعد االكل ، ألن عطية شركة األكل 
بأن يتمثل الخبز الغير ديس يتم داخلنا بالشركة ، التقف. بإيمان  جسدا مقدسا للمشتركين فيهأعضاء الكنيسة 

جسد المسيح والخمر فنصبح نحن المشتركين في الخبز عاقل في أجسادنا الحية العاقلة جسدا للمسيح 
  . ودمهالمقدس 

وال تتغير عناصرها في ، يمان وأنها تغيرنا من الداخل باإل ايوضح مفهومه عن االفخاريستيأوريجانوس أيضًا 
اآلن كل شيء يدخل الفم يذهب إلى البطن ويطرد إلى الخالء ، حتى اللحم الذي تقدس  : "فيقول الخارج 

بحسب بكلمة اهللا ، بسبب أنه مادة ، يدخل البطن وينطرد إلى الخالء ، ولكن بسبب الصالة التي تتلى عليه ، 
ليس مادة الخبز ولكن  . ألنه فيدلرؤية نقية للعقل الذي ينظر إلى ما هو م، ووسيلة  يصبح له فائدة،  االيمان

ليس بدون استحقاق للرب. هذه األشياء بكل تأكيد  الكلمة التي تقال (ُتصلى) عليه هي التي تفيد الذي يأكل
) . لكن هناك أشياء كثيرة يمكن typical and symbolical bodyالجسد ( إشارة ومثالتقال على 

، ال يمكن  حم حقيقي الذي من يأكل منه يقينًا يحيا إلى األبدولي صار جسدًا ، ذأن تقال عن الكلمة نفسه ال
لشخص غير مستحق أن يأكله ، ألنه لو كان الشخص الغير مستحق يمكن أن يستمر في األكل منه هذا الذي 
صار جسدًا ، الذي هو الكلمة وخبز الحياة ، لم يكن لُيكتب أن كل من يأكل من هذا الخبز سوف يحيا إلى 

  230" 229األبد

                                                 
226 But we give thanks to the Creator of all, and, along with thanksgiving and prayer for the blessings we 
have received, we also eat the bread presented to us; and this bread becomes by prayer a sacred body, 
which sanctifies those who sincerely partake of it. (Contra Celsus, Book VIII: 33) 
227 And we have a symbol of gratitude to God in the bread which we call the Eucharist. (Contra Celsus, 
Book VIII: 57) 

  راجع ما قلناه سابقا عن التمثيل واملعىن الروحي مثل العالقة بني الكلمة املكتوبة باحلرب واملعىن الذي تنقله  228 
  58: 6يوحنا  229 

230 “Now, if ‘everything that enters into the mouth goes into the belly and is cast out into the drought,’ 
even the meat which has been sanctified through the word of God and prayer, in accordance with the fact 
that it is material, goes into the belly and is cast out into the draught, but in respect of the prayer which 
comes upon it, according to the proportion of the faith, becomes a benefit and is a means of clear vision 
to the mind which looks to that which is beneficial, and it is not the material of the bread but the word 
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إلى الرب ، يختفي الحجاب ألن الرب روح.  تألن أي شخص عندما يلتف م يكمل في نفس الفصل قائال : "ث
، على 231اآلن يمكن ألي شخص عندما يقرأ هذه الفقرة أن يقول "كما أنه ليس ما يدخل الفم ينجس األنَسان 

، حتى لو كان ما يسمى بخبز  بالمثل ليس ما يدخل الفم يقدس اإلنسانالرغم من اعتقاد اليهود أنه ينجس ، 
الرب يعتقد بعض البسطاء من التالميذ أنه يُقدس" ، وهذا القول ، بحسب اعتقادي ال يحتقر ، ولهذا يتطلب 
توضيحاً. الذي أظنه هكذا : كما أنه ليس اللحم بل ضمير من يأكل اللحم في شك هو الذي ينجس من يأكل 

، وألنه ليس شيء طاهر لمن تنجس ولم 232ليس من االيمان  ، ألن الذي يرتاب فان أكل يدان ، الن ذلك
) في ذاته ينجس بل بسبب نجاسة عدم االيمان، لهذا بالمثل ما تقدس بكلمة اهللا والصالة ءالشييؤمن ، ليس (

، لو كان هكذا ، لتقدس به حتى من يأكل بدون استحقاق من  ليس بحسب طبيعته (المادية) يقدس من يأكله، 
على هذا األساس لن يكون هناك ضعيف أو مريض وراقدون ، كما قال بولس " ِمْن َأْجِل هَذا خبز الرب ، و 

منفعة لمن يأكل منه بذهن ، هناك  حالة خبز الرب. ولهذا في 233ِفيُكْم َكِثيُروَن ُضَعَفاُء َوَمْرَضى، وََكِثيُروَن يـَْرُقُدونَ 
عدم االكل ، واعني به عدم األكل من الخبز ، وبضمير نقي يشترك في أكل الخبز ، لهذا ليس ب غير نجس

الذي تقدس بكلمة اهللا والصالة ، نصير محرومين من الصالحات ، وليس باألكل نصبح أفضل بأي صالح ، 
ألن سبب نقصانا هو شرورنا وخطايانا ، وسبب نمونا هو البر وأعمال الصالح ، وبهذا المعنى يقول بولس : " 

ُقُص"  ألَنـََّنا ِإْن َأَكْلَنا الَ    235" 234نَزِيُد َوِإْن َلْم نَْأُكْل الَ نـَنـْ

                                                                                                                                            
which is said over it which is of advantage to him who eats it not unworthily of the Lord. And these 
things indeed are said of the typical and symbolical body.  But many things might be said about the Word 
Himself who became flesh, and true meat of which he that eats shall assuredly live forever, no worthless 
person being able to eat it; for if it were possible for one who continues worthless to eat of Him who 
became flesh. who was the Word and the living bread, it would not have been written, that ‘everyone 
who eats of this bread shall live forever.’” (Origen, Commentary on Mathew 11:14) 

  11: 15مىت  231 
  23: 14رومية  232 
  30: 11كو 1 233 
  8: 8كو  1 234 

235 “‘For if anyone should turn to the Lord, the veil is taken away, and the Lord is the Spirit.’ Now 
someone when dealing with the passage might say, that just as ‘not that which enters into the mouth 
defiles the man,’ of even though it may be thought by the Jews to be defiled, so not that which enters 
into the mouth sanctifies the man, even though what is called the bread of the Lord may be thought by 
the simpler disciples to sanctify. And the saying is I think, not to be despised, and on this account, 
demands clear exposition, which seems to me to be thus; as it is not the meat but the conscience of him 
who eats with doubt which defiles him that eats, for ‘he that doubts is condemned if he eat, because he 
eats not of faith,’ and as nothing is pure to him who is defiled and unbelieving, not in itself, but because 
of his defilement and unbelief, so that which is sanctified through the word of God and prayer does not, 
in its own nature, sanctify him who uses it, for, if this were so, it would sanctify even him who eats 
unworthily of the bread of the Lord, and no one on account of this food would become weak or sickly or 
asleep for something of this kind Paul represented in saying, ‘For this cause many among you are weak 
and sickly and not a few sleep.’ And in the case of the bread of the Lord, accordingly, there is advantage 
to him who uses it, when with undefiled mind and pure conscience he partakes of the bread. And so 
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كان تلميذا نجيبا لمعلمه الروحاني اكلمندس الذي استعمل نفس اللغة الروحية التي تجعل   إذًا  اوريجانوس
هي االتحاد فقيمة االفخاريستيا . لكنها كمادة ال قيمة لها حقيقية الممارسة المادية وعاء لحقيقة روحية أعمق 

لهذا يختم .  وليس بمجرد األكلبحضور المسيح والشركة معه وسط كنيسته روحيا لكل من يؤمن ح بالمسي
ُقُص" مستشهدا بقول بولس الرسول اوريجانوس لكل من يأكل  236" ألَنـََّنا ِإْن َأَكْلَنا َال َنزِيُد َوِإْن َلْم نَْأُكْل َال نـَنـْ

  ظانا أنه يأكل ماديا جسد الرب . بل من يأكل روحيا .

