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ُع ِرفت قيمة التناول من الطعام بصورة جماعيَّة منذ

أقدم األزمنة ،وعلى األخص عند الشعوب السامية ،فقد
كان للطعام قيمة مقدسة ترجع إلى سخاء اآللهة ،حيث
كان يُظن أن اإلله يشترك ً
فعال في كل شئ مادي
وعليه فقد كان األكل بصورة جماعية عالمة الرابطة
المقدسة بين اإلنسان واهلل.
ويذكر العهد القديم أنه كانت هناك والئم وذبائح
داللة علي الفرح واالبتهاج أمام الرب ،فيقول:

É ƥǹȂ
É ƛƣŏ ǂǳơ
È ÈǼǿÉ ǹȂ
ƾŎ ÈƬǸÌ ÈƫƢǷÈ ǲŏ ǰÊ
È ƷÉ ǂÌ
« È ǴÉ ǯÉ ƘÌÈƫȁÈ
È ǨÈƫȁÈ ǶÌ ǰÊŮÊ
ō ǵÈ ƢǷÈ ÈƗǭƢ
É ƾÌȇÈƗ ÊǾȈǳÊ
»ǶÌ ǰÉ ÉŮÊƛ ƣ
Ŏ ǂǳơ
ō ǶÉ ǰÉ ǯÈ ǁÈ ƢÈƥ ƢǸÈ ǯÈ ǶÌ ǰÉ ÉƫȂÉȈÉƥȁÈ ǶÌ ÉƬÌǻÈƗ ǶÌ ǰȇÊ
Ìƛ

(تثنية  ،)7 : 12كما كانت الذبائح في بدايات العهد
ȂǸƷ
القديم تعبيراً عن شركة اإلنسان باهلل « É ǂưÌÈȇǀÈ ƻÈ ÈƘǧÈ
È ǹȁ

É

)(Ó

É

ƹȂ
 ƶÊلِهَّÉ ǁÉ ƢǿÈ ƔÈ ƢƳÈ ȁÈ Êƅ
Ê ÉȈǋÉ ǞÉ ȈÊǸƳÈ ȁÈ ǹȁ
È ǷÉ
È ƟƢÈƥƿÈ ȁÈ ÅƨǫÈ ǂÈ ƸÌ ǷÉ ȄǇȂ
È ƟơǂÈ ǇÊ
ơǵÈ ƢǷÈ ÈƗȄǇȂهلل( »Êخروج
È ǞÈ ǷÈ ƀǷƢǠÈ ǗÈ ơȂǴÉ ǯÉ ƘÌÈȈÊǳǲȈÊ
È ǷÉ ȆÊǸƷ
Ìƛ

 ،12 : 18قارن خروج  ،)11 : 24كما ّ
أن ذبائح

السالمة التي ذكرت في العهد القديم (تكوين 46 : 31
  ،)54وذبائح الشركة (1صموئيل 1 ،15 : 11ملوك ،)41 ،25 : 1ال تُشير فقط إلى أخوة المشاركين فيها،
لكنها كانت تعني أيضاً َّ
أن أولئك المشاركين في تناول
هذه األطعمة قد أصبحوا مشتركين مع يهوه (اهلل ذاته)،
وعليه فإن كسر هذه الشركة كان بمثابة ارتكاب جريمة
(مزمور .)9 : 41
وفي العهد الجديد كان تعبير «عشاء» يعني وليمة
أو وجبة رئيسية .وكانت الكلمة المستخدمة في األصل
الالتيني تلعب دوراً هاماً في الحياة الدينيّة اليوميّة حيث
تدل علي الشركة التي يدخل فيها اإلنسان مع اإلله الذي
يعبده.
)(Ô

العشاء الرباني يف املسيح ّية
يؤمن المسيحيون على اختالف طوائفهم ومذاهبهم
بأهميّة وقيمة العشاء الرباني ،وإن اختلفوا في التسمية
أو المعنى أو طريقة الممارسة ،إال َّ
أن الجميع يتفق أن
المسيح هو أول َمن أسس وقام بممارسة العشاء الرباني
مع تالميذه لتذكيرهم والمؤمنين به بموته ،ولحملهم
على التبشير بموته إلى أن يجئ ،وللتأكيد على الشكر
والشركة التي تجمع المتناولين معًا.

األسس التارخيية لفريضة العشاء الرباني
يعتبر الفصح اليهودي أساساً تاريخياً لممارسة
العشاء الرباني ،حيث كان تجتمع العائلة اليهودية في
عجل خروفاً مشوياً
الفصح اليهودي وتتناول على
ٍ
ǶÌ ǰÉ Èǳ ǹȂ
وأعشاباً مرة ،نقرأ في سفر الخروجÉ ǰÉ Èƫ« :

È ƿ ÅƨƸȈ
Ê ǧÈ ǂÌ ƼÊ ÌǳơǺÊ
ǺÊ
È ƧƢǋÈ
È ƸÊ ǏÅ
È ǺÈ ÌƥơƁǂǯÈ
È Ƿ ȁÌ ÈƗ ǹƢ
È Ƿ ǾÉ ÈǻȁǀÉ ƻÉ ƘÌÈƫ ÇƨÈǼǇ
)(Õ

Ê ǨƸÊ ÌǳơƪÈ ƸÌ Èƫ ǶÌ ǯÉ ƾÈ ǼÌ ǟÊ ǹȂ
ǞÈ Êƥơǂǳơ
É ǰÉ ÈȇȁÈ ÊǄǟÊ ơȂÈ ǸÈ Ìǳơ
ō ǵÊ ȂÌ ÈȈÌǳơȄÈǳÊƛ ǚÌ
ÊƨǟÈ ƢǸÈ ƳÈ ÊǁȂȀÉ ǸÌ ƳÉ ǲŎ ǯÉ ǾÉ ƸÉ ÈƥǀÌ Èȇ ǶÉō Ư ÊǂȀÌ ǌǳơ
ō ơǀÈ ǿÈ ǺÊ
Ì Ƿ ǂÈ ǌÈ ǟÈ
È ƟơǂÈ ǇÊ
ȄǴÈ ǟÈ ǾÉ ÈǻȂǴÉ ǠÈ ƴÌ ÈȇȁÈ ǵÊ ƾō ǳơ ǺÊ
È ǀÉ ƻÉ ƘÌÈȇȁÈ ÊƨōȈǌÊ ǠÈ Ìǳơ ȆÊǧ ǲȈÊ
Ìƛ
È Ƿ ǹȁ
Ê ÉȈÉƦÌǳơ ȆÊǧ ƢÈȈǴÌ ǠÉ Ìǳơ ÊƨÈƦÈƬǠÈ ÌǳơȁÈ ǺÊ ȈÌÈƬǸÊÈ ƟƢÈǬÌǳơ
ƢȀÈ ȈÊǧ ǾÉ ÈǻȂǴÉ ǯÉ ƘÌÈȇ ȆÊƬōǳơ ƩȂ
ȄǴÈ ǟÈ ÇŚǘÊ ǧÈ ǞÈ ǷÈ ÊǁƢōǼǳƢÊƥ ƀËȇȂÊ ǌÌ ǷÈ ÈƨǴÈ ȈÌ Ǵō ǳơǮÈ ǴÌ Êƫ ǶÈ ƸÌ Ǵō ǳơǹȂ
È ǴÉ ǯÉ ƘÌÈȇȁÈ
Ç ǌÈ ǟÌ ÈƗ
ƀƻȂÉƦǘÌ ǷÈ ƀƼȈÊƦǗÈ ȁÌ ÈƗƀƠȈÌÈǻǾÉ ǼÌ ǷÊ ơȂǴÉ ǯÉ ƘÌÈƫÈȏǾÉ ÈǻȂǴÉ ǯÉ ƘÌÈȇÇƧǂō ǷÉ ƣƢ
ÈȏȁÈ ÊǾǧÊ ȂÌ ƳÈ ȁÈ ÊǾǟÊ ǁÊ ƢǯÈ ÈƗ ǞÈ ǷÈ ǾÉ ǇÈ ÌƗǁÈ ÊǁƢōǼǳƢÊƥ ƀËȇȂÊ ǌÌ ǷÈ ǲÌ Èƥ ÊƔƢǸÈ ÌǳƢÊƥ
ǾÉ ÈǻȂǫÉ ǂÊ ƸÌ Éƫ ƵƢ
ō ÈǳÊƛ ǾÉ ǼÌ ǷÊ ȆÊǫƢÈƦÌǳơȁÈ ƵƢ
ō ÈǳÊƛ ǾÉ ǼÌ ǷÊ ơȂÉǬƦÌÉƫ
Ê ÈƦǐǳơȄ
Ê ÈƦǐǳơȄ
É ƙƢÈǬƷÌ ÈƗǾÉ ÈǻȂǴÉ ǯÉ ƘÌÈƫơǀÈ ǰÈ ǿÈ ȁÈ ÊǁƢōǼǳƢÊƥ
ȆÊǧǶÌ ǰÉ ÉƬÈȇǀÊ ƷÌ ÈƗȁÈ ÆƧƽÈ ȁƾÉ ǌÌ ǷÈ ǶÌ ǯÉ
É ƾÌȇÈƗȆÊǧǶÌ ǰÉ ŎȈǐÊ
É ǴƳÉ ǁÌ ÈƗ
Ê ǟȁÈ ǶÌ ǰÊ
ƶÆ ǐÊ
Ì ǧȂÈ ǿÉ ÇƨǴÈ ƴÈ ǠÈ ÊƥǾÉ ÈǻȂǴÉ ǯÉ ƘÌÈƫȁÈ ǶÌ ǰȇÊ
É ƣÊ
ǲō ǯ
Ê ǁÌ ÈƗȆÊǧǃÉ ƢÈƬƳÌ ÈƗȆŏǻÊƜǧÈƣŏ ǂǴÊ
É ǂǓÌ ÈƗȁÈ ÈƨǴÈ ȈÌ Ǵō ǳơÊǽǀÊ ǿÈ ǂÈ ǐÊ
Ì ǷǑ
ōǳ
Ìƥ
ƀǷƢǰÈ ƷÌ ÈƗ ǞÉ ÈǼǏÌ ÈƗȁÈ ǶÊ ÊƟƢȀÈ ÈƦÌǳơȁÈ ǅƢ
Ê ōǼǳơǺÊ
Ê ǁÌ ÈƗ ȆÊǧ ÇǂǰÊ
Ì Ƿ Ǒ
È Ƿ ǂÈ ǐÊ
Éƥ
È ǟÈ ǵÉ ƾō ǳơǶÉ ǰÉ Èǳ ǹȂ
ÅƨǷÈ Ȑ
É ǰÉ ÈȇȁÈ ƣŎ ǂǳơƢ
Ì ǸÌǳơÊƨȀÈ Êǳƕǲŏ ǰÊ
ō ÈǻÈƗ ÈśŏȇǂÊ ǐÊ
È ǧÈ ǶÌ ǰÉ ǼÌ ǟÈ ǂÉ ÉƦǟÌ ÈƗȁÈ ǵÈ ƾō ǳơȃǁÈ ÈƘǧÈ ƢȀÈ ȈÊǧ ǶÌ ÉƬÌǻÈƗ ȆÊƬōǳơƩȂ
Ê ÉȈÉƦÌǳơȄǴÈ ǟÈ
Ȑ
È ȀÈ ǴÌ Êǳ ÆƨÈƥǂÌ ǓÈ ǶÌ ǰÉ ȈÌ ǴÈ ǟÈ ǹȂ
ǂÈ ǐÊ
É ǰÉ Èȇ
È ǁÌ ÈƗ ƣÊ
É ǂǓÌ ÈƗ ś
È ƷÊ ǭÊ Ȑ
Ì Ƿ Ǒ
ȆÊǧ ƣŏ ǂǴÊ
É ǰÉ ÈȇȁÈ
ō ǳÅơƾȈÊǟ ǾÉ ÈǻȁƾÉ ŏȈǠÈ ÉƬǧÈ ƁǁƢǯÈ ǀÌ Èƫ ǵÉ ȂÌ ÈȈÌǳơơǀÈ ǿÈ ǶÌ ǰÉ Èǳ ǹȂ
(Ö)

É ǳƢÈȈƳÌ ÈƗ
( »ƨÅ ōȇƾÊ ÈƥÈƗÅƨǔȇÊخروج .)14 -6 :12
È ǂǧÈ ǾÉ ÈǻȁƾÉ ŏȈǠÈ ÉƫǶÌ ǰÊ

كانت ممارسة الفصح في اليهودية تأكيداً وتذكيراً
بعمل اهلل الخالص الذي خلَّص من خالله اليهود من مذلة
فرعون ،وأخرجهم من أرض العبودية ،ولم تكن ممارسة
لحدث تاريخي تم وانتهى،
الفصح مجرد تذكار عقلي
ٍ
بل ممارسة مُعاشة ألن الخروج من تحت نير العبودية
كانوا يعيشون تأثيره كل لحظة ،فلوال الخروج لما دخلوا
أرض الموعد وتمتعوا بالمواعيد اإللهية ،وقد استمرت
العائالت اليهودية تمارس الفصح طوال الخمسة عشر
قرناً منذ الخروج من أرض مصر وحتى مارسه المسيح
(((
ُقبيل تأسيسه لفريضة أو سر العشاء الرباني.
((( يوافق الفكر اإلنجيلي الكالفيني على إطالق كلمة سر أو فريضة
على العشاء الرباني ،فالسر في مفهوم كالفن ،هو عالمة مرئية
تُشير لحقيقة غير مرئية ،والبد الكتمال السر من وجود الكلمة،
وهنا يكون الماء في المعمودية ،والخبز والكأس في العشاء الرباني
عالمات مرئية تُشير إلى نعمة داخلية وروحية غير مرئية تمتع بها
ُمارس تلك الفرائض أو األسرار.
المؤمن الذي ي ِ

