36 35 6

Holy_bible_1

35 6
35
36

33

6
35 6

35 6

35 6

55:55

5:4

55 55:4

55 55:1

35 6

33 6

36 6

54
55

1
53

5::3

v

إن كان بلمسة جسده المقدس وحدها (في إقامة ابنة يايرس لو ٤٥ :٨؛ وإقامة الشاب وحيد أمه

لو  )٢٥–٢١ :٧يعطي حياة لجسد تحلل فكيف ال ننتفع نحن بأكثر غنى بالبركة (التناول) التي نشترك
فيها ،إذ حين نتذوقها أيضًا ننال الواهب الحياة؟ ألنه سوف تتحول بالتأكيد إلى خيرنا الذاتي ،أي
الخلود...
نحن القابلون للفساد بطبيعة جسدنا ،نهجر ضعفنا الطبيعي باختالطنا بالحياة ،ونتبدل إلى خاصية
الحياة .فاألمر ال يحتاج فقط إلى إعادة خلقة للنفس بالروح القدس إلى جدة الحياة ،بل وأن ذاك الجسد
األرضي الغليظ يلزمه أن يتقدس ويُدعى إلى عدم الفساد بواسطة الشركة األكثف واألقرب.
القديس كيرلس الكبير
يندهش القديس كيرلس الكبير من اليهود الذين آمنوا أنه بأكل لحم خروف الفصح ونضح دمه على
األبواب يهرب الموت منهم ،ويُحسبوا مقدسين ،ولن يعبر بهم المهلك ،فكيف ال يؤمنون بأن تناول
جسد حمل اهلل ودمه يهبهم الحياة األبدية.
v

ل سؤال عظيم بخصوص
ال من جسده ودمه انتعاشًا صحيًا ،وباختصار ح َ
عندما أعطانا ك ً

الكمال (أي كل من الرأس المسيح والجسد الكنيسة) .ليت الذين يأكلون يستمرون في األكل ،والذين
يشربون أن يشربوا .ليت الجائعون والظمأى يأكلون الحياة ويشربون الحياة ...فإن األمر سيكون
هكذا ،أي أن جسد المسيح ودمه يكونان حياة اإلنسان .إن كان ما نأخذه في السرّ هو أمر منظور فإنه
في الحق نفسه يؤكل ويُشرب روحيًا].[720
القديس أغسطينوس

v

الطعام المدعو "إفخارستيا" ،ال يًسمح ألحد أن يشترك فيه إال من يؤمن أن ما نعلم به هو حقيقي،

وأن يغتسل بالغسل ،أي غفران الخطايا للميالد الجديد ،وأن يحيا كما علمنا المسيح .فإننا ال نقبل هذا
كخبز عام وال شرب عام ،بل أن يسوع المسيح مخلصنا صار جسدًا بلوغوس هلل؛ أخذ جسدًا ودمًا
ألجل خالصنا ،هكذا نحن تعلمنا أن الطعام المقدس بالصالة التي لكلماته ،والذي ينتعش به جسدنا
ودمنا بالتحول transmutationمن جسد يسوع ودمه هذا الذي صار جسدًا ودمًا].[721
القديس يوستين الشهيد
v

بخصوص صدق الجسد والدم ال يوجد أي مجال للشك .فإنه اآلن بإعالن الرب نفسه وإيماننا،

هو جسد حقيقي ودم حقيقي .وما يؤكل ويشرب يعبر بنا لكي نكون في المسيح والمسيح فينا].[722
القديس هيالري أسقف بواتييه
v

نقدم له ما له ما معلنين باستقامة الشركة واالتحاد للجسد والروح .فكما أن الخبز الذي ينتج عن

األرض عندما يقبل استرحام (دعوة) اهلل ال يعود بعد خبزًا عاديًا بل إفخارستيا ،يحوي حقيقتين:حقيقة
أرضية وحقيقة سماوية ،هكذا أيضًا أجسادنا إذ تتقبل اإلفخارستيا ال تعود قابلة للفساد إذ تترجي
القيامة لألبدية].[723
v

بدمه خلصنا ...وإذ نحن أعضاءه ننتعش أيضا بوسائل خليقته...

إنه يعرف الكأس (وهي جزء من الخليقة) إنها دمه ،التي منها يندى دمنا ،والخبز (وهو أيضًا جزء
من الخليقة) قد أقامه كجسده ،الذي منه يهب نموًا ألجسادنا ...لذلك فإن الكأس الممزوجة والخبز
المكسور ...يصير إفخارستيا دم المسيح وجسده ،منه ينمو جسدنا ويستند ،فكيف يمكن للهراطقة أن
يؤكدوا أن الجسد عاجز عن تقبل عطية اهلل ،التي هي الحياة األبدية ،والتي ينتعش (الجسم) بجسد
الرب ودمه ويصير عضوًا له؟ فإن الطوباوي بولس يعلن أننا "أعضاء جسمه ،من جسده وعظامه"
(أف .)03 :5
ال يتحدث بهذه الكلمات عن اإلنسان الروحي غير المنظور ،فإن الروح ليس له عظم وال الجسد ،إنما
يشير إلى ذلك التدبير الذي به صار الرب إنسانا حقًا يحوى جسمًا وأعصاب وعظام ،ذاك الجسد الذي
ينتعش بالكأس الذي هو دمه ويتقبل نموًا من الخبز الذي هو جسده...