   وشهادة أوغسطينوس م) 258(ت ) كبريانوس 9(

في احدى الذي تأثر بسابقه العالمة ترتيليان ، كبريانوس بريانوس الشاهد الثالث واألخير من القرن الثالث هو ك
البد  يقدم لذكراه"الكأس الذي رسائله يشرح لماذا ينبغي أن نستعمل النبيذ وليس مجرد ماء في الكأس فيقول 

لطا بالنبيذ . ألن المسيح يقول "أنا هو الكرمة الحقيقية" . فدم المسيح ليس بكل تأكيد ماء بل وأن يقدم مخت
في الكأس ، عندما ال يكون في الكأس أنه  appearنبيذ . وال يمكن لدمه الذي به افتدينا وأحيينا أن يظهر 

قديس وشهادة كل األسفار . (الدم) الذي استعلن بتshown forth، ألن به دم المسيح يتم إظهاره نبيذ 
  237المقدسة" 

إلى /  إشارة -بحسب فكر كبريانوس-نقال عنه  أن النبيذ الروحاني فيفسرهيوضح كالم كبريانوس  سوأوغسطينو 
  الدملـ ممثل 

 for by the wine is the blood of Christ typified238 

                                                                                                                                            
neither by not eating, I mean by the very fact that we do not eat of the bread which has been sanctified by 
the word of God and prayer, are we deprived of any good thing, nor by eating are we the better by any 
good thing; for the cause of our lacking is wickedness and sins, and the cause of our abounding is 
righteousness and right actions; so that such is the meaning of what is said by Paul, ‘For neither if we eat 
are we the better, nor if we eat not are we the worse.’” (Origen, Commentary on Mathew 11:14) 

  8: 8كو1 236 
237 “…the cup which is offered in remembrance of Him should be offered mingled with wine. For when 
Christ says, "I am the true vine." John 15:1 the blood of Christ is assuredly not water, but wine; neither 
can His blood by which we are redeemed and quickened appear to be in the cup, when in the cup there 
is no wine whereby the blood of Christ is shown forth, which is declared by the sacrament and testimony 
of all the Scriptures. (Cyprian Epistle 62 :2) 
238 ""Observe" he (Cyprian) says, in presenting the cup, to maintain the custom handed down to us from 
the Lord, and to do nothing that our Lord has not first done for us: so that the cup which is offered in 
remembrance of Him should be mixed with wine. For, as Christ says, 'I am the true vine,' it follows that 
the blood of Christ is wine, not water; and the cup cannot appear to contain His blood by which we are 
redeemed and quickened, if the wine be absent; for by the wine is the blood of Christ typified, that blood 
which is foreshadowed and proclaimed in all the types and declarations of Scripture." (Augustine, On 
Christian Doctrine, book 4, ch 21, quoting Cyprian) 
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هو الكرمة الحقيقية"، فكما أن المسيح كبريانوس يتعامل مع االفخاريستيا على نفس مستوى قول المسيح "أنا 
لم يتحول إلى كرمة مادية ، ولم يكن يعني مجرد رمز غير حقيقي ، بل كان يتكلم عن بلغة الحروف عن عالقة 
روحية عضوية حقيقية بين الرب الكرمة والمؤمنين االغصان ، بالمثل يرى كبريانوس أن النبيذ الذي في كأس 

  روحية مشروبة كما شرحنا قبال . ال هو مجرد رمز ، وال هو تحول إلى دم .  دم الرب كلغة typifiedيمثل 

عن تحول في جوهر  واضحة أي لغةبتصريحا  -على حد علمنا – حتى القرن الثالث لم يذكر أحد األباءإذًا 
ة روحية لها أو أن االفخاريستيا مجرد وجبة رمزية للذكرى العقلية ، بل وجبالخبز والخمر إلى خبز ودم ماديين . 

وإن بدأت تظهر انشقاق تفسيري وخمر ، وفائدة روحية في شركة الرب ودمه بالحقيقة ،  زوعاء مادي من خب
وينتمي لها آباء اإلسكندرية واألفارقة الالتين ، بينما مالت المدرسة  روح الشركةواضح بين مدرسة تركز على 

  ا. وتقدسيهم التركيز على العناصرإلى الرومانية األخرى 

قسطنطين المسيحية ، بدأت تلتحم كل الثقافة الرومانية  ودخولومع األسف الشديد مع دخول القرن الرابع ، 
واختفى كهنوت جميع المؤمنين . وتبع  ، فصعدت طبقة االكليروس على حساب الشعببالتعاليم المسيحية ، 

، فتحولت الكنيسة من بناء لحمي من  والتفسيرات الماديةتحول عبادة الروح والقلب إلى عبادة الجسد ذلك 
، وتحويل المعابد بناء بيوت العبادة الفخمة المسيحية بدأ قسطنطين في مبني حجري عندما  إلىالمؤمنين 

وتحولت الرعاية من خدمة إلى منصب شرفي رفيع يسعى إليه الكثيرون ، الوثنية إلى بيوت عبادة مسيحية ، 
، فبدأت والجندية مثلهم مثل كهنة األوثان وقتها لمسيحي من الضرائب رجال الدين اقسطنطين ل بسبب إعفاء

المادية تحل مكان مفاهيم المعها ، وبدأت  239روح االيمان المسيحي تدخل كل الثقافات الشعبية إلى 
فكرة التحول في العناصر تتصاعد . لهذا مع القرن الرابع بدأ  السائدةاألخرى العبادات بتأثرًا الروحيات ، 

، و غريغوريوس  كيرلس األورشليميآخر القرن الرابع   فيمن أمثلة التفسير المادي الصريح و . ال كناية ريحا تص
  النيسي

   م)386-313كيرلس األورشليمي () 10(

كيرلس كتب في احدى وعظاته يقول : " الخبز والخمر في االفخاريستيا قبل الصالة للثالوث كانوا مجرد خبز 
، ومثله  240لصالة ، يتحول الخبز إلى جسد المسيح ، والخمر إلى دم المسيح" وخمر ، ولكنهم بعد ا

                                                 
239 "We are told in various ways by Eusebius, that Constantine (Life of Constantine V. iii. 1, iv. 23), in 
order to recommend the new religion to the heathen, transferred into it the outward ornaments to which 
they had been accustomed in their own...The use of temples, and these dedicated to particular saints, and 
ornamented on occasions with branches of trees; incense, lamps, and candles; votive offerings on recovery 
from illness; holy water; asylums; holydays and seasons, use of calendars, processions, blessings on fields, 
sacerdotal vestments, the tonsure, the ring in marriage, turning to the East, images at a later date, perhaps 
the ecclesiastical chant, and the Kyrie Eleison, are all of pagan origin, and sanctified by their adoption into 
the Church." John Henry Newman, An Essay On The Development Of Christian Doctrine, p. 373 
240 The bread and the wine of the eucharist before the holy invocation of the worshipful Trinity was 
simple bread and wine, but when the invocation is done, the bread becomes the body of Christ and wine 
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:"لكن هذا الخبز مجرد خبز قبل كلمات في بعض ما يقول  يصرحاسقف ميالن  م)397-340( 241أمبروس
في مفهوم كيرلس وإن كان التحول ، 242التقديس ، ولكن بعد التقديس ، من خبز يتحول إلى جسد المسيح ."

تصريحًا لكنه مفهوم ضمنًا .   Transubstantiationال يحمل دائمًا معنى التحول المادي  األورشليمي
  بينما مفهوم أمبروس سنناقشه الحقا ً 

   م)394-335غريغوريوس النيسي ( )11(

الذي جاءت مادته من الخبز والخمر في كل  هذا اللحمقال : "هو (الرب) يوزع نفسه بواسطة غريغوريوس 
ل النعمة . مازجا نفسه بأجساد المؤمنين ، كما لو أنه بهذا االتحاد بما هو خالد ، يصبح واحد يؤمن بعم

االنسان شريكا في عدم الفساد . يعطي (الرب) هذه األشياء بقوة صالة التقديس التي بها يحول 
transelements "243القيمة الطبيعية لهذه المنظورات إلى ما هو خالد  

 في القرون األولى ، وبعد أن كان آباء القرن الثاني يستنكرون تهمة أكل اللحم فكما نرى ، على عكس ما سبق
ومع هذا ظل هناك عند بعض آباء القرن الرابع . حقيقيا الخبز لحما والخمر دمًا  البشري ، صار وشرب الدم

  : همالمادي ومن ةالرومانيالكنيسة مدرسة تفسير شهود على الفكر اإلنجيلي الروحي متحديا 

  م)340-260) يوسابيوس القيصري (21(

كان يوسابيوس هو أول من كتب تاريخ الكنيسة بتفصيل ألول ثالثة قرون ، ووضع نواة التاريخ الكنسي . 
قسطنطين ، فحملت شهادته روح العصر السابق لقسطنطين قبل زمن وشهادته تمثل شهادة من عاصر قبل وبعد 