)(ÎÍ

ً كان الفصح
ظال ورمزاً وتهيئة لألذهان لقبول
مجئ المسيح الحقيقة والمرموز له وتقديمه نفسه ذبيحة
5 كورنثوس1( »ص َح َنا
ْ  « ِف،ألجلنا فقد صار هو نفسه
.)7 :

املسيح وتأسيس فريضة العشاء الرباني
َّ لقد
،سن المسيح بنفسه فريضة العشاء الرباني
،حينما اجتمع مع تالميذه في العشاء األخير قبيل صلبه
ً حيث يذكر البشير متى
ǀÈ ƻÈ ÈƗ ǹȂ
È ǴÉ ǯÉ ƘÌÈȇ ǶÌ ǿÉ ƢǸȈÊ
È ǧȁÈ « :قائال

È ǫÈ ȁÈ ǀÈ ȈÊǷȐ
È ōƬǳơȄǘÈ ǟÌ ÈƗȁÈ ǂÈ ǈō ǯÈ ȁÈ ǭÈ ǁÈ ƢÈƥȁÈ ǄÈ ƦÌ ƼÉ ÌǳơǝȂ
ơȁǀÉ ƻ~
É ǱƢ
É ǈÉ Èȇ
ǶÌ ǿÉ ƢǘÈ ǟÌ ÈƗȁÈ ǂÈ ǰÈ ǋÈ ȁÈ ǅÈ ƘÌ ǰÈ ÌǳơǀÈ ƻÈ ÈƗȁÈ nȅÊƾǈÈ Ƴ
È ȂÈ ǿÉ ơǀÈ ǿÈ ơȂǴÉ ǯÉ
É ȀÈ ǼÌ ǷÊ ơȂÉƥǂÈ ǋơ~
Å ÊƟƢǫÈ
ÊƾȀÌ ǠÈ ǴÌ ÊǳȅÊǀōǳơȆÊǷƽÈ ȂÈ ǿÉ ơǀÈ ǿÈ ǹō ȋÈ ǶÌ ǰÉ ŎǴǯƢ
Ì Ȑ
È ǲÊ ƳÌ ÈƗ ǺÊ
É ǨǈÌ Éȇ ȅÊǀōǳơÊƾȇÊƾƴÈ Ìǳơ
»ƢÈȇƢǘÈ ƼÈ ÌǳơÊƧǂÊ
È ŚÊưǯ
Ì Ƿ ǮÈ
È ǨǤÌ ǸÈ Êǳ ǺȇÊ

-22 :14  راجع أيضاً مرقس،27-26 :26 (متى
.)20 -15 :22  لوقا،25
ً وكتب الرسول بولس مؤكداً ما أسسه المسيح
:قائال
(ÎÎ)

ƣō ǂǳơ
ō ƛ ƀǔÌȇÈƗ ǶÌ ǰÉ ÉƬǸÌ Ǵō ǇÈ ƢǷÈ ƣŏ ǂǳơ
È Ƿ ƪÉ ǸÌ Ǵō ǈÈ Èƫ ȆÊǼōǻȋÈ «
ō ǹÊ
ō ǺÊ
ǂÈ ǈō ǰÈ ǧÈ ǂÈ ǰÈ ǋÈ ȁÈ ƁǄƦÌ ƻ
É ǀÈ ƻÈ ÈƗƢȀÈ ȈÊǧǶÊ
È ǈÉ Èȇ
È ǴǇÌ ÉƗȆÊƬōǳơÊƨǴÈ ȈÌ Ǵō ǳơȆÊǧǝȂ
É ǴƳÌ ȋÈ ǁÉ ȂǈÉ ǰÌ ǸÈ ÌǳơȅÊƾǈÈ Ƴ
È ǫÈ ȁÈ
É ǀÉ ƻ~
ǶÉ ǰÊ
É ǱƢ
È ȂÈ ǿÉ ơǀÈ ǿÈ ơȂǴÉ ǯơȁ
È
Ì ǀÊǳ ơǀÈ ǿÈ ơȂǠÉ ÈǼǏơ
È ǳǀÈ ǯnȅÊ
ơȂÌ ǌō ǠÈ Èƫ ƢǷÈ ƾÈ ǠÌ Èƥ ƀǔÌȇÈƗ ǅÈ ƘÌ ǰÈ ÌǳơǮÊ
ǂǯÊ
Ì
Å ÊƟƢǫÈ
ơǀÈ ǿÈ ơȂǠÉ ÈǼǏơȆÊ
Ì ǷƾÈ ÊƥƾÉ ȇÊƾƴÈ ÌǳơƾÉ ȀÌ ǠÈ ÌǳơȆÊ
È ǿǅÉ ƘÌ ǰÈ ÌǳơÊǽǀÊ ǿÈ ~Ȑ
Ì ǀÊǳ ǶÌ ÉƬÌƥǂÊ ǋÈ ƢǸÈ Ǵō ǯÉ
ǄÈ ƦÌ ƼÉ Ìǳơ ơǀÈ ǿÈ ǶÌ ÉƬǴÌ ǯÈ ÈƗ ƢǸÈ Ǵō ǯÉ ǶÌ ǰÉ ōǻÊƜǧÈ nȅÊǂǯÊ
ƔÈ ȆƴÊ ÈȇǹÌ ÈƗȄÈǳÊƛƣŏ ǂǳơ
È ǂÊÉ ƦƼÌ ÉƫǅÈ ƘÌ ǰÈ ÌǳơÊǽǀÊ ǿÈ ǶÌ ÉƬÌƥǂÊ ǋÈ ȁÈ
ō ƩÊ ȂÌ ǸÊÈ ƥǹȁ
È ƣÊ
Ê ƾÉ Êƥ ƣŏ ǂǳơ
ǹȁ
È ȁÌ ÈƗ ǄÈ ƦÌ ƼÉ ÌǳơơǀÈ ǿÈ ǲÈ ǯÈ ÈƗ ǺÌ ǷÈ ȅŎ ÈƗ ƁƿÊƛ
È ǂǋ
ō ǅÈ ƘÌ ǯ
Ç ǬƸÊ
ǺÌ ǰÊ ÈǳȁÈ ÊǾǷÊ ƽÈ ȁÈ ƣŏ ǂǳơ
É ǰÉ Èȇ ǩƢÈ
Ì ƬǇơ
Ì
ō ÊƾǈÈ ƳÈ ȆÊǧ ƀǷÊǂƴÌ ǷÉ ǹȂ
ƣÉ ǂÈ ǌÌ ÈȇȁÈ ÊǄƦÌ ƼÉ ÌǳơǺÊ
É ǈÈ ÌǻȍÊ ơǺÊ ƸÊ ÈƬǸÌ ÈȈÊǳ
È Ƿ ǲÉ ǯÉ ƘÌÈȇ ơǀÈ ǰÈ ǿÈ ȁÈ ǾÉ ǈÌ
È ǨÈǻ ǹƢ
Ê ƾÉ Êƥ ƣÉ ǂÈ ǌÌ ÈȇȁÈ ǲÉ ǯÉ ƘÌÈȇ ȅÊǀōǳơ ǹō ȋÈ ǅÊ ƘÌ ǰÈ Ìǳơ ǺÊ
Ç ǬƸÊ
ǩƢÈ
Ì ƬǇơ
Ì ǹȁ
ÈǷ
Ê ǨÈǼÊǳ ÅƨÈǻȂÉǼÌȇƽÈ ƣÉ ǂÈ ǌÌ ÈȇȁÈ ǲÉ ǯÉ ƘÌÈȇ
»ƣ
ŏ ǂǳơ
ō ƾÈ ǈÈ ƳÈ ÇǄŏȈǸÈ ǷÉ ǂÈ ȈÈÌ ǣ ÊǾǈÌ
(((

 وهذه األجزاء الكتابية. )30 -23 :11 كورنثوس1(

َّ ((( يتفق معظم علماء الالهوت المسيحي على
أن النصوص الكتابيَّة
المؤسسة لعقيدة العشاء الرباني هي التي جاء ذكرها في إنجيل
 أما.متى ومرقس ولوقا وما جاء أيضاً في رسالة كورنثوس األولى
 فهو ال يتكلم مُطلقاً عن-وخاصة اإلصحاح السادس- إنجيل يوحنا
.ًالعشاء الرباني وسوف نتناوله بالدراسة والشرح الحقا

(ÎÏ)

تُعلِم وتؤكد أن العشاء الرباني فريضة إلهيّة يجب
ممارستها.
ّ
إن العشاء الرباني فريضة أو سر يدل على موت
المسيح بإعطاء خبز وخمر وقبولهما حسبما رسمها
المسيح بشخصه .والمتناولون باستحقاق يتناولون
ً
تناوال جسميًا أو جسديًا ،بل روحي
جسده ودمه ليس
باإليمان .وذلك لقوتهم الروحي ونموهم في النعمة.
وقد جاء في إقرار اإليمان الوستمنستريَّ ،
«أن
الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها وضع سر جسده
ودمه ،وسماه العشاء الرباني لكي يُمارس في كنيسته
إلى منتهى األزمنة ،ألجل ذكر تقديمه نفسه بموته،
ذكرا دائمًا ،ولختم كل فوائد ذلك للمؤمنين الحقيقيين
ً
ولغذائهم الروحي ونموهم فيه ،ولتجديد التزاماتهم
بجميع الواجبات التي له عليهم .وليكون ً
رابطا وعربو ًنا
لشركتهم معه ،وشركة بعضهم مع بعض ،باعتبار
كونهم أعضاء جسده السري ،أي الكنيسة».
)(ÎÐ

األمساء اليت تطلق على هذه املمارسة.
تُطلق على فريضة العشاء الرباني عدة أسماء .وقد
جاءت أصول هذه المسميات في العهد الجديد ،ومنها:
 -1عشاء الرب ،أو العشاء الرباني :وسمي بهذا االسم
َّ
ألن الرب يسوع وضعه عند العشاء ،وقد جاء
هذا المصطلح في الكتاب المقدس مرة واحدة في

ǆ
È ǠÉ ǸÊ ÈƬƴÌ Èƫś
(1كورنثوس È ƸÊ ǧÈ « )20 : 11
È ȈÌÈǳƀǠǷÈǹȂ
 ،»ƣهذا االسم لم يستخدمه
ŏ ǂǳơ
ō ÊƔƢǌÈ ǟÈ ǲÊ ǯÌ ȋÈ ȂÈ ǿÉ
أباء الكنيسة بكثرة ألنه كان في اليونانية يشير إلى
عبر عن الشركة بين اإلنسان
الدخول في عالقة تُ ِ
واإلله في الوثنية.

مي هكذاَّ ،
ألن الرب يسوع
 - 2كأس الربكةُ :
وس ّ
بارك الكأس كما بارك الخبز أيضاًÊƨǯÈ ǂƦÌǳơǅÉ ƘÌ ǯÈ « ،

ÈÈ
È ǂǋ
É ǁƢÈƦÉǻ ȆÊƬōǳơ
ǄÉ ƦÌ ƼÉ ÌǳơƶȈ
È ȆÊ
Ê ǈÊ ǸÈ ÌǳơǵÊ ƽÈ ÈƨǯÊ
È ǿ ƪÌ ǈÈ ȈÌÈǳÈƗ ƢȀÈ ǯÊ
)(ÎÑ

È ǂǋÈ ȂÈ ǿÉ ǆ
»ƶȈ
Ê ǈÊ ǸÈ Ìǳơ ÊƾǈÈ ƳÈ ÈƨǯÊ
È ȈÌÈǳÈƗ ǽÉ ǂÉ ǈÊ ǰÌ Èǻ ȅÊǀōǳơ
:26  قارن أيضاً متى،16 : 10 كورنثوس1(
.)26
 والمراد بالمائدة هنا: وكأس الرب، مائدة الرب- 3
ً
 يكتب الرسول،مجازا
الطعام الموضوع عليها
ً بولس
ƣŏ ǂǳơ ǅÈ ƘÌ ǯÈ ơȂÉƥǂǌÌ Èƫ ǹÌ ÈƗ ǹȁ
È ǁÉ ƾÊ ǬÌ Èƫ Èȏ« :قائال

ō
È
É ǂÈƬǌÌ Èƫ ǹÌ ÈƗ ǹȁ
ÊƧƾÈ ÊƟƢǷÈ ȆÊǧ ơȂǯÊ
È ǁÉ ƾÊ ǬÌ Èƫ Èȏ ś
È ǅÈ ƘÌ ǯÈ ȁÈ
È ǗÊ ƢÈȈǋ
: 10 كورنثوس1( »ÈśÊǗƢÈȈǋÈ ÊƧƾÈ ÊƟƢǷÈ ȆÊǧȁÈ ƣ
ŏ ǂǳơ
ō

.)21

 وذلك ألنه بواسطة، شركة جسد املسيح ودمه- 4
 يشترك المؤمن في جسد المسيح،الخبز والخمر