وبهذه الطريقة علمهم ان  في كتابه "عن الهوت الكنيسة": " صعود المادية في التفسير ، يقول يوسابيوس
. ألنه قال ما معناه :"ال ينبغي أن تفهموا كالمي عن  روحيا الكلمات التي تكلم بها عن لحمه ودمهيفهموا 

، لكن  تشربوا الدم المحسوس البدني، وال من المفترض أنني آمركم أن  اللحم الذي أنا البسه أن تأكلوا هذا
ه السابق لقسطنطين . فكان يوسابيوس شاهد على عصر 244"الذي أكلمكم به هو روحعرفوا جيدا أن الكالم أن ت

                                                                                                                                            
the blood of Christ. (CYRIL OF JERUSALEM, Lectures on the Mysteries i.7 [= Catechetical Lectures 
XIX:7] ) 

  د من هذا سيتم توضيحه الحقاكالم امربوس أعق  241 
242 But this bread is bread before the words of the sacraments. When consecration has been added, from 
bread it becomes the body of Christ. (AMBROSE , On the Sacraments IV.iv.14) 
243 He disseminates himself through that flesh whose substance comes from bread and wine in every one 
who believes in the economy of grace, blending himself with the bodies of believers, as if by this union 
with what is immortal, man too may become a partaker in incorruption. He gives these things by the 
power of the benediction through which he transelements the natural quality of these visible things to 
that immortal thing. (GREGORY OF NYSSA, Catechetical Oration 37) 
244 In this way He instructed them to understand spiritually the words which He had spoken concerning 
His flesh and His blood ; for, He says, you must not consider Me to speak of the flesh with which I am 
clothed as if you were to eat that, nor suppose that I command you to drink perceptible and corporal 
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فهم روحيا معنى االفخاريستيا قبل أن يتحول االمر إلى أكل وشرب لحم ودم بشريين لناسوت المسيح ، ف
  الرب.

  :م) 373-296( 245أثناسيوس اسقف اإلسكندرية ) 13(

في يعلنها صريحة ، فأثناسيوس الفكر اإلنجيلي  مشبع بروحواضحًا جليا الرسولي صوت أثناسيوس ايضًا كان 
إلى  رمزي عاديألن المخلص قد غير كل ما هو  نأكل وجبة روحية وليست ماديةبأننا رسالته الفصحية الرابعة 

، ثم يؤكد أن typical for the spiritualchanging the .. The Saviour  246روحي  
) في الفصح اليهودي ُاستبدل بأكل الحمل الحقيقي (روحيا بحسب سياق  كرمز  مل (المادياكل لحم الح

كالمه) ، ويعيد نفس ترتيب النص اإلنجيلي بأكل الخبز أوال ثم إعالن جسد المسيح ، وشرب الخمر أوال ثم 
   إعالن دم المسيح.

 : "ألفخارستيا التي هي فصحنا ويقولعن المعنى الروحي لأثناسيوس أيضاً في رسالته الفصحية الرابعة  يكمل
قد ُذبح ، نحن ال نقترب من احتفال زمني يا  -هذا الطاغية ضد العالم كله-اآلن على الرغم من ان الشيطان 

ظهره بل نأتي إليه بالحق . ألنهم (اليهود) ممتلئين بلحم احبائي ، لكن احتفال أبدي سمائي . ليس في ظالل نُ 
لكننا اآلن بأكلنا ما رسموا عتبات أبوابهم بالدم ناشدوا معونة ضد المهلك . حمل عادي يحتفلون ، وعند

َها  ، ندرك النعمة التي اعطاها لنا مخلصنا الذي قال " "كلمة اهللا" ، و عتبات قلوبنا ختمت بدم العهد الجديد
"أَنَا ُأْعِطيُكْم ُسْلطَانًا لَِتُدوُسوا اْلَحيَّاِت َواْلَعَقاِرَب وَُكلَّ قـُوَّ   247ِة اْلَعُدوِّ

                                                                                                                                            
blood ; but know well that ' the words that I have spoken unto you are spirit (Eusebius of Caesarea, On 
the Theology of the Church, iii.11, 12. From A History of the Doctrine of the Holy Eucharist, vol. I 
(New York: Longmans, Green, 1909), pp. 85-89.) 

ما مل نورده يف أصل البحث. هناك قول وحيد مشكوك يف صحته ومنسوب ألثناسيوس  245  الرسويل دون توثيق بصحة نسبه إليه يشري إىل حتول اخلبز واخلمر يف ذا
اسقف القسطنطينية  Eutychiusم) 582- 512هذا النص الوحيد ينتشر على االنرتنت ،ومل يكتبه أثناسيوس ومل يذكر عنه يف حياته ، بل نقله عنه يوتيكينس (

  زمان وبعد انفصال الكنيستني اإلسكندرية والقسطنطينية مبا يقرب من قرن يف جممع خلقيدونية . والنص هو بعد أثناسيوس بقرنني من ال
After the great and wonderful prayers have been completed, then the bread and wine have become the 
Body and Blood of our Lord Jesus Christ.” (Athanasius, via Eutychius, “Sermons to the Newly 
Baptized”, P.G. xxvi. 1325.) 
246 The Saviour also, since He was changing the typical for the spiritual, promised them that they should 
no longer eat the flesh of a lamb, but His own, saying, 'Take, eat and drink; this is My body, and My 
blood. ' When we are thus nourished by these things, we also, my beloved, shall truly keep the feast of 
the Passover. (Paschal Letter 4: 4) 
247 Now, however, that the devil, that tyrant against the whole world, is slain, we do not approach a 
temporal feast, my beloved, but an eternal and heavenly. Not in shadows do we show it forth, but we 
come to it in truth. For they being filled with the flesh of a dumb lamb, accomplished the feast, and 
having anointed their door-posts with the blood, implored aid against the destroyer. But now we, eating 
of the Word of the Father, and having the lintels of our hearts sealed with the blood of the New 
Testament Matthew 26:28, acknowledge the grace given us from the Saviour, who said, 'Behold, I have 
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مرة ثانية جاء الوقت الذي يحضرنا إلى بداية جديدة ، إلى إعالن  ويقول أيضا في رسالته الفصحية الخامسة : "
حن نأكل ، كما كان (دائما) ، خبز الحياة ، وكعطشى دائما الفصح المقدس ، الذي تم التضحية فيه بالرب . ن

ه) ، هو يقف مستعدا ـ، ألننا دائما وبحماسة نشتهي( ه الثمين، نمتع أنفسنا في كل وقت ، كما من نبع، بدم
، الذي بمحبة رحمته أعلن في يوم العيد " ِإْن  ولهؤالء العطشى هناك كلمة اهللا مخلصناألولئك العطشى ، 

ْليُـْقِبْل ِإَليَّ َوَيْشَرْب. (يوحنا   248")37: 7َعِطَش َأَحٌد فـَ

وقامت على أكتاف عمالقة مثل إلسكندرية التي تميزت بروحانيتها هو التلميذ النجيب لكنيسة اإذن أثناسيوس 
، بال في كل كالمه ، لم يصرح أثناسيوس إال بما هو روحي حقيقي اوريجانوس واكلمندس االسكندري ، لهذا 

، فنحن نأكل خبز الحياة ، ونعطش لدمه الثمين ، ولكن ال يحدث هذا في عناصر تفسيرات مادية أو رمزية 
" ، ِإْن َعِطَش َأَحٌد فـَْليُـْقِبْل ِإَليَّ َوَيْشَربْ  بل في حضور الرب الواقف معنا مستعد ليمنحنا ذاته قائال "مادية ، 

  وبهذا تختم قلوبنا بدم العهد ، ونأكل في بهجة كلمة اهللا . 