É ǁƢÈƦÉǻ ȆÊƬōǳơ ÊƨǯÈ ǂÈ ÈƦÌǳơ ǅÉ ƘÌ ǯÈ « : يقول،ودمه
ƪÌ ǈÈ ȈÌÈǳÈƗ ƢȀÈ ǯÊ
È ǂǋ
ǆ
È ȆÊ
Ê ǈÊ ǸÈ ÌǳơǵÊ ƽÈ ÈƨǯÊ
È ȈÌÈǳÈƗ ǽÉ ǂÉ ǈÊ ǰÌ Èǻ ȅÊǀōǳơǄÉ ƦÌ ƼÉ ÌǳơƶȈ
Èǿ
È ǂǋÈ ȂÈ ǿÉ
: 10 كورنثوس1( »ƶȈ
Ê ǈÊ ǸÈ Ìǳơ ÊƾǈÈ ƳÈ ÈƨǯÊ
)16

(ÎÒ)

ǄÈ ƦÌ ƼÉ ÌǳơǝȂ
È ǴÉ ǯÉ ƘÌÈȇǶÌ ǿÉ ƢǸȈÊ
É ǈÉ ÈȇǀÈ ƻÈ ÈƗǹȂ
 – 5األفخارستياÈ ǧȁÈ « :
È ǫÈ ȁÈ ǀÈ ȈÊǷȐ
~É ǀÉ ƻ
È ōƬǳơȄǘÈ ǟÌ ÈƗȁÈ ǂÈ ǈō ǯÈ ȁÈ ǭÈ ǁÈ ƢÈƥȁÈ
ơȂǴÉ ǯơȁ
É ǱƢ
ǶÌ ǿÉ ƢǘÈ ǟÌ ÈƗȁÈ ǂÈ ǰÈ ǋÈ ȁÈ ǅÈ ƘÌ ǰÈ Ìǳơ ǀÈ ƻÈ ÈƗȁÈ nȅÊƾǈÈ ƳÈ ȂÈ ǿÉ ơǀÈ ǿÈ
~É ȀÈ ǼÌ ǷÊơȂÉƥǂÈ ǋơ
Å ÊƟƢǫÈ
( »ǶÌ ǰÉ ŎǴǯƢمتى .)27 - 26 : 26
Ì Ȑ
وهذه الكلمة تعني العرفان بالجميل واألمتنان
ً
تداوال
وبالتالي أبداء الشكر وهذا المعنى األكثر

في اللغة اإلغريقية العادية ،وأول من استخدم هذه
الكلمة بمعناها الفني هو الديداكي وأغناطيوس
وجاستن الشهيد.
 - 6كسر اخلبز :من األسماء التي تُطلق على العشاء
الرباني مع أنها تختلف هذه عنه ألنها كما جاء
عنها في الكتاب المقدس ال تستخدم الكأس أبداً،
وقد جاء ذكرها في سفر أعمال الرسل ،حين
È ǂǌǳơ
ÊƨǯÊ
قالÈ ÉƦÊǛơȂÉȇ ơȂÉǻƢǯÈ ȁÈ « :
ō ȁÈ ǲÊ ǇÉ ǂǳơ
Ŏ ǶÊ ȈÊǴǠÌ Èƫ ȄǴÈ ǟÈ ǹȂ

É ÉǻƢǯÈ ȁÈ Ʃơ
Ê ȂÈ ǴÈ ǐǳơ
ǹȂ
È ÉƦÊǛơȂÉȇǵÇ ȂÌ Èȇǲō ǯơȂ
ō ȁÈ ÊǄƦÌ ƼÉ ÌǳơÊǂǈÌ ǯÈ ȁÈ
)(ÎÓ

Ê ȁÈ ǆÌ
ǄÈ ƦÌ ƼÉ Ìǳơǹȁ
È ǂÉ ǈÊ ǰÌ Èȇ ǶÌ ǿÉ ÌƿÊƛȁÈ ÇƧƾÈ Ʒơ
Ç ǨÈǼÊƥ ǲÊ ǰÈ ȈÌ ȀÈ ÌǳơȆÊǧ
ō ǹȂ
Ê ÉȈÉƦÌǳơ ȆÊǧ
ÊƨǗÈ ƢǈÈ ÈƥȁÈ ƱƢ
È ÉǳȁÈ ƢÈǼÈƬÈȇ ơȂÉǻƢǯÈ ƩȂ
Ç ȀÈ ÊƬÌƥƢÊƥ ǵÈ ƢǠÈ ǘǳơ
Ç ǴÌ ǫÈ
20  قارن أعمال46 ،42 : 2 » (أعمالƤ
ǂÈ ǈō ǯÈ ȁÈ ǭÈ ǁÈ ƢÈƥȁÈ ƁǄƦÌ ƻÉ ǀÈ ƻÈ ÈƗ ƢǸÈ ȀÉ ǠÈ ǷÈ ÈƘǰÈ ōƫơ ƢǸō ǴÈ ǧÈ « .)7 :
ƢǸÈ ȀÉ ǼÌ ǟÈ ȄÈǨÈƬƻơ
Ì ǶÉō ƯǽÉ ƢǧÈ ǂÈ ǟÈ ȁÈƢǸÈ ȀÉ ÉǼÉȈǟÌ ÈƗƪÌ ƸÈ ÈƬǨÈ ÌǻƢǧÈƢǸÈ ȀÉ ÈǳȁÈ ƢÈǻȁÈ
È ǬǧÈ
ÌƿÊƛ ƢÈǼȈÊǧ ƀƦÊȀÈƬǴÌ ǷÉ ƢÈǼÉƦǴÌ ǫÈ ǺÌ ǰÉ Èȇ ǶÌ ÈǳÈƗ~ǒ
Ç ǠÌ ÈƦÊǳ ƢǸÈ ȀÉ ǔÉ ǠÌ Èƥ ǱƢÈ
ō ǧƢÈǼǸÉ Ǵŏ ǰÈ ÉȇǹƢ
Ê ÉȇȁÈ ǪȇÊ
ƢǷÈ ƢÈǬǧÈ nƤÈ ÉƬǰÉ ÌǳơƢÈǼÈǳƶÉ ǓȂ
È ǯÈ
Ê ǂǘǳơȆÊ
ƾÈ ƷÈ ȋÈ ơơƾÈ ƳÈ ȁÈ ȁÈ ǶȈÊ
È ǴǋÈ ǁÉ ȁÉƗ ȄÈǳÊƛ ƢǠÈ ƳÈ ǁÈ ȁÈ ÊƨǟÈ Ƣǈǳơ
ō ǮÈ ǴÌ Êƫ ȆÊǧ
ǹÊ
ō ƛ~ǹȂ
È ÉǳȂÉǬÈȇǶÌ ǿÉ ȁÈ ǶÌ ȀÉ ǠÈ ǷÈ ǺȇÊ
È ǠÊ ǸÊ ÈƬƴÌ ǷÉ ǂÈ ǌÈ ǟÈ
È ǀōǳơȁÈ ǶÌ ǿÉ ś
Ê ǳ ǂÈ ȀÈ ǛÈ ȁÈ ÊƨǬÈ ȈÊǬƸÈ ÌǳƢÊƥ ǵÈ ƢǫÈ ƣō ǂǳơ
: 24 » (لوقاǹƢ
È ǠÈ ǸÌ ǈÊ
ō
 أعمال،14 - 1: 21  قارن يوحنا،34 – 30
.)10 :1

 هل جيوز:والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو
.»!أن نطلق على العشاء الرباني «ذبيحة؟
 لماذا؟ ألن العهد الجديد لم، بالقطع ال،واإلجابة
(ÎÔ)

يطلق وال مرة واحدة تسمية «ذبيحة» على العشاء
الرباني .وأن نقول على العشاء الرباني في كل مرة
نمارسه «هذا ذبيحة» فهذا إهانة بالغة لشخص المسيح
الذبيح ،وانتقاص لما فعله على الصليب ...لماذا؟!
َّ
ألن في العهد القديم كانت تقدم الذبائح الحيوانية
تكفيراً عن خطايا اإلنسان فيذهب الشخص المخطئ
إلى الكاهن ويضع يده على الذبيحة ويعترف بخطئيته
للكاهن فتنتقل الخطية منه للذبيحة وبذبح الذبيحة ي ّ
ُكفر

عن خطية ذلك اإلنسان إذ تعتبر الذبيحة ثمناً لخطيته،
وإذا كرر اإلنسان نفس الخطأ أو غيره ،فعليه أن يقدم
ذبيحة جديدة للتكفير عن خطيئته ،ذبيحة لكل خطية
واحدة ،وذلك لمحدودية الذبيحة ،سواء في التكفير أو
الفداء أو المفعول.
لكن عندما جاء المسيح َّ
وقدم نفسه ذبيحة على
الصليب ،كان هو الكاهن والذبيحة ،في آن ،وهكذا
)(ÎÕ

َّ
 ويسجل الكتاب المقدس،كفر عن الخطية إلى األبد
ً هذه الحقيقة
ǵÊ ƾÈ Êƥ ǲÌ Èƥ ǱȂƴÉ ǟÉ ȁÈ ǅȂ
Ç ȈÉƫ ǵÊ ƾÈ Êƥ ǆȈÈǳ« :قائال

ÈÌ
É
Ê ȁÈ ÅƧǂō ǷÈ ǲÈ ƻÈ ƽÈ ÊǾǈÌ
Ê ǨÈǻ
nƢėȇƾÊ ÈƥÈƗƔÅ ơƾÈ ǧÊ ƾÈ ƳÈ ȂÈ ǧÈ ǅơ
Ê ƾÈ ǫÌ ȋÈ ơȄÈǳÊƛÅƧƾÈ Ʒơ
É ǵÉ ȂÉǬÈȇ ǺÊ
È ǲŎ ǯÉ ~È ǱȂǬȇƀǔȇƗȁ)12 :9 (عبرانيين
ǲō ǯ
Ç ǿƢǯ
È ǁÅ ơǂÊ
ÈȏȆÊƬōǳơƢȀÈ ÈǼȈÌ ǟÈ ƶÊ
È ƟƢÈƥǀō ǳơǮÈ ǴÌ ÊƫÅƧŚÈ Êưǯơ
È ǷǵÉ ƾŏ ǬÈ ÉȇȁÈ ǵÉ ƾÊ ƼÌ ÈȇǵÇ ȂÌ Èȇ
ǺÊ ǟÈ ǵÈ ƾō ǫÈ ƢǷÈ ƾÈ ǠÌ ÈƦǧÈ ơǀÈ ǿƢǷō ÈƗȁÈ ÈƨōȈǘÊ ƼÈ ÌǳơǝÊ
È ǄǼÌÈƫ ǹÌ ÈƗ ÈƨōƬÈƦÌǳơǞÉ ȈǘÊ ÈƬǈÌ Èƫ
Ê ȁÈ ÅƨƸȈÊ
Êهللơ ÊśǸÊ Èȇ ǺÌ ǟÈ ÊƾÈƥȋÈ ơ ȄÈǳÊƛ ǆ
È ƥƿÈ ƢÈȇƢǘÈ ƼÈ Ìǳơ
È ǴÈ ƳÈ ÅƧƾÈ Ʒơ
È ǳƿƾÈ ǠÌ Èƥ ơǂÅ ǜÊ ÈƬǼÌ ǷÉ
ǾÉ ōǻȋÈ ÊǾȈÌ ǷÈ ƾÈ ǬÈ Êǳ ƢÅƠǗÊ ȂÌ ǷÈ ǽÉ ƙÉ ơƾÈ ǟÌ ÈƗ ǞÈ ǓȂ
È Éƫ ȄōƬƷ
È ǮÊ
È ơȄÈǳÊƛ ǲÈ ǸÈ ǯÌ ÈƗ ƾÌ ǫÈ ÇƾƷơ
Ê ȁÈ ǹƢ
Ç ÈƥǂÉ
» (عبرانيينÈśǇÊ ƾō ǬÈ ǸÉ ÌǳơÊƾÈƥȋ
Ì ǬÊƥ
.)14-11 :10

ومن يستتر بدم المسيح ال يحتاج إلى التكفير مرة
 وال يحتاج أن يُذبح المسيح ألجله مرة أخرى،أخرى
 ألن ذبيحة المسيح غفرت خطاياه مرة واحدة،إذا أخطأ
 ومفعولها ممتد إلى،وإلى األبد ألنها ذبيحة غير محدودة
 فعندما نذكر في كل مرة نمارس،األبد وهكذا ال تتكرر
(ÎÖ)

 فكأننا نقول أن،فيها فريضة العشاء الرباني أنه ذبيحة
 وهذا،ابن اهلل ينبغي أن يُذبح مرة أخرى عن خطايانا
معناه أن ذبيحته على الصليب لم تكن كافية فيجب أن
ǹō ȋÈ « : وهذا ضد فكر الكتاب المقدس الذي يقول،ُتكرر

ÊƨōȈÊǬȈÊǬƸÈ ÌǳơÊǽƢÈƦǋÌ ÈƗÇƾÈȈÊƥÇƨǟÈ ȂÉǼǐÌ ǷÈǅơ
Ç ƾÈ ǫÌ ÈƗȄÈǳÊƛǲÌ ƻÉ ƾÌ ÈȇǶÌ ÈǳƶȈ
È ǈÊ ǸÈ Ìǳơ
ƢÈǼǴÊ ƳÌ ȋÈ ÊهللơÊǾƳÌ ȁÈ ǵÈ ƢǷÈ ÈƗ ǹȉơ
È ǂÈ ȀÈ ǜÌ ÈȈÊǳ ƢȀÈ ÊǼȈÌ ǟÈ ÊƔƢǸÈ ǈǳơȄ
ō ÈǳÊƛ ǲÌ Èƥ
È ƧÈŚÊưǯơ
È ǁÅ ơǂÊ
ÊƨÈǼȀÈ ǰÈ ÌǳơǆȈÊ
É ƟǁÈ ǲÉ ƻÉ ƾÌ Èȇ ƢǸÈ ǯÅ
È ǨÈǻ ǵÈ ƾŏ ǬÈ ÉȈÊǳ ÈȏȁÈ
È Ƿ ǾÉ ǈÌ
È ƿ ÌƿÊƜǧÈ ǂÈ ƻƕ
È ǭơÈ
É ǅơ
ǹÌ ÈƗ ƤÉ ƴÊ Èȇ ǹƢ
È ǯ
Ê ƾÈ ǫÌ ȋÈ ơȄÈǳÊƛ
È ǵÊ ƾÈ Êƥ ÇƨÈǼǇ
È ǲō ǯ
È ǁÅ ơǂÊ
Ê ȁÈ ǶÊ ÈǳƢǠÈ ÌǳơǆȈ
ǂÊ
È ǾÉ ōǼǰǳ
Ê ǇÊ ƘÌÈƫǀÉ ǼÌ ǷÉ ÅƧŚÈ Êưǯơ
È ȀǛÌ ÉƗƾÌ ǫÈǹȉơ
È ǷǶÈ ōǳÈƘÈƬÈȇ
Ê ǨÈǻ ÊƨƸȈÊ
»ǾÊ ǈÌ
È ǬÌǻơ ƾÈ ǼÌ ǟÊ ÅƧǂō ǷÈ
È ƥǀÈ Êƥ ÈƨōȈǘÊ ƼÈ Ìǳơ ǲÈ ǘÊ ƦÌÉȈÊǳ ÊǁȂǿÉ ƾŎ ǳơ ÊƔƢǔÊ
.)26-24 :9 (عبرانيين

(ÏÍ)

من معاني العشاء الرباني:
أو ً
ال :عهد بني املسيح واملؤمن به يف كل جيل
وعصر .إنه عهد المحبة العجيبة الغنية بالصفح
والغفران ،الذي كتب بدم المسيح على الصليب.

ثانياً :شركة مستمرة بني املؤمنني املفديني
ككنيسة ،وبني املسيح ،الذي هو رأس الكنيسة
ومخلص الجسد .وقد وضح الرسول بولس هذه

الفكرة بقولهÉ ǁƢÈƦÉǻ ȆÊƬōǳơÊƨǯÈ ǂÈ ÈƦÌǳơǅÉ ƘÌ ǯÈ « :
ƪÌ ǈÈ ȈÌÈǳÈƗ ƢȀÈ ǯÊ
È ǂǋ
ǆ
È ȆÊ
Ê ǈÊ ǸÈ ÌǳơǵÊ ƽÈ ÈƨǯÊ
È ȈÌÈǳÈƗǽÉ ǂÉ ǈÊ ǰÌ ÈǻȅÊǀōǳơǄÉ ƦÌ ƼÉ ÌǳơƶȈ
Èǿ
È ǂǋÈ ȂÈ ǿÉ
1( »ƶȈكورنثوس :10
Ê ǈÊ ǸÈ Ìǳơ ÊƾǈÈ ƳÈ ÈƨǯÊ
 )16بمعنى أن العشاء يتحول بقوة هذا العهد

إلى رابطة حية تربط التالميذ بعضهم ببعض
وبالمسيح ،فكلما نتناول هذا العشاء نذكر هذه
الشركة العظيمة المباركة.
)(ÏÎ

وال ريب في أن المسيح طبع هذا السر بطابع
خاص مميز ،فقد خصص بالذات الشئ األهم في
المسيحية ليكون أساس هذه الشركة أعني بهذا
الفداء العظيم ،حين بذل جسده وأراق دمه من
أجلنا.
ثالثاً :شكر ،ألن المسيح عندما أخذ العنصرين
باركهما ،وشكر ألجل تدبير اهلل العجيب
للخالص ،وألجل محبَّته التي ال يُعبّر عنها،
والتي سارت به إلى الصليب ،حيث قدم نفسه
ذبيحة إثم لفداء الماليين في كل جيل وعصر
(لوقا )22-14 : 22
«اص َنعُوا َه َذا
راب ًعا :تذكار ألن المسيح قال:
ْ
لِ ِذ ْك ِري» ،بيد أننا يجب أن نذكر أن هذه الذكرى
ليست مجرد ذكرى تاريخية لحادثة الصليب.
اختبارا
وإنما هي تذكار حي ،يبدو فيه الصليب
ً
)(ÏÏ

متجد ًدا في حياة المؤمن كل يومً ،
وفقا لقول
Èȏ ƢÈȈƷÌ ÈƘǧÈ ƪÉ ƦÊÌ ǴǏÉ ƶȈ
الرسول بولسÊ ǈÊ ǸÈ Ìǳơ ǞÈ ǷÈ « :

ÊƾǈÈ ƴÈ ÌǳơȆÊǧǹȉơ
È ǽÉ ƢÈȈƷÌ ÈƗƢǸÈ ǧÈȆÊ
É ǈÊ ǸÈ ÌǳơǲÊ ÈƥƢÈǻÈƗ
ō ǧƢÈȈƸÌ ÈȇƶȈ
Ê ÈŻÊƛ ǹƢ
Ê ÈŻÊȍơȆÊǧ ǽÉ ƢÈȈƷÌ ÈƗ ƢǸÈ ōǻÊƜǧÈ
ơǺÊ ÌƥơǹƢهللȆÊǼōƦƷÈ ÈƗ ȅÊǀōǳơÊ
È ǾÉ ǈÌ
( »ȆÊǴƳÌ ȋغالطية ) 20: 2
È ǨÈǻǶÈ ǴÈ ǇÌ ÈƗȁÈ

خامسا :شهادة مستمرة للمصلوب ،ألن المشتركين
ً
في العشاء ،يقرون بإيمانهم بالمسيح المصلوب،
ً
واعترافا منهم بفضله،
ويجددون معه الوالء.

يخبرون بموته إلى أن يجئ (1كورنثوس :11
)26
سادسا :تقدمة ،ألنه يشير إلى عطية اهلل التي ال
ً
يعبر عنها .وقد درج المسيحيون على أن يقرنوا
ممارستهم السر ،بالمزيد من العطايا والتقدمات،
ً
وإجالال لعطية اهلل المباركة
عرفانا بالجميل،
في يسوع المسيح ،الذي صار لهم من اهلل حكمة
وبرا وفداء.
)(ÏÐ

العشاء الرباني واستحقاق تناوله
إن فريضة أو سر العشاء الرباني أسسه المسيح
ُقر جهراً بإيمانه
للبشر وليس للمالئكة ،كل إنسان ي ُ
بالمسيح ووالئه له ،فالتناول من العشاء الرباني ال
يُخلِص اإلنسان ،لكن اإلنسان الم َ
ُخلَص هو َمن له الحق
في التقدم والتناول من العشاء الرباني ،فليس لألسرار
فعاليَّة في ذاتها ،بل على دور وعمل الروح القدس
وإيمان الشخص المُستلِم والمتلقي ،يُعلِم كالفن ً
قائال:
«لألسرار وكلمة اهلل وظيفة واحدة :أن تمنح وتضع
أمامنا المسيح وما فيه من كنوز النعمة السماوية.
ولكن هذه كلها ال تنفع وال تفيد شيئاً إال إذا استلمناها
(((

باإليمان» .
وإذ َّ
أكد الرسول بولس على أهميّة فحص وامتحان
((( كالفن ،جون« .مقالة قصيرة في العشاء المقدس» .القاهرة :دار
الثقافة ،2004 ،ص .15

)(ÏÑ

ƣÊ
النفس حين قالÈ ȁÌ ÈƗ ǄÈ ƦÌ ƼÉ ÌǳơơǀÈ ǿÈ ǲÈ ǯÈ ÈƗ ǺÌ ǷÈ ȅŎ ÈƗ « :
È ǂǋ
Ê ƾÉ Êƥƣŏ ǂǳơ
Ç ǬƸÊ
ƣŏ ǂǳơÊ
É ǰÉ ÈȇǩƢÈ
È ǧƀǷÊǂƴÌ ǷÉ ǹȂ
Ì ƬǇơ
Ì ǹȁ
ō ƾǈÈ ƳȆÊ
ō ǅÈ ƘÌ ǯÈ
ǺÊ
É ǈÈ ÌǻȍÊ ơ ǺÊ ƸÊ ÈƬǸÌ ÈȈÊǳ ǺÌ ǰÊ ÈǳȁÈ ÊǾǷÊ ƽÈ ȁÈ
È Ƿ ǲÉ ǯÉ ƘÌÈȇ ơǀÈ ǰÈ ǿÈ ȁÈ ǾÉ ǈÌ
È ǨÈǻ ǹƢ
Ê ƾÉ ÊƥƣÉ ǂÈ ǌÌ ÈȇȁÈ ǲÉ ǯÉ ƘÌÈȇȅÊǀōǳơǹō ȋÈ ǅÊ ƘÌ ǰÈ ÌǳơǺÊ
ǹȁ
È ǷƣÉ ǂÈ ǌÌ ÈȇȁÈ ÊǄƦÌ ƼÉ Ìǳơ
Ê ǨÈǼÊǳ ÅƨÈǻȂÉǼÌȇƽÈ ƣÉ ǂÈ ǌÌ ÈȇȁÈ ǲÉ ǯÉ ƘÌÈȇ ǩƢÈ
Ç ǬƸÊ
ƾÈ ǈÈ ƳÈ ÇǄŏȈǸÈ ǷÉ ǂÈ ȈÈÌ ǣ ÊǾǈÌ
Ì ƬǇơ
Ì
1( »ƣكورنثوس .)29 -27 :11
ŏ ǂǳơ
ō
فإن المُراد باإلستحقاق هنا هو المبني على كفارة
وعمل المسيح وقبول فوائده بواسطة اإليمان ،وغاية
الرسول بولس بفحص وامتحان النفس هو عدم االكتفاء
بالقول في أنفسهم أنهم آمنوا بالمسيح مرة وكفى ،بل أن
يجددوا هذا اإليمان الذي لم يوهب ليكون وديعة ملفوفة
في منديل ،إنما ُو ِه َب ليكون له عمله التام ،والكامل،
(((
وغير الناقص في شئ .
(((واطسن ،أندرسون .د.القس« .شرح أصول اإليمان» القاهرة :دار
الثقافة ،1988 .ص .518-517

)(ÏÒ

ويؤكد كالفن على أهمية فحص النفس عند التناول
من العشاء الربانيً ،
قائال« :كل َمن يتقدم إلى هذا السر

بازدراء أو ال مباالة  ..يسئ استخدام هذا السر مشوهاً
وملطخاً إياه .إن تلويث ما قدسه اهلل وتلطيخه لهو
تدنيس ال يُطاق»((( .ويستطرد ً
قائال :ولكن ينبغي أن

نكون منتبهين فمع أنه ال يمكن أن نتساهل في مسألة
فحص ذواتنا كما يأمرنا ربنا ،إال أنه ال يجب أن نرتبك
بالتعاليم المربكة والمفرطة التي تحول حياتنا إلى جحيم
مريع من خالل المطالبة بفحص ذاتي غير معقول وغير
ممكن .يجدر بنا أن نفحص ذواتنا إن كنا حقاً تائبين ولنا
إيمان حقيقي بربنا يسوع ،غير مرتكنين على صالح
فينا ،بل مرتكزين على عمل نعمته الكافية.