سقف ، سيرابيون االإلى  احدى رسائلهيوضح أثناسيوس بمزيد من التفصيل مفهومه عن االفخاريستيا فيقول في 
شرحه لقول المسيح  في يوحنا االصحاح السادس عن أكل جسده وشرب دمه وكالمه الذي هو معرض في و 

ما يرتبط ع، الجسد والروح ، لقد ميز الروح روح وحياة يقول : "هنا (الرب) استعمل اصطالحين عن نفسه 
أن ما يقوله رئي ، وحتى بهذا نتعلم ، بل بما هو غير م(في الرب) بالجسد ، حتى ال نؤمن فقط بما هو مرئي فيه 

لألكل ، حتى يكون (المادي للمسيح) الجسد هذا عدد من يكفيهم هم . ألنه كم ليس جسديا ولكنه روحيا 
طعاما للعالم كله ؟ لكنه لهذا السبب ذكر صعود ابن اإلنسان إلى السماء حتى يبعدهم عن فكرة الجسد ، ومن 

  249"كور كان أكال سمائيا من فوق ، وطعاما روحيا معطى بواسطتهاللحم المذ تلك اللحظة يتعلموا أن 

                                                                                                                                            
given unto you to tread upon serpents and scorpions, and over all the power of the enemy. (Athanasius, 
Pascal letter IV: 3) 
248 Again the time has arrived which brings to us a new beginning, even the announcement of the blessed 
Passover, in which the Lord was sacrificed. We eat, as it were, the food of life, and constantly thirsting we 
delight our souls at all times, as from a fountain, in His precious blood. For we continually and ardently 
desire; He stands ready for those who thirst; and for those who thirst there is the word of our Saviour, 
which, in His loving-kindness, He uttered on the day of the feast; 'If any man thirst, let him come to Me 
and drink. (Athanasius, Pascal letter V: 1) 
249 Here also He has used both terms about Himself, namely flesh and spirit ; He distinguished the spirit 
from what relates to the flesh in order that they might believe not only in what was visible in Him but 
also in what was invisible, and might thereby learn that what He says is not fleshly but spiritual. For how 
many would the body suffice for eating, that it should become the food of the whole world? But for this 
reason He made mention of the ascension of the Son of man into heaven, in order that He might draw 
them away from the bodily notion, and that from henceforth they might learn that the aforesaid flesh was 
heavenly eating from above and spiritual food given by Him. (Athanasius, Epistles to Serapion IV: 19; 
adopted from DARWELL STONE, A History of The Doctrine of The Holy Eucharist, Vol I, p90) 
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 ـالروحيين في العالم كله ، ف نكبار الالهوتيي  كأحديوضح تماما معنى االفخاريستيا  اسقف اإلسكندرية  اثناسيوس
من  م، ألن جسد الرب الملموس القائ ، وليس مادياأكل لحم المسيح روحيا بالنسبة له "االفخاريستيا" 

لما هو غير مرئي ، وليس مجرد مضغ للخبز ،كأكل على مستوى االيمان موات صعد ، بل نأكله روحيا األ
مجرد رمز ال قيمة اكل ليس أيضا  وهوالمرئي المتحول إلى جسد لحمي مادي ، وكأننا آكلي لحوم بشر . 

  "أكال سمائيا من فوق روحية له ، بل "

   م)407-344يوحنا الذهبي الفم () 14(

يربط بين شركة الخبز والخمر ووحدانية  250في بعض كتاباتهعصر أثناسيوس ، و من نفس الذهبي الفم  يوحنا
الكنيسة في الجسد الواحد فيقول : "عندما تجيء إلى ذبيحة (تضحية) الشكر ، ال تفعل شيئا ال يليق بهذه 

الكنيسة (األعضاء  ال تهينو التضحية . فال بأي حال تشين أخاك ، وال تهمله في جوعه ، وال تكون سكيرا ، 
،  فال تعزل نفسك عن جاركالمؤمنين). عندما تأتي للشكر لما تمتعت به (من الرب) ، فالبد وان ترد العطية ، 

، أفال تعطي انت الخبز العادي بمساواة ، نعم لقد ُكسر  أعطى جسده بمساواةألن المسيح اعطى الجميع ، 
   251لكل  بمساواة."من أجل الجميع بمساواة ، وأصبح جسدا ل

التي تؤسس  ، وحدة الكنيسة(الشكر) هي أساس  اوبهذا أكد يوحنا الذهبي الفم بكالمه أن شركة االفخاريستي
وهو نفس ما أعلنه الرسول  ،" جوع اآلخر"يهملوال  اآلخر ، هين"للحب بين األعضاء ، الحب الذي "ال يُ 

ليس هو أالمسيح؟ الخبز الذي نكسره،  شركة دمت هي ليسأا، س البركة التي نباركهأكبولس بالوحي قائال "
ما اعلنه لنا أقدم نص كنسي طقسي "الديداخي" عن دور ايضًا ، وهو نفس  252"المسيح؟ شركة جسد

أن الجرم الحقيقي في ، إلى بولس الرسول  ، مثلذهبي الفم  أشاراالفخاريستيا في وحدة الكنيسة ،  لهذا 
 نلشركة الحب بين المؤمني إهانةالكنيسة (أي جسد الرب ودمه) ، فأي جسد الرب ودمه هو الجرم في حق 

في زمن ذهبي الفم من أعضاء هذا الجسد هو جرم في جسد الرب ودمه ، لقد حاول  الفقير والجوعانبإهمال 
يح أن يُرجع روح الشركة الحقيقية ومعنى االفخاريستيا الروحي . وأن يشير إلى أن شركتنا مع المس المادةصعود 

في جسده هي أساس المساواة والحب والشركة في الكنيسة . نعم لقد أصبح جسد المسيح مشتركا في شركة 
  ز والخمر ، كجسد للكل  بمساواة . الخب

                                                 
  ملعىن ، هناك كتابات له تأثرت بالعصر ، وآمنت حبلول املسيح احلريف يف اخلبز واخلمرليس كل كتابات ذهيب الفم حتمل نفس ا 250 

251 If therefore you come for a sacrifice of thanksgiving, do thou on your part nothing unworthy of that 
sacrifice: by no means either dishonor your brother, or neglect him in his hunger; be not drunken, insult 
not the Church. As you come giving thanks for what you have enjoyed: so do you yourself accordingly 
make return, and not cut yourself off from your neighbor. Since Christ for His part gave equally to all, 
saying, "Take, eat." He gave His Body equally, but dost not thou give so much as the common bread 
equally? Yea, it was indeed broken for all alike, and became the Body equally for all. (Chrysostom, 
Homily 27: 5) 

  16: 10كو   1 252 
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  م)391-300الكبير ( مقاريوس) الراهب المصري 15(

هؤالء الذين  : " في احدى عظاتههو شاهد معاصر ألثناسيوس الرسولي ومن أتباع المدرسة اإلسكندرية يقول 
،  اوبهذا أوجز في عمق روحي معنى االفخاريستي  253"يأكلون روحيا جسد الرب الخبز المرئي ،يشتركون في 

  .أكل مرئي لخبز ، يشير إلى أكل روحي للرب داخل قلوبنا واجسادنا وأروحنا . بال تحول وال رمزية

   utionsApostolic Constit) م380-375بين ) المراسيم الرسولية (16(

، 254، والتي ترجع إلى مؤلف سرياني األصل وفي نفس العصر نجد شاهد آخر في المراسيم المنسوبة للرسل 
وعندما سلمنا  فيقول مؤلفها على لسان الرسل: "والتي تشهد لعصرها بأن المفهوم الروحي كان ال يزال قائما 

نا ، ذهب إلى جبل الزيتون قريب من جدول أسرار جسده ودمه الثمينين ، حيث لم يكن يهوذا حاضرا مع مثال
الجسد الملوكي للمسيح ، في كنائسكم  مثالوقدموا االفخاريستيا المقبولة ،  ، وايضًا يقول :" 255"قدرون 

  256"ومساكنكم

أنه في آخر القرن الرابع ، كان هناك من يمارس االفخاريستيا في البيوت مثال العهد الجديد  أوالحيث نالحظ 
، ألن  يعتبر االشتراك في العناصر مجرد وعاء لشركة روحية حقيقية في جسد الرب ودمهالكاتب  أن ثانياو ، 

  بال تحول وال رمزية .  االفخاريستيا هي مثال الجسد الملوكي للمسيح.

  م) 390-329) غريغوريوس النيزنزي (17(

ليوس الكبير و غريغوريوس النيسي للقسطنطينية ، في آخر القرن الرابع ، وكان صديقا لألخوين باسيكان اسقفا 
األن سوف " ، فعندما يتكلم عن االفخاريستيا يقول : لألفخارستيادرجة مفهومه  عنهم في، إال أنه اختلف 

. ألن المتجدد دائما هو .... 257، إال أنه ابسط من العهد القديمtype مثالنشترك في الفصح الذي ال يزال 
 صغيرة وال حمالن لها قرون وحوافر ، وفيها أجزاء بال حياة أو إحساس الذي يستعلن اآلن . لنقدم ليس عجوال

                                                 
253 Those who partake of the visible bread spiritually eat the flesh of the Lord (St. Macarius (300-391) 
Homilies: xxvii. 17 (P.G. xxxiv. 705)) 
254 Bradshaw, Paul F. (2002). The Search for the Origins of Christian Worship. Oxford University Press. 
pp. 85–87.  
255 And when He had delivered to us the representative mysteries of His precious body and blood, Judas 
not being present with us, He went out to the Mount of Olives, near the brook Cedron (Apostolic 
Constitutions V: 14) 
256 and offer the acceptable Eucharist, the representation of the royal body of Christ, both in your 
churches and in the dormitories (Apostolic Constitutions VI: 30) 

  أي أكثر حقيقة  257 
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، مع رقصات سمائية . دعنا نزيح جانبا الحجاب  المذبح السمائيلكن دعنا نقدم للرب ذبيحة التسبيح على  ،
  258" األول ، ونقترب من الثاني  لننظر إلى قدس األقداس

نا أن لهالعهد القديم ، ألنه متجدد ، يؤ  إال أنه أكثر حقيقة من ثالمال يزال في مفهوم النيزنزي فالفصح بعناصره 
هل سوف يمنعونا يقول عن المذبح السمائي : "ح والبهجة على المذبح السمائي ، حيث نشترك بذبائح التسبي

، الذي منه تلك األشياء التي نرى أمثلتها اآلن ، الذي لم يلمسه  اعرف مذبحا آخرلكني  259عن المذابح؟
أو يد ، ولم يسمع عليه (طرقات) حديد ، وال أعمال حرفيين أو رجال مهرة ، لكنه بنى بالعقل ، والصعود  فأس

سوف اقدم تقدمات مقبولة ، ذبيحة ، قربان ، محرقة ، إليه يكون بالتأمل ، عند ذاك سوف أقف ، وأمامه 
غريغوريوس النيزنزي بالنسبة لإذن  ، االفخاريستيا  260" أفضل مما يقدم اآلن . ألن الحقيقة أفضل من ظاللها

هي مدخلنا إلى المذبح السمائي الذي لم يبنى بيد أو بفأس ، المذبح الحقيقي وليس الظالل . فماذا إذن عن 
  العناصر وشركة الخبز والخمر ؟

في مرضها عندما كانت  Gorgoniaجورجونيا عندما تكلم عن أخته عن االفخاريستيا النيزنزي تتضح فكرة 
   :اذا فعلت لتشفى قال، وم

المسيح ،  بها قدمي سلتغُ "فماذا فعلت؟ أراحت رأسها بصرخة أخرى على المذبح ، وبدموع غزيرة مثل التي 
أعلنت أنها لن ترخي قبضتها حتى تعود سليمة . ثم وضعت دواءها على جسدها كله ، بمعنى هذه القسمة 

ا في يديها ومختلطان بدموعها . ثم يا للعجب . ، معتزة بهم الجسد والدم الثمينين antitypesبأمثلة 
تشعر أنها قد شفيت ، وباستضاءة الصحة في الجسد والنفس والعقل ، ألنها نالت مكافاة رجاءها  يوهذهبت 

  261"الذي ترجته ، ونالت قوة الجسد بقوة الروح 

                                                 
258 Now we will partake of a Passover which is still typical; though it is plainer than the old one. For that 
is ever new which is now becoming known…. Let us sacrifice not young calves, nor lambs that put forth 
horns and hoofs, in which many parts are destitute of life and feeling; but let us sacrifice to God the 
sacrifice of praise upon the heavenly Altar, with the heavenly dances; let us hold aside the first veil; let us 
approach the second, and look into the Holy of Holies. (Gregory of Nazianzus, Oratio 45: 23) 

  يف عصره كانت قد بدأت بالفعل املائدة تتحول إىل مذبح ولكنه كان ال يزال حيتفظ مبفهوم املذبح السمائي الذي تكلم عنه قبله إيريناؤس  259 
260 Will they keep us from the altars ? But I know of another altar, of which those things which now are 
seen are the types, to which no axe or hand went up, on which no iron was heard, nor any work of the 
craftsmen or men of skill, but all is accomplished by the mind, and the ascent is by means of 
contemplation. At this will I stand, at this will I offer acceptable gifts, sacrifice, and offering, and burnt 
offerings, better than those which now are offered, as the reality is better than the shadow." (Gregory of 
Nazianzus, Oratio 26: 16) 
261 What did she do? Resting her head with another cry upon the altar, and with a wealth of tears, as she 
who once bedewed the feet of Christ, Luke 7:38 and declaring that she would not lose her hold until she 
was made whole, she then applied her medicine to her whole body, viz., such a portion of the antitypes 
of the Precious Body and Blood as she treasured in her hand, mingling therewith her tears, and, O the 
wonder, she went away feeling at once that she was saved, and with the lightness of health in body, soul, 
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(خبز وخمر) يه العناصر التزال فكان يحيا فيها غريغوريوس ، حيث هذا الوصف يوضح العصر االنتقالي الذي  
" بأمثلة الجسد والدم الثمينينللجسد والدم كحقيقة روحية ، كما يقول غريغوريوس "  antitypesأمثلة لغوية 

والغريب أنها لمست يتكلم عن أخته التي استعملت العناصر كوسيلة للبركة والشفاء.  الوقتفي نفس  ه، لكن
التي تهما بدموعها ، وهي امرأة ، اين هذا اآلن مكانة المرأة اآلن الخبز والخمر واحتفظت بهما في يديها وبلل

؟ بل اين هذا اآلن من منع العامة من لمس الخبز والخمر وكأنه انتهاك تحرم من االفخاريستيا وقت الطمث 
  لكرامة المسيح نفسه ؟

   Ambroseم) 397-340) أمبروس (18(

، والذي ذكرنا قبال ايمانه بنوع من التحول اسقف ميالن س آخر شاهد لهذا العصر من القرن الرابع هو أمبرو 
في أجزاء من مقالته "عن ، فيتبع المدرسة الرومانية بكل خصائصها الرومان من اآلباء الالتين وهو ، في العناصر 

، ا داخلنا بعد ان نأكلها ونشربه التي تشير إلى تحول في العناصر سإيريناؤ بلغة تقترب من لغة  تكلم األسرار"
  يقول أمبروس :حيث 

اهللا أمطر المن على اآلباء ، وأطعمهم طعام يومي من السماء ، لهذا يقال "أكل اإلنسان اكل المالئكة" . لكن "
 الطعام الحي الذي أتى من السماءكل من اكل من ذلك الطعام مات في البرية ، ولكن الطعام الذي نأخذه هو 

  262لن يموت ابداً ، فهذا جسد المسيح" يأكل من هذا الخبزن ، ويؤثث مادة الحياة األبدية . وكل م

، ولن (وليس لحم) نأكل خبز، فنحن هنا يتكرر  سنالحظ نفس الترتيب الذي الحظناه في كتابات إيريناؤ 
  .نموت ألنه بشركة الخبز نشترك في جسد المسيح 

 تأثره بفكر المدرسة الرومانيةها عنديتصارع مع اللغة في محاولة لوصف االفخاريستيا ، ويظهر لكن أمبروس 
في جزء فيقول مثله كيرلس األورشليمي معاصره  كما تأثر   التي تشير إلى نوع من تغير في طبيعة الخبز والخمر 

  :آخر من مقالته عن األسرار 

طبيعة أخرى ، لكن بعد نتكلم عن "الرب يسوع نفسه يعلن (هذا هو جسدي). قبل البركة بالكلمات السمائية  
مي لتقديس ، الجسد يتم إعالنه ، وهو (الرب) يتكلم عن دمه ، قبل التقديس كان له اسما آخر ، لكن بعده سُ ا

                                                                                                                                            
and mind, having received, as the reward of her hope, that which she hoped for, and having gained 
bodily by means of spiritual strength. ( Gregory of Nazianzus, Oratio 8: 18) 
262 God rained manna on the fathers, and fed them with daily food from heaven; so that it is said, "So man 
ate angels' food." But yet all those who ate that food died in the wilderness, but that food which you 
receive, that living Bread which came down from heaven, furnishes the substance of eternal life; and 
whosoever shall eat of this Bread shall never die, and it is the Body of Christ. (Ambrose, On the 
Mysteries: 47) 
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لقلب يعترف بما يقوله الفم ، ولندع الروح تشعر بما إذن ادم . وأنتم تقولون "آمين" . أي هذا حق . لندع 
  263يتكلم به الصوت ."