((( جون ،كالفن .مرجع سابق .ص .31 -29

)(ÏÓ

عناصر فريضة العشاء الرباني
تتكون فريضة العشاء الرباني من عنصرين هما،
(((
الخبز والخمر  ،وقد َّ
قدم المسيح عنصري الفريضة
كسر وأعطى
كال على حدة ،فبعد أن بارك الخبزَّ ،
تالميذه ،ثم أخذ الكأس على حدة وشكر ،وأعطى،
والخبز والكأس هنا إشارة لجسد المسيح ودمه ،والمؤمن
إذ يتناول من هذين العنصرين

(((

يذكر موت المسيح،

((( الخمر المقصود هنا هو ما يُطلق عليه الكتاب المقدس «نتاج
الكرم» أي عصير العنب ،فقد قال المسيح لتالميذهÉ ǫÉÈƗȁÈ « :
ǶÌ ǰÉ Èǳ ǱȂ
È
È ǳƿÈ ȄÈǳÊƛ ơǀÈ ǿÈ ÊƨǷÈ ǂÌ ǰÈ ÌǳơƱƢ
Ê ǵÊ ȂÌ ÈȈÌǳơǮÊ
ǾÉ ÉƥǂÈ ǋÌ Ɨ ƢǸÈ ÈǼȈƷ
È ǺÊ
Ê ÈƬÊǻ ǺÊ
Ì Ƿ ƣÉ ǂÈ ǋÌ ÈƗ Èȏ ǹȉơ
È Ƿ ȆŏǻÊƛ
È
Ê ǰÉ ǴÈ ǷÈ ȆÊǧƁƾȇÊƾƳ
( »ȆÊƥƗƩȂمتى  .)29 :26أو عصير العنب.
È ǶÌ ǰÉ ǠÈ ǷÈ
((( عندما َّ
قدم المسيح عنصري التناول –في العشاء األخير مع تالميذه-
È
Ì
È
È
É
Ì
ǂÈ ǈō ǯȁÈ ǭǁÈ ƢÈƥȁÈ ǄÈ ƦÌ ƼÉ ǳơǝȂ
É ǈÉ ÈȇǀÈ ƻÈ ƗÈǹȂǴÉ ǯƘÈȇǶÌ ǿÉ ƢǸȈÊ
كل على حدا ،ففيما « È ǧȁÈ
È ǫÈȁÈ ǀÈ ȈÊǷȐ
~É ǀÉ ƻ
È ōƬǳơȄǘÈ ǟÌ ÈƗȁÈ
ǅÈ ƘÌ ǰÈ ÌǳơǀÈ ƻÈ ÈƗ~È ĽnȅÊƾǈÈ Ƴ
É ǱƢ
È ȂÈ ǿÉ ơǀÈ ǿÈ ơȂǴÉ ǯơȁ
É
È
É
ō
ÊƾȀÌ ǠÈ ǴÌ ÊǳȅÊǀǳơȆÊǷƽÈ ȂÈ ǿÉ ơǀÈ ǿÈ ōǹȋǶÌ ǰŎǴǯƢȀÈ ǼÌ ǷÊ ơȂÉƥǂÈ ǋơ~Å
Ì ȐÊƟƢǫÈ ǶÌ ǿÉ ƢǘÈ ǟÌ ÈƗȁÈ ǂÈ ǰÈ ǋÈ ȁÈ
È
È
Ì
É ǨǈÌ Éȇ ȅÊǀōǳơÊƾȇÊƾƴÈ Ìǳơ
( nƢÈȇƢǘƼÈ ǳơÊƧǂÊمتى -26 :26
È ŚÊưǯǲÊ ƳÌ ÈƗ ǺÊ
Ì Ƿ ǮÈ
È ǨǤÌ ǸÊÈ ǳ ǺȇÊ
 .)28وهكذا تفعل غالبية الكنائس ،لكن بعض الكنائس تخلط الخبز
والكأس معاً وتقدمها للمتناولين ً
بدال من توزيع كل عنصر على حدا
كما فعل المسيح والتالميذ والرسل من بعده.

)(ÏÔ

والمسيح يرافق العشاء الرباني بالروح القدس ،ويصل
بفائدته إلى قلب المؤمن ،فالمسيح يكون حاضراً روحياً
عندما نمارس الفريضة باإليمان والشكر والتواضع،
وفي حضور المسيح هذه البركة التي تجعل المؤمن
يتحد مع المسيح روحياً باإليمان.
فليست الفريضة مجرد عالمة وتذكار فقط ،وليست
حضوراً حرفياً للمسيح ليُصاحب الخبز والخمر،
وليست هي تحويل الخبز والخمر إلى جسد حقيقي
ودم حقيقي للمسيح ،بل هي حضور روحي للمسيح
يصاحب إجراء فريضة العشاء الرباني ،فالروح القدس
يوثق روابط االتحاد بين المؤمن والمسيح.
ومن األمور المهمة في خدمة هذه الفريضة:
تكريس الخبز والخمر بالصالة ،كسر الخبز وتقديم
الكأس وتوزيعهما ،ثم قبول المشتركين لهما.
)(ÏÕ

توقيت ممارسة العشاء الرباني
هل من توقيت مناسب لتقديم العشاء الرباني؟ هل
يمكن أن يكون مرة أسبوعياً؟ أو شهرياً؟ أو سنوياً؟ ما
هي التوقيتات المناسبة لممارسة والتناول من العشاء
الرباني؟
مع أنّه ليست لدينا وصية واضحة تحدد الوقت
ُ
مارس فيه سر العشاء الرباني،
واليوم الذي يجب أن ن ِ
أن المسيح قصد أن نمارس العشاء الرباني مراراً
إال َّ
وتكراراً ،لتذكيرنا بموته ألجلنا وبوحدتنا في جسده،
وللتبشير به إلى أن يجئ ،وفي هذا يقول كالفن« :أما
مسألة وقت استعمال العشاء ،فليس ثمة قاعدة ملزمة
للجميع ،ولكن إذا تمعنا في الغاية التي قصدها الرب
من العشاء يجب أن ندرك بأن استعماله ينبغي أن يكون
أكثر مما يفعل بعض الناس ،لذا يجب أن نُثبِّت العادة
)(ÏÖ

في كل الكنائس لممارسة العشاء بالكثرة التي تسمح بها
قدرة الشعب ،وعلى كل فر ٍد في موقعه أن َّ
يعد نفسه
(((

لتناوله عند ممارسته في الجماعة العابدة» .
وينص دستور الكنيسة اإلنجيلية في مصر ،في
مادته المائة وأربعة ،على َّ
أن يجب أن يُمارس العشاء
الرباني مراراً كثيرة كل عام ،على أن يقرر مجلس
كل كنيسة عدد هذه المرات ،ويجب أن تكون هناك
أوقات مخصصة لهذه الفريضة ،ويحسن أن تعلن بها
الكنيسة قبل الوقت المعين بأحدين على األقل ،وأن
تُمارس في مكان العبادة وبما أنَّها خدمة ألجل شركة
القديسين ال يجوز أن يمارسها القسيس ألفراد ولكن في
حالة مرض أو دوام عدم القدرة على حضور الخدمة
الجمهورية يجوز أن تمارس في بيت خاص تحت
(((
أشراف المجلس. ».
((( كالفن ،جون .مرجع سابق .ص .35 - 34
((( « .- ،-دستور الكنيسة اإلنجيلية بمصر» القاهرة :دار الثقافة،

)(ÐÍ

العشاء الرباني واملفاهيم الالهوتية
-1مفهوم االستحالة

TRANSSUBSTDNTION

تؤمن الكنائس التقليدية (األرثوذكسيّة
والكاثوليكيّة)ّ ،
أن الخبز والخمر يتحوالن بطريقة
سرية بعد صالة الكاهن عليهما ،إلى ذات الهوت
المسيح وناسوته ،وذلك مع بقاء الخبز والخمر كما
هما في الشكل واللون والطعم والرائحة .فالتحول
الذي يحدث في العشاء الرباني حسب اعتقادهم ،هو
تحول فعلي ال معنوي ،وكل ما في األمر أنه غير
مدرك بالحواس البشرية .كما يقولون إن لهذا العشاء
فاعلية ذاتية .وهذه الفاعلية هي منح الذين يتناولون
منه الغفران والحياة األبدية ،وإعطاؤهم امتياز التمتع
بحلول المسيح في نفوسهم ،ومساعدتهم على عمل
 ،1985ص .53

)(ÐÎ

وصاياه في العالم الحاضر أيضاً.
ويرجع السبب في اعتقادهم هذا إلى فهم حديث
المسيح عن العشاء الرباني بالمعنى الحرفي ،وإلى
اعتبار حديثه الوارد في (يوحنا  )6عن التغذي
بجسده ودمه للحصول على الحياة األبدية ،خاصاً
أيضاً بالتناول من هذا العشاء (وليس باإليمان
بشخصه) ،وفهمه تبعاً لذلك بالمعنى الحرفي مثل
الحديث األول.

 -2املفهوم اللوثري

(((1

CONSBSTANTIATION

( ((1مارتن لوثر (  ،)1546-1483راهب ألماني ،وقسيس ،وأستاذ
لالهوت ،وأحد أهم رجاالت اإلصالح الكنسي في أوربا ،اعترض
على ممارسات الكنيسة الكاثوليكيّةَّ ،
وقدم اعتراضاته للبابا
رأساً وعلق هذه االعتراضات على باب كاتدرائية وتنبرج عام
1517م ،ونتيجة رفض البابا لمناقشة هذه االعتراضات ،أو قيامه
بإصالح لكنيسة انشق لوثر عن الكنيسة مؤسساً حركة إصالحية
عمَّت غالبية كنائس أوربا في ذلك الوقت ،وكان من أهم األفكار
الالهوتية التي أطلقها اإلصالح هو مبدأ الخالص بالنعمة من خالل
اإليمان بالمسيح مخلصاًّ .
وأن الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد
المعصوم من الخطأ فيما يتعلق باألمور المختصة باإليمان.

)(ÐÏ

ويُسمى هذا الفكر بالحلول المزدوج ،أي
حضور المسيح حرفياً في الخبز والخمر ،والفرق
هنا بينه وبين عقيدة االستحالة أنه ال يقول بتحول
الخبز والخمر ،ولكن كما أن اهلل بالهوته كان في
جسد يسوع هكذا األمر ،فالمسيح يحل في الخبز
ويبقي الخبز خبزاً والخمر خمراً.
إن العشاء الرباني بحسب هذا الفكر هو ذات
جسد المسيح ودمه ،ليس بمعنى أنه يتحول إلى
ذات الهوت المسيح وناسوته ،أو إلى ذات جسده
ودمه ،بل بمعنى أن ذات جسده ودمه يحالن في
العشاء المذكور ،ولذلك يعتقدون أنهم بالتناول من
العشاء الرباني ،يتناولون ذات جسد المسيح ودمه
في غالف من الخبز والخمر .فالحلول الذي يقولون
به إذاً هو حلول فعلي ،وكل ما في األمر أنه حلول
غير مدرك بالحواس البشرية .وفاعلية العشاء
الرباني لديهم ليست مستمدة من ذاته (كما يقول
)(ÐÐ

األرثوذكس والكاثوليك) بل متوقفة على إيمان
الذين يتناولون منه .وفاعلية العشاء تظهر في تمتع
المتناولين بحلول المسيح فيهم.
 - 3املفهوم اإلجنيلي Spiritual Presence

أسس هذا المفهوم المصلح اإلنجيلي الفرنسي
(((1
«جون كلفن » ،وفيه يؤمن اإلنجيليّون َّ
أن
عنصري العشاء الرباني ال يتحوالن إلى ذات
الهوت المسيح وناسوته ،أو يحويان ذات جسد
المسيح ودمه ،بل إن المسيح يرافق هذا العشاء
( ((1جون كالفن (1564-1509م) ،أحد أهم رجال اإلصالح الكنسي
في أوربا ،نال درجة الماجستير في اآلداب ،في الثامنة عشرة
من عمره .درس القانون وحصل على الدكتوراة في القانون عام
1532م ،آمن بالمبادئ اإلصالح عام 1534م ،ولمواهبه المتعددة
حضر العديد من المؤتمرات الدوليّة الكنسيّة َّ
ونظر لإلصالح
الكنسي .رعى الكنيسة المُصلِحة في جنيف ،وعمل على تحويل
المدينة إلى مدينة مثالية .كتب الكثير من التفاسير ألسفار الكتاب
المقدس ،ومن أهم كتاباته ،كتاب« :مبادئ الديانة المسيحيّة» عام
1539م .كتب كتاباً خاصاً عن العشاء الرباني اسمه« :عشاء ربنا
المقدس».

)(ÐÑ

بحالة روحية إلى قلوب الذين يتناولون منه باإليمان،
دون أن يطرأ على العشاء تغيير ما ،وتبقى فاعلية
العشاء الرباني متوقفة على إيمان الذين يتناولون
منه .ويرجع السبب في اعتقادهم إلى فهم حديث
المسيح عن العشاء الرباني بالمعنى المجازي ال
الحرفي ،ثم ربط التناول من هذا العشاء بحلول
المسيح في القلب ،العتقادهم أن المسيح يرافق
العشاء المذكور بحالة روحية .إذ يعتقدون أنه كما
ترسل الشمس ضوءها وحرارتها إلى األرض ،مع
أنها بعيدة عن األرض بعداً عظيماً ،هكذا الحال
من جهة المسيح ،فانه وإن كان موجوداً اآلن في
السماء غير أنه يبعث تأثيراً روحياً في العشاء
الرباني يتقبله الذين يتناولون منه باإليمان على
األرض .ولذلك فهم يؤمنون أنهم بالتناول من هذا
العشاء ،يستقبلون جسد المسيح مع قوته المحيية،
ليس بطريقة مادية يدخل بها جسد المسيح الذي في
)(ÐÒ

السماء إلى أفواههم ،بل بطريقة روحية يحل بها
المسيح في نفوسهم ،كما أنهم يؤمنون بأن للروح
القدس دوراً هاماً في هذه العملية ،فهو الذي يقنع
ً
فعال ،ولكن
اإلنسان المشترك بوجود المسيح
بطريقة روحية غير ملموسة ،فالخبز والخمر هما
عالمة ملموسة تشير إلى وجود المسيح بالروح
وبصورة خاصة مختلفة عن الحضور في أي وقت
أو أوقات االجتماع العادية.