حة في فكر أمبروس ، ولكن ألنه يصارع اللغة فيعود ويعلن حقيقة هنا تبدو فكرة التحول من مادة إلى مادة واض
في هذا التقديس  ، فيقول: "في بقية مقالته "عن األسرار"  جسد المسيح ليس مادة بل روحأخرى عن أن 

، وحيثما يقول الرسول في مثاله  فهو ليس طعاما جسديا لكن روحيا(السر) المسيح . ألنه جسد المسيح ، 
 ألن جسد الرب هو جسد الروحوا طعاما روحيا وشربوا شرابا روحيا". فجسد الرب هو جسد روحي ، "آبائنا أكل
  264، ألن الروح هو المسيح كما نقرأ "الروح التي أمام وجهنا هي المسيح الرب" اإللهي

 المادي بل الروحي ، فهو ال يعني الجسد هأمبروس يعلن تحول الخبز المادي إلى جسد للمسيح ، لكنإذن 
يمثل بصدق عصره في آخر القرن الرابع ، حيث بدأت نظرية تحول العناصر تطغى على التفسير الروحي 

يصارع اللغة ليحتفظ بجزء من روحانية اآلباء الذين سبقوه ، فمرة يوحي بأن التحول لهذا نجده  ، وتتصارع معها
ويشير إلى  ثالثةلخمر ، ثم يستدرك مرة يتم فينا ، ولكنه يستدرك فيشير إلى نوع من التحول أيضا في الخبز وا

، بل إلى جسد باطنيا لحم المسيح المادي الملموس مادة أخرى هي أن التحول في الخبز ال يتحول إلى 
  المسيح الروحي الغير ملموس .

هذا المرور السريع نكتفي بس ن الخامس وما بعده ، ولهذاالقر  منلن نستطيع أن نغطي بقية أقوال اآلباء كلها 
  الملحوظات التالية:ونلخص منه كعنية توضح االختالف واالتفاق في آن واحد . باء  على أقوال اآل

نها ليس مجرد رمز بال قيمة ، بل هي ممارسة حية أ، و بال استثناء على أهمية االفخاريستيا  وااتفقأن اآلباء ) 1
  . ف الحقائق الروحيةلقصور اللغة عن وصوإن اختلفوا في تفسير المعنى للشركة مع المسيح ، 

) اآلباء اختلفوا بينهم في وصف ماهية االفخاريستيا ، فبعضهم ركز على أهميتها في الشركة ، وآخرين اكتفوا 2
ة الخبز والخمر روحيا على األخص كنيستي كبنقل نصوص الكتاب المقدس ، والبعض منهم فسر معاني شر 

  شمال أفريقيا واإلسكندرية 

                                                 
263 The Lord Jesus Himself proclaims: "This is My Body." Matthew 26:26 Before the blessing of the 
heavenly words another nature is spoken of, after the consecration the Body is signified. He Himself 
speaks of His Blood. Before the consecration it has another name, after it is called Blood. And you say, 
Amen, that is, It is true. Let the heart within confess what the mouth utters, let the soul feel what the 
voice speaks (Ambrose, On the Mysteries: 54) 
264 In that sacrament is Christ, because it is the Body of Christ, it is therefore not bodily food but spiritual. 
Whence the Apostle says of its type: "Our fathers ate spiritual food and drank spiritual drink," 1 
Corinthians 10:3 for the Body of God is a spiritual body; the Body of Christ is the Body of the Divine 
Spirit, for the Spirit is Christ, as we read: "The Spirit before our face is Christ the Lord." (Ambrose, On 
the Mysteries: 58) 
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 265فكرة التحول الحرفي المادي البيولوجيب تصرحلآلباء نجد شواهد ال  : الثالث لأوائالقرن الثاني و  في) 3
وإن كانت ترجع جذور هذا التغير في العناصر إلى القرن الثاني بشهادة يوستين ، وأوائل بكثافة ، المنتشرة اآلن 

صف الخبز والخمر بصفات . كالهما لم يصرح بأي تحول ، وإن مالوا إلى و  سفي شهادة إيريناؤ  ثالقرن الثال
   التقديس بكلمة اهللا. 

ترتيليان و   أباء شمال أفريقيا، ومثلهم اكلمندس واوريجانوس  تكلم آباء اإلسكندريةبينما : ) في القرن الثالث 4
المعنى الروحي العميق للشركة مع المسيح التي تحولنا وعن ، عن األكل الروحي لألفخارستيا كبريانوس ، 
وأن الفعل المادي لشركة األكل والشرب ، والشرب في الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه بشركة االكل 

هو وعاء لفعل روحي أعمق بالروح يؤدي إلى شركة في المسيح ، ووحدانية في جسد المسيح ودمه أي كنيسته 
يم االفخاريستيا كلغة مع االحتفاظ ببعض مفاهلعناصر اتقديس  علىمثل هيبوليتس  أباء المدرسة الرومانيةركز ، 

   شركة الجسد والدم antitypeشكر وشركة تمثل 

نجد خط فكري ، )4(ق وحتى كتابات أثناسيوس الرسولي )1(ق أقدم النصوص مثل الديداخي بداية من) 5
من  تحقق وحدة الكنيسة ، لكنمأكولة ومشروبه في حضور الرب ل روحيةكلغة  اواضح لمعنى االفخاريستي

بدأ التركيز على العناصر المادية يطغى على الفكر اآلبائي ، وبدأت العناصر وبعد عصر قسطنطين القرن الرابع 
ا فاعلية م، لهبشريين جوهريا ، إلى مادة دم ومادة لحم تتحول بطريقة شبه سحرية طقسية إلى شيء مختلف 

ثم تطور األمر الحقا عبر ،  اً إلى المسيح شخصي نتتحوالألنهما ، وطبيعتها المتحولة الجديدة ا مخاصة في ذاته
، ومنع العامة من لمسها ، وحرمان يتم السجود لها وتكريمها والحفاظ عليها من العبث القرون إلى أن اصبح 
تدريجيا ، واختفت لئال يدنسوا المسيح بنجاستهم  ثمن العناصر المتحولة وقت الطم بالسيدات من االقترا

، ليصبح التناول في المفهوم الشعبي طقس سحري ائم على رأس المائدة القفكرة الشركة واالتحاد مع المسيح 
على مذبح (بتقطيعه) ، ثم يذبحه  الخبز والخمر إلى مسيح 266الذي صار رأس المائدةيحول فيه الكاهن 

، وما كان يدافع عنه آباء القرن الثاني ضد من أجل البركة يؤكل ماديا ويمضغ ، ليقدمه إلى الشعب ل 267حجري
في راسخة عقيدة إلى تحول ثم يين في أننا لسنا آكلي لحوم بشر ، اصبح مباحا ومقبوال في القرن الرابع . الوثن

  ومنهم إلى أغلب العالم المسيحي .عند الكاثوليك  13القرن ال

 آباء القرن الرابع بعض حاضرة فيوالتي استمرت األولى ،  ةروح الكنيسة في القرون الثالث نحن نريد العودة إلى
محور الفكر في  قيمة اإلنسانعيد الهدف أن نفمثل الراهب مقاريوس الكبير وأثناسيوس اسقف اإلسكندرية . 

وليس وكنيسته ،  بين الرباالتحاد كز على أفخارستيا دال من العناصر الغير عاقلة ، فنر الخالصي الكنسي ب
محور  - اولم يكونوا أبدً  -مر ليسوا الخبز والخاالتحاد بين العناصر والمسيح أو تحولهم إلى مسيح. ألن 

                                                 
 ن اآلباء الالتني بعد القرن الثالث أشاروا ضمين إىل حتول اخلبز يف ذاته ، وهناك الكثري من األقوال املنسوبة لآلباء زورا اليت تؤيدليس كل اآلباء بالطبع فهناك م 265 

ي التسليم الرسويل ف ينفنفس الفكرة ، ولكن هذا ال يغري من جوهر املوضوع ألنه على أقصى تقدير سيشري إىل أن الفكر اآلبائي اختلف يف تفسري الفكرة ، واالختال
  وجيعله جمرد اجتهاد غري موحى به أو معصوم . 

  ونائب املسيح ألن املسيح أصبح غائبا 266 
  هلذا حتولت املائدة إىل مذبح يف القرن الثالث ، واملذبح وظيفته الذبح  267 
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الخبز أكل شركة تصبح  حيثخالص الكتاب المقدس بل اإلنسان العضو في جسد الرب ودمه أي كنيسته . 
نحن بالروح تحولنا وعاء ملموس لحقيقة روحية أعلى من الماديات، هي وفي حضوره الخمر مع المسيح شرب و 

   .برأسها بواسطة الروح الواحد ة الكنيسة إلى جسد ودم المسيح فتربط وحدانيالواحد 
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  روح المصالحة بين الطوائف وعودة لاللتفاف حول رب المائدة

هل كل اآلراء خاطئة ؟ هل كلها صحيحة ؟ أم  ؟وماذا عن الطوائف المختلفة  سؤال يتبادر على الذهن اآلن. 
الكنيسة في قلوبنا الروح القدس بعلن ستلكي يُ بين الطوائف  تحقيق المصالحةهل يمكن  مكملة لبعضها؟أنها 

  التي اختبأت خلف الطوائف وصراعاتها منذ القرن الخامس ؟المقدسة الجامعة الرسولية الواحدة 

حاضر في وسط  هو محور االفخاريستيا ، الرب وسط تالميذه (كنيسته) كما سبق وقلنا أن شخص المسيح 
في من الطقس القديم للعشاء الرباني حتى ، وهذا يفهم لخمر الخبز وا مائدة ليتحد بها علىفعليا وحقا كنيسته 

ألن الرب أمامه على عندما كان يخاطب المصلي الرب في حضوره بصيغة الُمخاطب ال الغائب صوره األولى 
أيها السيد الرب يسوع المسيح الشريك الذاتي وكلمة اآلب غير الدنس المساوي له مع  رأس المائدة قائال "

في مباشرة معه يخاطب المسيح الحاضر ف ، 268" انت هو الخبز الحي الذي نزل من السماء الروح القدس
روحية ، وشركة  )ودمه كنيسته (جسدهس  يقدلتتقديم الخبز والخمر بيد المسيح نفسه كون لي، حية شركة 

ورت الغائب كما تطصالة او بضمير  وليس بواسطة طقس كهنوتي سحري لكنيسة مع المسيح في الوليمة .ل
  . الصلوات حاليا

بين  الزيجيةعلى العالقة و . تهكنيس  حضور شخص المسيح وسط على ت األنظار من جديدركز لهذا نؤمن بأنه لو 
، ستختفي  التي تأسست يوم العشاء ، عندما منح الرب ذاته كذبيحة من أجل كنيسته عروسته المسيح والكنيسة 

  كل المشاكل التفسيرية . 

أصابت المعنى  نظريةنراها ،  substantiationtran لمادي البيولوجي الكاثوليكية نظرية التحول ا مثال
لم يأت ، ألن الرب ال روح فيها كمواد غير عاقلة واخطأت الهدف . فالتحول ال يحدث في الخبز والخمر  

والخمر م الخبز يليخلص الخبز والخمر او ليموت مصلوبا من اجل الخبز والخمر ، أو يقوم من األموات ليق
، بل أتى ليخلصنا نحن  هودم هالخبز والخمر إلى جسد يحولفهو لم يأت حتى لهذا ،  إلى حياة أبدية
لى إفي االفخاريستيا بشركة الحب معه ويوحدنا  يحولنا نحنف،  صورته ومثالهالتي تحمل  الكائنات العاقلة

يمان والشركة مع حضور الرب في وسط  باإلروحيا  في داخلنا، فالتحول يتم القائم من األموات جسده ودمه 
  كنيسته  في وليمته .

ها تقترب من الحقيقة جزئيًا ، ولكن فنراهااللوثرية ،  substantiationconاالتحاد أو االمتزاج أما نظرية 
بين الخمر ودم المسيح ،  وأالمسيح  دال يحدث بين الخبز وجساالتحاد الحقيقي أخطأت الهدف ، ألن ايضاً 

  . الحقيقةوحدانية الكرمة في هم والمسيح بين األعضاء المؤمنين أنفسيحدث بل 

  
                                                 

أفخارستيا  “، وهي صالة اضيف هلا الحقا صلوات التحول بالطبع ، بعد ان وهي صيغة املخاطب احملفوظة يف تقدمي احلمل املوجود يف الطقس القبطي حىت اآلن  268 
ا كما يقول االب مىت املسكني يف كتابه "أفخارستيا عشاء الرب    18قداس الرسل األوَّل وهو نواة مجيع القدَّاسات"  ص  - كاملة يف حد ذا
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جيدة نظرية أيضا التي دعها لها كالفن ، فنراها  spiritual presenceأما عن نظرية الحلول الروحي 
االختباري قائم حضور المسيح الروحي أن وتعلن جزء هام من الحقيقة ، وهو تقترب كثيراً  من المعنى ، 

باإليمان في قلوب الحضور ، فتركز على حضور المسيح هذا ، ولكنها تفشل في تحديد طبيعة  يقيوحق
، واالتحاد بها على  كنيسته في وسط الروحيحضور المسيح ، ولكنه ال يغني عن واساسي المؤمنين وهو الزم 

... َيانَا َمَع اْلَمِسيِح َأحْ  عندها يمكننا أن نعلن مع بولس الرسول أن اآلب  " .فنصير واحد فيهمستوى الروح 
  269 ِويَّاِت ِفي اْلَمِسيِح َيُسوعَ َوَأقَاَمَنا َمَعُه، َوَأْجَلَسَنا َمَعُه ِفي السََّما

ليست فنراها  relational presenceوالحضور العالقي ،  Memorialismواما نظرية الذكرى 
 ليذكرنا(في عالقة حية)  يح نفسهمع المس، بل جلسة  حدث تاريخي انتهىكمن يتذكر مجرد ذكرى عقلية  

بل ذكري في ، في غيابه ، فهي ليست ذكرى عنه كفعل مستمر أبدي أزلي بال نهاية  صلبه وقيامته وخالصه لناب
اشربه ال اشرب من نتاج الكرمة هذا الى ذلك اليوم حينما  ، ألن الرب نفسه قال لتالميذه ككنيسته "حضوره 

بقوة يوم الخمسين وقت حلول الروح فعال قد أتى ◌ً  الربوملكوت ،  270" معكم جديدا في ملكوت ابي
والخمر تماما كما كان حاضرا مع بز حاضر في كل مرة يتم فيها تقسيم الخ ه. وبهذا أعلن لنا الرب أن271القدس 

في وسط اجتماع الكنيسة االفخاريستي اصبح يفوق حضوره المادي الحقيقي تالميذه . بل أن حضوره الروحي 
بحضوره في األعضاء كحجارة حية ايضًا  اً مصحوباصبح أوًال ، ألنه مع التالميذ وقت العشاء الرباني  بالجسد
بحضوره وثانيا ألنه كما كان مع تالميذه ، كشخص آخر منفصل  ، وليس مجرد حضور خارجي  272لهيكله 

، ويوحدنا ل والخارج فاصبح حضور المسيح يحصرنا في الداخبال فاعلية كنسية .  وجوديوحدنا به وليس مجرد 
   ، ويغيرنا إلى جسد قيامته. كنيسة واحدة  إلى

ألن انقسام الطوائف قسم المفاهيم وفتت الصورة ، وليست خاطئة الطوائف تنازعت حول مفاهيم منقوصة إذن 
الواحدة التي كانت توضح معنى العشاء ، فاستلمت كل طائفة جزءًا من الصورة وظنت أنها كل الحق ، فتشوه 

، بالروح والحق حقيقي  واتحاد الواحدالمسيح  ودم تحول لنا إلى جسدشركة الخبز والخمر هي معنى . ألن ال
وقيامته السرمدية ، األبدية حتى نشترك في ذبيحته الواحدة وقيامته  صلبهل )في حضوره(المسيح مع  وتذكار

  نيسة أنفسهم . أعضاء الكتقديس و وحدة الكنيسة لإلى مصدر  اوبهذا تتحول االفخاريستي

  ؟المنتمي لهذه الطائفةيهدد خالص اإلنسان في أي طائفة هل نقصان التفسير أو عدم وضوحه ف

ولو كان الرب يحاكم كل جهاالتنا ، بل بحسب قلوبنا وضمائرنا ، ب ناألن الرب أمين وعادل ، ال يحاكمال 
ازعوا في شرحهم النظري لكثير من واحد بحسب أخطاءه العقيدية لما خلص أحد ، فحتى اآلباء أخطأوا وتن

                                                 
  6، 5: 2أفسس  269 
  29: 26مىت  270 
  2راجع اعمال الرسل  271 
  )5: 2بط  1( .بـَْيًتا ُروِحيًّا، َكَهُنوًتا ُمَقدًَّسا، لِتَـْقِدِمي َذبَاِئَح ُروِحيٍَّة َمْقُبوَلٍة ِعْنَد اِهللا بَِيُسوَع اْلَمِسيحِ  َكِحَجارٍَة َحيَّةٍ أَْيًضا َمْبِنيَِّني ُكونُوا أَنـُْتْم   272 
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كل مسيحي اآلن يشترك في االيمان بالمسيح ربا وإلها ومخلصا  ، فهل يمكن أن نحكم بهالكهم ؟273العقائد 
  ، ويختلف في الفروع . فمن أعثر في فهم معنى االفخاريستيا ، لن يحاسبه الرب إال على قدر فهمه وطاقته.