 -4املفهوم التذكاري

Memorialism

علَّم بهذا المفهوم المُصلِح الالهوتي السويسري
(((1
«زونجلي » ،وفيه يؤمن أصحاب هذا الفكر
( ((1هولدريخ زونجلي ( ،)1531 -1484أحد أهم قادة اإلصالح
ورسم قساً،
الكنسي في سويسرا ،حيث تخرج في جامعة فيينا وبازلُ ،
وتأثر بكاتبات إرازموس في الحركة اإلنسانية ،ولقد صاغ زونجلي
أهم المبادئ التي قامت عليها حركته اإلصالحية في رسالتين هما:
«الدين الحقيقي والدين الزايف» عام 1525؛ «النظام» عام .1530
ولقد اعتقد زونجلي بأن العشاء الرباني ليس ً
أكال فعلياً لجسد المسيح،
ولكنه رمزاً التحاد الروح بالرب والمؤمن بالجماعة المسيحية،

)(ÐÓ

ّ
بأن العشاء الرباني ال يتحول إلى المسيح وال يحل
المسيح فيه .وليس هذا فحسب بل ويقولون أيضاً إن
المسيح ال يقترن به بأي اقتران يؤدي إلى حلوله
في نفوس الذين يتناولون العشاء المذكور ،ألنهم
يعتقدون أن حضور المسيح ال يكون إال بالروح
وسط المؤمنين الحقيقيين الذين يجتمعون حول هذا
العشاء ،كما يحدث بناء على وعده الكريم عندما
يجتمعون باسمه للعبادة والصالة (متى .)20: 18
وفاعلية العشاء الرباني لديهم ،مثل فاعليته لدى
الفرق الثالثة السابق ذكرها ،تتوقف على الحالة
ِ
الروحية للذين يتناولون منه .غير أنهم ينفردون
بالقول إن هذه الفاعلية ليست هي حلول المسيح
في قلوب الذين يتناولون من العشاء الرباني ،بل
هي إعالن الروح القدس لنفوسهم مقدار ما تحمله
المسيح من اآلالم في سبيل التكفير عنهم ،وبذلك
يتذكرون هذه اآلالم ويتأثرون بها في نفوسهم تأثراً
وكان يُق ِدم الخبز والنبيذ معاً ،مرة كل ثالثة أشهر.

)(ÐÔ

يمألهم بالمحبة اهلل ،ويساعدهم على مواصلة السير
في طريقه بتواضع وإخالص .أما من جهة حلول
المسيح في القلب ،فيعتقدون بناء على ما جاء في
(أفسس،17: 3غالطية  )20: 2إنه يتحقق باإليمان
الحقيقي وصلب أهواء الجسد وشهواته.

 - 5املفهوم الرمزي

Symbolism

يؤمن أصحاب هذا الفكر أن العشاء الرباني
الذي عمله المسيح لم يكن إال رمزاً للتغذي الروحي
بشخصه ،ولذلك لم يجدوا ضرورة لممارسة هذا
العشاء ..واكتفوا بأنهم عند كسر الخبز في كل وجبة
يتناولونها يذكرون موت المسيح على الصليب .غير
أن كثيرين منهم أقلعوا في أوائل القرن الحالي عن
هذا الرأي ،وذلك تحت تأثرهم باآليات الواردة في
(أعمال 1 ،7 :20 ،42: 2كورنثوس:11 ،10:15
 .)27والتي تنادي بوجوب ممارسة العشاء الرباني
)(ÐÕ

باالنفصال عن الوجبات العامة ،ومن ثم أخذوا في
ممارسته على النمط المتبع عند اإلنجيليين تقريباً.

 - 6بعض اآلراء املستحدثة
هذه اآلراء بدأت حديثاً في الظهور ،ومنها:
أ  -المورمون وهم ال يعتقدون بأهمية العشاء،
وعندما يمارسونه فأنهم يمارسونه بالخبز
والماء مرة أسبوعياً ،وينادون بأنه في أثناء
التناول يتسلم الشخص قوة الروح القدس.
ب  -العلم المسيحي ما هو إال جلسة تأمل هادئ
يستمد اإلنسان منها الشجاعة والمحبة ،وهم ال
يستخدمون أي مواد.
هذه هي أهم العقائد الخاصة بالعشاء الرباني ،ومنها
يتضح لنا ّ
أن االختالف الجوهري بينها ينحصر في
ّ
أن بعضها ينص على أن العشاء الرباني يتحول إلى
)(ÐÖ

ذات الهوت المسيح وناسوته ،أو ّ
أن ذات جسده ودمه
يحالن في هذا العشاءّ ،
ينص على
وأن البعض اآلخر ّ
ّ
أن الخبز والخمر في العشاء الرباني يظالن كما هما
دون تغيير أو تبديل ،وأن التحول الذي يحدث فيها (إن
جاز أن يسمى تح ّوال) ،هو تحول معنوي أو اعتباري
فحسب ،وذلك بسبب كون هذا العشاء تذكاراً لموت
المسيح على الصليب.

)(ÑÍ

ماذا عن يوحنا اإلصحاح السادس؟!
وهل قصد املسيح أن يأكل املؤمنون
جسده ويشربون دمه حرفياً؟
بدأ اإلصحاح السادس من إنجيل يوحنا بصنع
المسيح معجزة إشباع آالف الجموع من البشر الذين
التفوا حوله ليستمعوا إلى تعاليمه ،مستخدماً خمسة
أرغفة وسمكتين .وفي اليوم التالي لتلك المعجزة حدث
أن جماهير كثيرة طلبت المسيح وبحثت عنه في كفر
ناحوم ولما وجدوه في عبر البحرَ ،قالُوا لَ ُهǶÉ Ǵŏ ǠÈ ǷÉ ƢÈȇ« :

Ê ÈƬǷÈ
( .»ƢÈǼǿÉ Ʃيوحنا  ،)25 :6حيث كانوا يطلبونه
È ǂÌ ǏȄ

من أجل الخبز والمعجزة التي صنع باألمس ،وكان رد
المسيح واضحاً وقاطعاً ،إذ نصحهم ً
قائال لهم« :اơȂǴÉ ǸǟÌ Ê

È

È ơÊƧƢÈȈƸÈ ǴÌ ÊǳȆÊǫƢÈƦÌǳơǵÊ ƢǠÈ ǘǴÊ
ō ǳǲÌ ÈƥÊƾÊƟƢÈƦÌǳơǵÊ ƢǠÈ ǘǴÊ
ō ǳÈȏ
( »ÊƨōȇƾÊ Èƥȋيوحنا

È ǸÈ ǟÌ ÈƗǲÈ ǸÈ ǠÌ ÈǻȄōƬƷ
ơǱƢللهَّnÊ
È ǲÉ ǠÈ ǨÌ ÈǻơÈƿƢǷÈ ~ǾÉ ÈǳơȂÉǳƢÈǬǧÈ « ،)27 :6
)(ÑÎ

ȂÈ ǿÉ ȅÊǀōǳƢÊƥ ơȂÉǼǷÊ ƚÌ Éƫ ǹÌ ÈƗ ÊَّللهơǲÉ ǸÈ ǟÈ ȂÈ ǿÉ ơǀÈ ǿÈ ~ǝȂ
É ǈÉ Èȇ ƣƢ
È ƳÈ ÈƗ
.)30 ،29 :6 » (يوحناǾÉ ǴÈ ǇÈ ǁÌ ÈƗ
ثم تحدث المسيح معهم موضحاً أنه هو الخبز الحي

ȅÊǀōǳơȆŎ ƸÈ ÌǳơǄÉ ƦÌ ƼÉ ÌǳơȂÈ ǿÉ ƢÈǻÈƗ« : فقال لهم،النازل من السماء
ȄÈǳÊƛ ƢÈȈƸÌ Èȇ ÊǄƦÌ ƼÉ ÌǳơơǀÈ ǿÈ ǺÊ
Ì Ƿ ƾÆ ƷÈ ÈƗ ǲÈ ǯÈ ÈƗ ǹÊÌ ƛ ÊƔƢǸÈ ǈǳơ
È Ƿ ǱÈ ǄÈ Èǻ
ō ǺÊ
ǺÊ
È ȂÈ ǿÉ ȆǘÊ ǟÌ ÉƗƢÈǻÈƗȅÊǀōǳơǄÉ ƦÌ ƼÉ ÌǳơȁÈ ÊƾÈƥȋÈ ơ
Ì ǷǾÉ ÉǳǀÊ ÌƥÈƗȅÊǀōǳơȅÊƾǈÈ Ƴ
ś
È ǴÊÊƟƢǫÈ ƀǔǠÌ Èƥ ǶÌ ȀÉ ǔÉ ǠÌ Èƥ ƽÉ ȂȀÉ ÈȈÌǳơǶÈ ǏƢ
È ƼÈ ǧÈ nǶÊ ÈǳƢǠÈ ÌǳơÊƧƢÈȈƷ
È ǲÊ ƳÌ ÈƗ
È ǬǧÈ nǲÈ ǯÉ ƘÌÈǼÊǳ ǽÉ ƾÈ ǈÈ ƳƢ
È
ǶÌ ȀÉ Èǳ ǱƢÈ
È ÈǼÈȈǘÊ ǠÌ Éȇ ǹÌ ÈƗ ơǀÈ ǿÈ ǁÉ ƾÊ ǬÌ Èȇ ǦÈ ȈÌ ǯ~
É ǫÉÈƗǪō ƸÈ ÌǳơǪō ƸÈ Ìǳơ~ǝȂ
ǺÊ ÌƥơƾÈ ǈÈ ƳơȂ
É ǈÉ Èȇ
È ǴÉ ǯÉ ƘÌÈƫǶÌ ÈǳǹÊÌ ƛǶÌ ǰÉ ÈǳǱȂ
É ǧ ÆƧƢÈȈƷ
Ê ǈÈ ÌǻȍÊ ơ
ǲÉ ǯÉ ƘÌÈȇ ǺÌ ǷÈ ǶÌ ǰȈÊ
È ǶÌ ǰÉ Èǳ ǆ
È ȈÌ ǴÈ ǧÈ ǾÉ ǷÈ ƽÈ ơȂÉƥǂÈ ǌÌ ÈƫȁÈ ǹƢ
ǵÊ ȂÌ ÈȈÌǳơȆÊǧǾÉ ǸÉ ȈÊǫÉƗƢÈǻÈƗȁÈ ÆƨōȇƾÊ ÈƥÈƗÆƧƢÈȈƷ
È ǾÉ ǴÈ ǧÈ ȆÊǷƽÈ ƣÉ ǂÈ ǌÌ ÈȇȁÈ ȅÊƾǈÈ ƳÈ
ǺÌ ǷÈ Ǫŋ Ʒ
È ƣÆ ǂÈ ǌÌ ǷÈ ȆÊǷƽÈ ȁÈ Ǫŋ Ʒ
È ǲÆ ǯÈ ƘÌ ǷÈ ȅÊƾǈÈ Ƴ
È ǹō ȋÈ ÊŚƻÊ ȋÈ ơ
» (يوحناǾÊ ȈÊǧ ƢÈǻÈƗȁÈ ȆÊ
È ǲÌ ǯÉ ƘÌÈȇ
ō ǧ ƪÌ ÉƦưÌÈȇ ȆÊǷƽÈ ƣÌ ǂÈ ǌÌ ÈȇȁÈ ȅÊƾǈÈ Ƴ
.)56 - 51 :6

 فقد فهم َمن يؤمنون،6 ومن هنا جاءت مشكلة يوحنا
(ÑÏ)

باالستحالة ،أو التحولّ ،
أن الحديث الذي تكلم به المسيح
في (يوحنا  ،)6عن التغذي بجسده ودمه ،ال يُراد به
اإليمان بالمسيح بل التناول من العشاء الرباني.
أما الذين ال يؤمنون باالستحالة ،فيعتقدون أن
هذا الحديث ،ال يراد به العشاء الرباني بل اإليمان
بالمسيح.
لكن المُالحظ ّ
أن الفريقين المذكورين وإن اختلفا
في المقصود بهذا الحديث أو معناه ،إال أنهما يتفقان
على أن النصوص الخاصة بتأسيس العشاء الرباني
وممارسته ،هي الواردة في (متى  ،26مرقس ،14
لوقا 1 ،22كورنثوس .)11
أمام هذه المعضلة ،البد من دراسة النص الوارد
في (يوحنا  ،)6والمقارنة بينه وبين النصوص الواردة
في (متى  ،26مرقس  ،14لوقا 1 ،22كورنثوس )11
التي يتفق على أنها خاصة بتأسيس العشاء الرباني
)(ÑÐ

 لكي نعرف إذا كانت اآليات األولى خاصة،وممارسته
.بهذا العشاء كما يقول الذين يؤمنون بها
ً أو
 من القراءة السريعة لإلصحاح السادس من:ال
ّ  نُدرك للوهلة األولى،إنجيل يوحنا
أن المسيح
كان يتحدث إلى جمهور يسأل عن كيفية عمل ما
: وكان جواب المسيح محدداً في قوله،يُرضي اهلل

»ǾÉ ǴÈ ǇÈ ǁÌ ÈƗ ȂÈ ǿÉ ȅÊǀōǳƢÊƥ ơȂÉǼǷÊ ƚÌ Éƫ ǹÌ ÈƗ ÊَّللهơǲÉ ǸÈ ǟÈ ȂÈ ǿÉ ơǀÈ ǿÈ «
.)29 :6 (يوحنا