.ليس مصادفة انه بعد صعود بوحدتها مع الرأس) كأفراد(كجماعة ال  ة نمو الكنيسل هامة ااالفخاريستيشركة 
اختفت طبقة االكليروس وتحوليهم االفخاريستيا إلى طقس تحول سحري بداية من منتصف القرن الرابع ، أن 

شيع من القرن الخامس الطوائف و ظهرت ال، ف، وحل الطقس المكرر مكان وليمة الحب االفخاريستيا كشركة 
فتحولت الكنائس المحلية إلى ،  في جوهرهالسياسية الالهوتية في مظهرها ، واالصراعات تنتشر بدأت  بعد ان

   . تحت ركام المؤسسات الدينية الطائفيةواحدة كجسد المسيح مختفية الوبقيت الكنيسة  طوائف .

ا ، وتتسبب في عثرتها ، وتضعف روح الشركة فيهالواحدة الممارسات الخاطئة قد تعيق ولو مؤقتا قوة الكنيسة 
 بالعودة إلى مائدةوضعفها التبشيري ، ولكنها ال تهدد خالص أي مؤمن حقيقي بالمسيح في أي طائفة . لكن 

:  الرسول تعود صورة الكنيسة الحقيقية للظهور كما رسمها الروح القدس بريشة بطرس الروحية ، االفخاريستيا
ُتْم أَْيًضا َمْبِنيِّيَن " ًسا، لِتَـْقِديِم َذبَاِئَح ُروِحيٍَّة َمْقُبوَلٍة ِعْنَد اِهللا  َكِحَجارٍَة َحيَّةٍ ُكونُوا أَنـْ بـَْيًتا ُروِحيًّا، َكَهُنوتًا ُمَقدَّ

  .  274" .بَِيُسوَع اْلَمِسيحِ 

 والحقيقة ان كل طائفي يستغل االختالفات في الممارسات الطقسية والعقيدية الفرعية ليزيد الفجوة بين
نؤمن بكنيسة واحدة  " أننا ، الذي ينص 275قانون االيمان النيقاوي لنكر مكل الطوائف هو المسيحيين في  

كل الكنائس بال استثناء ،   تؤمن بقوته الخالصيةجرم في جسد الرب ودمه الذي مهو . و "مقدسة جامعة رسولية
 كل الطائفيين  وإلىهو مرائي ، الكنيسة الواحدة  ثم ينكر وحدتها في المسيح  بأنفمن يجرؤ على أن يصلي 

  ؟ تتغنون بهاي كنيسة واحدة : أ المرائيين نقول

،  Communion وحدانية ، لهذا سمي العشاء الرباني شركة ةوالوحدانيكلمة السر إذن ليس إال الشركة 
وستتالشى الطائفية وتنتهي سيعيد وحدة الكنيسة المسيح  في كشركةعودة الفهم الحقيقي للعشاء الرباني  و 

 وستعود شجرة الحياة لتظهر مرة أخرى بعد ان اختفتألن المسيح سيعود ليرأس مائدته مرة أخرى ، ت التحزبا
بين األعضاء والشركة ممارسة كنسية للحب الخبز والخمر  عشاء. وسيعود تحت أكوام من الصراعات الطائفية

مع ممارسة حية  ايستياالفخار  عندها صبحوست. 276حل مكان المسيح على رأس المائدة توساطة  وربهم دون
  ، ممجدا ومحبوبا . التي بال عيب وخطيبته ه سط كنيسته عروسالمسيح الحي عريسا و 

                                                 
ث ، وبالهوت املسيح ، وخالصه وفداءه وصلبه وقيامته ، وشفاعته مع الروح هناك عقائد متس جوهر االميان ال خنتلف عليها مثل االميان بوجود اهللا ، وبالثالو  273 

اآلباء مثل تفاصيل املعمودية القدس وأمهية املعمودية واالفخاريستيا والكتاب املقدس . وهناك عقائد أخرى نظرية تفصيلية لتوضيح وتفسري أمور نظرية قد ال يتفق حىت 
ا معىن املاء يف املعمودية ؟ أو ما معىن االفخاريستيا أو ماذا يعين الوحي املقدس يف الكتاب املقدس ؟ هل هو حريف أم روحي؟ جيب أن تكون بالرش أو التغطيس ؟ أو م

  .... اخل
  5: 2بط 1 274 
  م381حبسب تعديل جممع القسطنطينية  275 
  يد الكاهن الوسيط ليقفوا حاجزا بني املسيح وشعبه ، ويوقفون الشعب يف طوابري لنوال املادة املقدسة من 276 
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َوأَنَا َقْد  ":، ويقول277"لَِيُكونُوا َواِحًدا َكَما َنْحنُ اْحَفْظُهْم ِفي اْسِمَك الَِّذيَن َأْعطَْيَتِني، : "إلى أبيهيقول يسوع الرب 
َوِلي ِخَراٌف ُأَخُر لَْيَسْت ِمْن  ، ويقول " 278" .لَِيُكونُوا َواِحًدا َكَما َأنـََّنا َنْحُن َواِحدٌ ِذي َأْعطَْيَتِني، َأْعطَْيتُـُهُم اْلَمْجَد الَّ 

لرسول ، وبولس ا 279".َوَتُكوُن َرِعيٌَّة َواِحَدٌة َورَاٍع َواِحدٌ هِذِه اْلَحِظيَرِة، يـَْنَبِغي َأْن آِتَي بِِتْلَك َأْيًضا فـََتْسَمُع َصْوِتي، 
 ، وَ »أَنَا ِلَصَفا« ، وَ  »َ◌أَنَا ألَبـُلُّوسَ  «، و»أَنَا لُِبوُلسَ « َأنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُكْم يـَُقوُل: يؤكد وحدانية الكنيسة فيقول : "

، ويقول أيضا 281"ْدُتْم؟بُوُلَس اْعَتمَ  280أََلَعلَّ بُوُلَس ُصِلَب َألْجِلُكْم، َأْم بِاْسمِ  اْلَمِسيُح؟َهِل انـَْقَسَم  ».أَنَا لِْلَمِسيحِ «
  . 282" .َولِكْن َجَسٌد َواِحدٌ َفاآلَن َأْعَضاٌء َكِثيَرٌة، : "

يمكن أن على أمور جسدانية وعقائد نظرية ال ، بسبب صراعتنا فيكف نقسم نحن جسد المسيح إلى طوائف 
وا في انفسكم: لنا تمنع أي إنسان مؤمن من شركة المسيح . وليكن لنا قول يوحنا مثال "وال تفتكروا ان تقول

. بالمثل نقول إلى كل 283ابراهيم ابا. ألني اقول لكم: ان اهللا قادر ان يقيم من هذه الحجارة اوالدا إلبراهيم." 
طائفي يفتخر بانتسابه لطائفة معينة: ال تفتكروا ان تقولوا في انفسكم: لنا أثناسيوس أبا أو لوثر أبا أو انطونيوس 

 ديقيم من بين من تحكمون عليهم بالهرطقة أوال واهللا قادر أن يخلص أن ألننا نقول لكم ، البابا فالن أباً أبا أو 
" .اِدٌر َأْن يـُثَبَِّتهُ َمْن أَْنَت الَِّذي َتِديُن َعْبَد َغْيِرَك؟ ُهَو ِلَمْوَالُه يـَْثُبُت َأْو َيْسُقُط. َولِكنَُّه َسيُثَبَُّت، َألنَّ اَهللا قَ  ، ألنه "له" 
لحفلة العرس السمائية التي دائما ستعدين م، سنصبح االفخاريستيا  ممارسةتعود روح الشركة إلى وعندما . 284

في عرسه السمائي مجده بجسده الممجد ويعطينا اجسادنا الممجدة ونحيا معه الرب في عندما يعود  ننتظرها
  ن .  إلى أبد اآلبدين آمي

ولست انا بعد في العالم، واما هؤالء فهم في العالم، وانا آتي اليك. ايها اآلب القدوس، احفظهم في 
  )11: 17(يوحنا  .ليكونوا واحدا كما نحناسمك الذين اعطيتني، 
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