ً إن الجزء الذي يتكلم فيه المسيح
َّ :ًثانيا
ǶÌ ÈǳǹÊÌ ƛ« :قائال
Ê ǈÈ ÌǻȍÊ ơǺÊ ÌƥơƾÈ ǈÈ ƳơȂ
ǶÌ ǰÉ Èǳ ǆ
È ǴÉ ǯÉ ƘÌÈƫ
È ȈÌ ǴÈ ǧÈ ǾÉ ǷÈ ƽÈ ơȂÉƥǂÈ ǌÌ ÈƫȁÈ ǹƢ
É ǧ ÆƧƢÈȈƷÈ
ǾÉ ǴÈ ǧÈ ȆÊǷƽÈ ƣÉ ǂÈ ǌÌ ÈȇȁÈ ȅÊƾǈÈ ƳÈ ǲÉ ǯÉ ƘÌÈȇ ǺÌ ǷÈ ǶÌ ǰȈÊ
ȅÊƾǈÈ Ƴ
È ǹō ȋÈ ÊŚƻÊ ȋÈ ơǵÊ ȂÌ ÈȈÌǳơȆÊǧǾÉ ǸȈÊ
É ǫÉƗƢÈǻÈƗȁÈ ÆƨōȇƾÊ ÈƥÈƗÆƧƢÈȈƷÈ
ȅÊƾǈÈ ƳÈ ǲÌ ǯÉ ƘÌÈȇ ǺÌ ǷÈ Ǫŋ ƷÈ ƣÆ ǂÈ ǌÌ ǷÈ ȆÊǷƽÈ ȁÈ Ǫŋ ƷÈ ǲÆ ǯÈ ƘÌ ǷÈ
- 53 :6 » (يوحناǾÊ ȈÊǧƢÈǻÈƗȁÈ ȆÊ
ō ǧƪÌ ÉƦưÌÈȇȆÊǷƽÈ ƣÌ ǂÈ ǌÌ ÈȇȁÈ
 يأتي في إطار الحديث عن معجزة إشباع،)56
(ÑÑ)

الجموع ،وليس في إطار تأسيس المسيح لفريضة
العشاء الرباني ،بل لتوضيح عالقة المسيح
بكنيسته كجسده ودمه.
ثالثاً :البد وأن نتفق ّ
أن المسيح -وبحسب الدراسة
التاريخيّة -لم يكن يتحدث عن العشاء الرباني في
هذه المناسبة ،ألنه ليس من الطبيعي ّ
أن يتحدث
المسيح إلى سامعيه ،عن فريضة لم تكن قد
ُر ِسمت بعد –وواضح من أخبار البشيرين ،إن
عام
فريضة العشاء الرباني ُرسمت بعد مرور ٍ
على هذا الحديث– فمن المحقق ّ
أن سامعيه في
كفر ناحوم لم تكن عندهم أية فكرة عن الفريضة،
ال تصريحاً ،وال تلميحاً .وحتى عندما رسم
ّ
وسن الفريضة في العشاء األخير مع
المسيح
صلِب بعد .أي ّ
أن جسده لم
تالميذه ،لم يكن قد ُ
يُكسر ،وبالتالي من المستحيل أن يكون هناك
)(ÑÒ

حي يمارس الفريضة،
جسدان للمسيح ،األول ٌ
مكسور ،وقد ّ
حل في الخبز والخمر! وإذا
واآلخر
ٌ
قيل أنها معجزة ،فمن من االثنين الجسد الحقيقي؟
وهل يُعقل أن يتحول الخمر إلى دم المسيح حقيقة
قبل أن يتم ذلك تاريخياً؟
رابعاً :لقد علّمنا المسيح ورسله ،في كل مناسبةّ ،
أن
اإليمان الحي هو الوسيلة الوحيدة التي بها ينال
اإلنسان الحياة األبدية ،فليس من المعقول أن
يناقض المسيح نفسه ،ويهدم تعاليمه التي أوحى
بها ،ويعلمنا أن الحياة األبدية تنال بواسطة وسيلة
ً
فضال عن
مادية بحتة -مثل األكل أو الشرب.
ذلك فإن ّ
المفكرين من الكنائس التقليديّة يقررون
معنا أن كثيرين جداً ممن يتناولون العشاء
الرباني يهلكون هالكاً أبدياً ،فكيف إذاً يوفقون

بين هذه الحقيقة الراهنة ،وبين قول المسيح في
)(ÑÓ

عدد ǾÉ ǴÈ ǧÈ ȆÊǷƽÈ ƣÉ ǂÈ ǌÌ ÈȇȁÈ ȅÊƾǈÈ ƳÈ ǲÉ ǯÉ ƘÌÈȇ ǺÌ ǷÈ « :54
È ơǵÊ ȂÌ ÈȈÌǳơȆÊǧǾÉ ǸȈÊ
»ِŚƻÊ ȋ؟ فال مناص
É ǫÉƗƢÈǻÈƗȁÈ ÆƨōȇƾÊ ÈƥÈƗÆƧƢÈȈƷÈ
إذاً من التسليم ّ
بأن أكل جسد المسيح وشرب دمه

كما جاء في يوحنا  ،6يراد بهما شيء آخر غير
فريضة العشاء الرباني.
بتأن يتضح لنا ّ
أن
خامساً :عند دراسة هذا الجزء ٍ
ƢǷō ÈƗȆÊȈƸÌ ÉȇȅÊǀōǳơȂÈ ǿÉ Ƶȁ
É ǂǳÈ
كالم المسيح في قوله «Ŏ ơ

È ǰÌǳÈơƀƠȈÌ ǋ
È ǧƾÉ ǈÈ ƴÈ Ìǳơ
ȂÈ ǿÉ ÊǾÊƥǶÌ ǰÉ ǸÉ Ǵŏ ǯÈ ÉƗȅÊǀōǳơǵÉ Ȑ
È ƾÉ ȈÊǨÉȇȐ
( »ƧÆ ƢÈȈƷÈ ȁÈ Ƶȁيوحنا  ،)63 :6ال يقصد به األكل
Æ ǁÉ
الحرفي ،وال الشرب الحرفي ،اللذين يحصالن
عند تناول الفريضة وإنما قصد شيئاً آخر ،فما هو
إذا هذا الشيء اآلخر الذي قصده المسيح عندما
تكلم عن أكل جسده وشرب دمه؟ الجواب على
هذا السؤال ،نجده في كالم المسيح نفسه عندما

È ǧȆō ÈǳÊƛ ǲÊ
Ì ƦǬÌ Éȇ ǺÌ ǷÈ ÊƧƢÈȈƸÈ ÌǳơǄÉ ƦÌ ƻ
ǝȂ
قالÉ ȂÈ ǿÉ ƢÈǻƗ« :
É ƴÉ Èȇ Ȑ

È ǧȆÊƥ ǺÊ
( »ƁƾÈƥÈƗ Ǌيوحنا .)35 :6
É ǘÈ ǠÌ Èȇ Ȑ
Ì ǷƚÌ Éȇ ǺÌ ǷÈ ȁÈ
ولدى تحليل هذا القول ،يتبين لناّ ،
أن عبارة « ǺÌ ǷÈ

Ì ƦǬÌ Éȇ
،»ȆÊƥ ǺÊ
 ،»َȆË ÈǳÊƛ ǲÊتقوم مقام عبارة « Ì ǷƚÌ Éȇ ǺÌ ǷÈ
والتي تقوم مقام عبارة «من يشرب دمي»ّ ،
ألن
 ،»ƁƾÈƥÈƗǊفواضح إذاً ّ
النتيجة واحدة «È ǧ
أن
É ǘÈ ǠÌ ÈȇȐ
األكل والشرب إنما هما استعارتان عن اإلقبال

إلى المسيح ،واإليمان به.
سادساًَّ :
إن الكلمة المستخدمة هنا للتعبير عن الجسد
تختلف عن تلك الكلمة المستخدمة للتعبير عن
الجسد في (متى  ،26مرقس  ،14لوقا ،22
1كورنثوس  ،)11فحين قال المسيح لمستمعيه:
«É ǫÉÈƗ Ǫō ƸÈ ÌǳơǪō ƸÈ Ìǳơ
ǺÊ ÌƥơƾÈ ǈÈ ƳơȂ
È ǴÉ ǯÉ ƘÌÈƫ ǶÌ Èǳ ǹÊÌ ƛ ǶÌ ǰÉ Èǳ ǱȂ
É ǧ ÆƧƢÈȈƷÈ ǶÌ ǰÉ Èǳ ǆ
Ê ǈÈ ÌǻȍÊ ơ
»ǶÌ ǰȈÊ
È ȈÌ ǴÈ ǧÈ ǾÉ ǷÈ ƽÈ ơȂÉƥǂÈ ǌÌ ÈƫȁÈ ǹƢ
(يوحنا  ،)53 :6استخدم الكلمة اليونانية «σάρξ
 ،»sarxوكلمة «ساركس» معناها الحرفي

هو «لحم» ،بينما الكلمة اليونانية المستخدمة
في اآليات الخاصة بتأسيس العشاء الرباني
وممارسته ،المذكورة في (متى  ،26مرقس
 ،14لوقا 1 ،22كورنثوس  .)11هي كلمة
« ،σῶμαسوما» ومعناها «جسد» .وكل كلمة
منهما تتفق والمناسبة الخاصة التي قيلت فيها.
الحي ،بمناسبة
فلما تكلم المسيح هنا عن الخبز
ّ
المن الذي أكله اإلسرائيليون وماتوا ،كان من
الطبيعي أن يستعمل كلمة « ،»σάρξ ،sarxأي
«لحم» ،على اعتبار كونه مادة مغذية مشبعة.
لكنه لما تكلّم عن فريضة العشاء الرباني بمناسبة
صلبه وتركه للتالميذ عالمة يذكرون بها موته،
كان من الطبيعي أن يستعمل كلمة « ،σῶμα
سوما» ،أي «جسد» ،على اعتبار كون الجسد
نظاماً آلياً مركباً من أعضاء ،وقد كسر بالموت
على الصليب.

ً
(مثال) أن
ولذلك نرى في الترجمة اإلنجليزية
كلمة «جسد» الواردة في (يوحنا  )6هي «flesh
أي لحم» ،بينما الواردة في اإلصحاحات الخاصة
بتأسيس العشاء الرباني وممارسته هي «body
أي جسد» .ولذلك فمن المستبعد أن يكون حديث
المسيح الوارد في (يوحنا  )6عن وجوب التغذي
(((1
بجسده ودمه ،خاصاً بالعشاء الرباني .
ور
سابعاً :شبَّه نفسه بعدة تشبيهات ،منها« :أََنا ُه َو نُ ُ
اب»« ،أََنا ُه َو َّ
الطر ُ
ْال َعالَ ِم»« ،أََنا ُه َو ْال َب ُ
يق»
ِ
(يوحنا  ،)6 :14 ،9 :10 ،12 :8ولم يحدث أن
أحداً تمسك بحرفية َّ
أن المسيح في هذه الحاالت
ً
طريق ،وذلك
باب ،أو
نور ،أو ٍ
ٍ
تحول فعليا إلى ٍ
ُفسر -يفهم ما قصده
ألن المستمع -وباألحرى الم ِ
المسيح فيما قاله.

( ((1سمعان ،عوض« .العشاء الرباني» .أُطلع عليه في موقع:
http://www.kalimatalhayat.com/church-related/73the-lord-supper/1259-chapter07.html

العشاء الرباني والدروس الروحية
 – 1العشاء الرباني كتذكار :أو ذكرى الرب ،حيث

ȆÊƬōǳơÊƨǴÈ ȈÌ Ǵō ǳơȆÊǧǝȂ
يذكر الرسول بولس «ō ƛ
È ǈÉ Èȇƣō ǂǳơ
ō ǹÊ
È ǫÈ ȁÈ ǂÈ ǈō ǰÈ ǧÈ ǂÈ ǰÈ ǋÈ ȁÈ ƁǄƦÌ ƻÉ ǀÈ ƻÈ ÈƗ ƢȀÈ ȈÊǧ ǶÊ
~ơȁǀÉ ƻ
É ǱƢ
È ǴǇÌ ÉƗ
É ǴƳÌ ȋÈ ǁÉ ȂǈÉ ǰÌ ǸÈ Ìǳơ ȅÊƾǈÈ ƳÈ ȂÈ ǿÉ ơǀÈ ǿÈ ơȂǴÉ ǯÉ
ơȂǠÉ ÈǼǏơ
Ì ǶÉ ǰÊ
Ì ǀÊǳ ơǀÈ ǿÈ
1( »ȅÊǂǯÊكورنثوس  .)24 ،23 :11وألنه

يذكرنا بموت المسيح كفارة عنا ،الذي هو جوهر
المسيحيّة .فهو إعالن صريح من كنيسة المسيح
بموت المسيح الكفاري .وهو داللة واضحة على أن
نظام العهد القديم قد استبدل بنظام العهد الجديد ،أي
ّ
أن الفصح تحول إلى العشاء الرباني بأمر المسيح
وسلطانه .فما دام هذا السر في الكنيسة ،ال يمكن أ
ن تنسى الكنيسة -وال العالم الذي تشهد فيه ،-أن
الرب يسوع أخذ وظيفة حمل اهلل لكي يرفع خطية
ماض
العالم .وهذا ال يعني أن ذكرى الرب شيء ٍ
)(ÒÎ

بل شيء مستمر في الحاضر ،كما انه يشير إلى
ذكرى موت حمل اهلل الذي يرفع خطية العالم.
والعشاء الرباني كتذكار إنما يعني حضور
المسيح في وليمة العشاء الرباني الواهب حياته
للمؤمنين ،وحين نقول بتذكر المؤمنين لعمل المسيح،
فليس من قبيل النسيان ،وليس بعمل عقلي لمجرد
ّ
تذكر ما حدث على الصليب وفي القيامة ،ولكنهم
يتذكرون باالشتراك في حياته ما فعله المسيح وما
وهبه ألجلهم في الصليب وفي القيامة.
 – 2العشاء الرباني كإقرار :فالمشتركون في العشاء
الرباني يقرون بإيمانهم بالمسيح مصلوبًا ،وباتكالهم
عليه لنيل خالصهم ،وبقبولهم إياه سي ًدا وفاديًا ،وربًا
ومخلصا .وبأنهم تالميذه ،وعليهم أن يجددوا عهد
ً
الوالء له ،وأن ينذروا نذر األمانة لذاته اإللهية،
فكأنهم بممارسة هذا السر يفرزون أنفسهم عن
)(ÒÏ

ơȂÉƥǂÈ ǌÌ ÈƫǹÌ ÈƗǹȁ
العالم ،ليصيروا كليًا للمسيح «È ǁÉ ƾÊ ǬÌ ÈƫÈȏ
É ǂÈƬǌÌ Èƫ ǹÌ ÈƗ ǹȁ
ơȂǯÊ
È ǁÉ ƾÊ ǬÌ Èƫ Èȏ ÈśÊǗƢÈȈǋ
È ǅÈ ƘÌ ǯÈ ȁÈ ƣŏ ǂǳơ
ō ǅÈ ƘÌ ǯÈ
1( »ÈśÊǗƢÈȈǋÈ ÊƧƾÈ ÊƟƢǷÈ ȆÊǧȁÈ ƣكورنثوس
ŏ ǂǳơ
ō ÊƧƾÈ ÊƟƢǷÈ ȆÊǧ

) 21 :10

 -3العشاء الرباني كإعالن أي اإلخبار بموت الرب
وعمله ألجلنا وهذا ما نحتاج إليه وكتبه الرسول

بولس « ǶÌ ÉƬÌƥǂÊ ǋÈ ȁÈ ǄÈ ƦÌ ƼÉ Ìǳơ ơǀÈ ǿÈ ǶÌ ÉƬǴÌ ǯÈ ÈƗ ƢǸÈ Ǵō ǯÉ ǶÌ ǰÉ ōǻÊƜǧÈ
»ƔÈ ȆƴÊ Èȇ ǹÌ ÈƗ ȄÈǳÊƛ ƣ
È ǂÊÉ ƦƼÌ Éƫ ǅÈ ƘÌ ǰÈ Ìǳơ ÊǽǀÊ ǿÈ
ŏ ǂǳơ
ō ƩÊ ȂÌ ǸÊÈ ƥ ǹȁ

(1كورنثوس .)26 : 11

 –4العشاء الرباني واسطة للبنيان :فهذا السر يرسم
للمسيحي أعظم حقائق إيمانه ،ويحرك عواطفه
ويزكي محبته للمسيح ،ويقوي إيمانه ويذكره
بواجباته المتنوعة لربه ولكنيسته وللعالم .وينمي
فيه الفضائل المسيحية ،وال سيما المحبة األخوية
ويخمد روح الخصام والنفور بين المشتركين في
)(ÒÐ

خصوصا ألن ممارسته ينبغي
جسد الرب ودمه.
ً
أن تقترن بتجديد العهود للمسيح ولكنيسته ،فيتحرك
قلب المؤمن تحركا جديدا في التقوى كلما اشترك
في مائدة الرب.
 - 5العشاء كشركة :المعنى العائلي الذي يربط
األخوة معاً « É ǁƢƦÉǻ ȆÊƬōǳơÊƨǯÈ ǂƦÌǳơǅÉ ƘÌ ǯÈ
ȆÊǿ ƪÌ ǈȈÈǳÈƗ ƢȀÈ ǯÊ

ÈÌ
ÈÈ
È
È
Ì
È
È ǂǋÈ
ȂÈ ǿÉ ǆ
Ê ǈÊ ǸÈ Ìǳơ ǵÊ ƽÈ ÈƨǯÊ
È ȈÌÈǳƗ ǽÉ ǂÉ ǈÊ ǰÈǻ ȅÊǀōǳơ ǄÉ ƦÌ ƼÉ Ìǳơ ƶȈ
È ǂǋÈ
1( »ƶȈكورنثوس،)16 :10
Ê ǈÊ ǸÈ Ìǳơ ÊƾǈÈ ƳÈ ÈƨǯÊ
ففي العشاء الرباني تجتمع الكنيسة كأهل بيت
واحد ،أهل إيمان واحد برب واحد .وكلما اجتمع

اإلخوة لالشتراك فيه تسمع كلمة اهلل وهي تذكرهم
بأن المسيح ال يستحي أن يدعوا أياً منهم أخاً .فال
فروق اجتماعية بينهم ،بل أن كل واحد يؤكد إلخوته
أنه أخ في الرب ومرتبط بهم برباط حياة واحدة
مشتركة في المسيح .حتى أن كل أخ في أثناء ذلك
)(ÒÑ

 يقدر أن ينظر إلى وجه كل من اشترك،االجتماع
 ألن، ويتحقق إنه من محبيه،معه في عشاء الرب
.كل المؤمنين هم أهل بيت اهلل
 حيث يقدم الرسول بولس:حمبة
َّ  العشاء كوليمة-6
مقارنة بين وليمة المحبة المسيحية وما يفعله الوثن

 ومن،واليهود من فكرة الدخول في شركة مع اإلله
ثم فوليمة المحبة المسيحية تعني الدخول تحت

É ǫÉ Ɨ« : يقول،سلطان الرب وملكوته
È ǱȂ
ÊƔƢǸÈ ǰÈ ƸÉ ǴÌ ÊǳƢǸÈ ǯ
É ǫÉÈƗ ƢǷÈ ȆÊǧ ǶÌ ÉƬÌǻÈƗ ơȂǸÉ ǰÉ Ʒơ
É ǁƢÈƦÉǻ ȆÊƬōǳơÊƨǯÈ ǂÈ ÈƦÌǳơǅÉ ƘÌ ǯ
È ǱȂ
ƢȀÈ ǯÊ
Ì
È ǂǋ
ǽÉ ǂÉ ǈÊ ǰÌ Èǻ ȅÊǀōǳơǄÉ ƦÌ ƼÉ ÌǳơƶȈ
È ȆÊ
Ê ǈÊ ǸÈ ÌǳơǵÊ ƽÈ ÈƨǯÊ
È ǿ ƪÌ ǈÈ ȈÌÈǳÈƗ
È ǂǋ
ǺȇÊ
È ȂÈ ǿÉ ǆ
Ê ǈÊ ǸÈ ÌǳơÊƾǈÈ ƳÈ
È ƨǯÊ
È ŚÊưǰÈ ÌǳơǺÉ ƸÌ Èǻ ƢÈǼōǻÊƜǧÈ ƶȈ
È ȈÌÈǳÈƗ
É ǂÈƬǌÌ ÈǻƢÈǼǠÈ ȈÊǸƳƢ
Ê ȁÈ ƾÆ ǈÈ Ƴ
Ê ȁÈ ǄÆ ƦÌ ƻÉ
ÊǄƦÌ ƼÉ ÌǳơȆÊǧǭÊ
È ÈǼōǻȋÈ ƾÆ Ʒơ
È ƾÆ Ʒơ
È ƟơǂÈ ǇÊ
Ê ȂÈ Ìǳơ
ǺȇÊ
È ǲȈÊ
Ì ƛơȁǂÉ ǜÉ ÌǻơÊƾƷơ
È ǀōǳơǆ
È ȈÌÈǳÈƗÊƾǈÈ ƴÈ ÌǳơƤÈ ǈÈ Ʒ
É ǫÉÈƗơÈƿƢǸÈ ǧÈƶÊ ÈƥǀÌ ǸÈ ÌǳơƔÈ ƢǯÈ ǂÈ ǋ
ǹÊ
ō ƛÈƗǱȂ
È ǴÉ ǯÉ ƘÌÈȇ
É ǶÌ ǿÉ ƶÊ
È ƟƢÈƥǀō ǳơǹȂ
ƢǷÈ ǹÊ
ō ƛ ǲÌ Èƥ ƔÆ ȆÌ ǋÈ ǺÈ
ō ƛ ȁÌ ÈƗ ƔÆ ȆÌ ǋÈ ǺÈ
Ê ƯȂÈ ǴÌ Êǳ ƶÊ
È ƯȂÈ Ìǳơ
È ƥƿÉ ƢǷÈ ǹÊ
(ÒÒ)

َّ لِهȏ ÊśǗÊ ƢȈǌǴÊ
ƪÉ ǈÌ ǴÈ ǧÈ ÊƅÈ
È ō ǳ ǾÉ ÈǻȂƸÉ ÈƥǀÌ Èȇ ƢǸÈ ōǻÊƜǧÈ ǶÉ ǷÈ ȋÉ ơǾÉ ƸÉ ÈƥǀÌ Èȇ
ǹȁ
È ǁÉ ƾÊ ǬÌ Èƫ Èȏ ÊśǗÊ ƢÈȈǌǳơ
ō ƔÈ ƢǯÈ ǂÈ ǋÉ ǶÌ ÉƬÌǻÈƗ ơȂÉǻȂǰÉ Èƫ ǹÌ ÈƗ ƾÉ ȇÊǁÉƗ
ǹȁ
È ǁÉ ƾÊ ǬÌ Èƫ Èȏ ÈśÊǗƢÈȈǋÈ ǅÈ ƘÌ ǯÈ ȁÈ ƣŏ ǂǳơ
ō ǅÈ ƘÌ ǯÈ ơȂÉƥǂÈ ǌÌ Èƫ ǹÌ ÈƗ
É ǂÈƬǌÌ Èƫ ǹÌ ÈƗ
ǵÌ ÈƗ ÈśÊǗƢÈȈǋÊ
È ƧƾÈ ÊƟƢǷÈ ȆÊǧȁÈ ƣŏ ǂǳơÊ
ō ƧƾÈ ÊƟƢǷÈ ȆÊǧ ơȂǯÊ
: 10 كورنثوس1( »ǾÉ ǼÌ ǷÊ ȃȂÈ ǫÌ ÈƗ ƢÈǼǴō ǠÈ ÈǳÈƗ ƣ
ō ǂǳơ
É ǤÊ Éǻ
ō Ś
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 اإلشارة ملستقبل الكنيسة وهذا ما يجب أن تتجه- 5
 تتجه إلى مجئ الرب،إليه أفكارنا عند تناول المائدة
 وهذا ما يذكره الرسول بولس في الحديث،ثانية

ơǀÈ ǿÈ ǶÌ ÉƬǴÌ ǯÈ ÈƗ ƢǸÈ Ǵō ǯÉ ǶÌ ǰÉ ōǻÊƜǧÈ « :عن العشاء حين يقول
ȄÈǳÊƛƣŏ ǂǳơ
È ǂÊÉ ƦƼÌ ÉƫǅÈ ƘÌ ǰÈ ÌǳơÊǽǀÊ ǿÈ ǶÌ ÉƬÌƥǂÊ ǋÈ ȁÈ ǄÈ ƦÌ ƼÉ Ìǳơ
ō ƩÊ ȂÌ ǸÈ Êƥǹȁ
 وهذا ما سبق،)26 :11كورنثوس1( »ƔÈ ȆƴÊ Èȇ ǹÌ ÈƗ
ǲÉ ǠÈ ƳÌ ÈƗ ƢÈǻÈƗȁÈ « :أن ذكره المسيح لتالميذه عندما قال
È ǶÌ ǰÉ Èǳ
ȄǴÈ ǟÈ ơȂÉƥǂÈ ǌÌ ÈƫȁÈ ơȂǴÉ ǯÉ ƘÌÈƬÊǳƀƫȂǰÉ ǴÈ ǷÈ ȆÊƥÈƗȆÊǳǲÈ ǠÈ ƳƢ
È ǸÈ ǯ
.)30 -29 : 22 (لوقاnȆÊƫȂǰÉ ǴÈ ǷÈ ȆÊǧȆÊƫƾÈ ÊƟƢǷÈ
(ÒÓ)

السر باإليمان بحسب ترتيب الرب،
أخيراً ،إذ نتناول ّ
نصير شركاء حقيقيين في الجوهر الحقيقي لجسد يسوع
المسيح ودمه ،أما كيف يحدث ذلك ،فبعضهم يستنتج
أفضل ويشرح بوضوح أكثر من غيره ،ومهما يكن
من أمر يجب علينا ،من جهة ،كي نقصي كل تخيالت
جسدية ،أن نرفع قلوبنا إلى السماء ،وأن ال نفتكر َّ
بأن
ص َر
ربنا يسوع المسيح قد ُح ّط من شأنه لدرجة أنه ُح ِ
في عناصر بائدة ،ومن جهة أخرى ،حتى ال نقلل من
فعاليّة هذا السر المقدس ،يجب أن نعتقد بأنه يتم بقوة
اهلل السريَّة والعجائبية ،وأن روح اهلل هو رباط الشركة،
(((1
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