هكذا أيضًا أجسامنا إذا تنتعش به فإنها إذ تودع في األرض وتتحلل هناك ستقوم في الوقت المعين،
يهبها لوغوس اهلل القيامة لمجد اهلل الآلب ،هذا الذي يهب مجانًا المائت عدم الموت والفاسد عدم
الفساد ،إذ قوة اهلل تكمل في الضعف ( 2كو .[724])92:1
القديس ايريناؤس
v

يوجد كأس ،به تطهر حجرات النفس الخفية ،كأس ال حسب التدبير القديم ،وال ممتلئ من كرمة

عامة ،بل كأس جديد ،نازل من السماء إلى األرض (يو  ،)59-53:5مملوء بالخمر المعصور من
عنقود عجيب معلق في شكل جسدي على خشبة الصليب ،كما يتدلّى العنب من الكرمة .من هذا
العنقود إذن الخمر الذي يفرح قلب اإلنسان (قض  ،)90:1يزيل الحزن ،ينسكب فينا ويحمل رائحة
الدهش التي لإليمان والتقوى الحقيقية والطهارة].[725
القديس أمبروسيوس
"من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية،
وأناأقيمه في اليوم األخير"]35[ .
v

لم يقل صار في الجسد بل صار جسدًا ،لكي يوضح االتحاد .ونحن ال نقول إن اهلل الكلمة الذي

من اآلب قد تحول إلى طبيعة الجسد ،أو أن التجسد تحول إلى الكلمة ...لكن بطريقة ال يُنطق بها
وتفوق الفهم البشري اتحد الكلمة بجسده الخاص ،وإذ ضمه كله إلى نفسه ...قد طرد الفساد من
طبيعتنا وأزاح أيضًا الموت الذي ساد من القديم بسبب الخطية .لذلك فإن كل من يأكل من الجسد
المقدس الذي للمسيح فله الحياة األبدية ،ألن الجسد له في ذاته الكلمة الذي هو للحياة بالطبيعة .لهذا
ال من القول "جسدي يقيمه" أي يقيم كل من يأكل جسدي ،قد
يقول" :وأنا أقيمه في اليوم األخير" .وبد ً
وضع الضمير "أنا" في عبارة "أنا أقيمه" ،ال كأنه شيء آخر غير جسده الخاص به ،ألنه بعد
االتحاد ال يمكن أبدًا أن ينقسم إلى اثنين .لهذا يقول" :أنا اهلل صرت فيه ،من خالل جسدي الخاص
نفسه ،أي إنني سأقيم في اليوم األخير ذاك الذي يأكل جسدي .ألنه كان من المستحيل حقًا أن الذي هو
الحياة بالطبيعة أال يقهر الفساد بشكلٍ أكيدٍ ،وأال يسود على الموت.
القديس كيرلس الكبير

يرى القديس كيرلس الكبير أن السيد المسيح وهبنا جسده واهب الحياة كخميرة تُلقى فينا ،فيصير
العجين كله مخمرًا .وكما تصير الخميرة في العجين كذلك العجين في الخميرة ،هكذا يثبت المسيح فينا
ونحن فيه .مرة أخرى يقدم لنا جسده ودمه كبذارٍ في أعماقنا [هكذا يخفي ربنا يسوع المسيح الحياة
فينا من خالل جسده الخاص ،ويغرسها كبذرة خلود ،فيبيد كل الفساد الذي فينا].
v

لئال يظنوا أن الوعد بالحياة األبدية في هذا الطعام والشراب بطريقة بها ال يموتوا اآلن جسديًا،

تنازل وواجه هذا الفكر عندما قال" :من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية" ،للحال أكمل:
"وأنا أقيمه في اليوم األخير" [ .]35بهذا فإنه حسب الروح تكون له حياة األبدية في الراحة التي
تنالها أرواح القديسين ،أما بالنسبة للجسد فإنه ال تسلب منه حياته األبدية ،إنما على العكس سينالها في
قيامة األموات في اليوم األخير].[726
القديس أغسطينوس
"ألن جسدي مأكل حق،
ودمي مشرب حق"]33[ .
v

ماذا يقول؟ إما انه يود القول بأنه طعام حقيقي يخَلص النفس ،إذ يؤكد لهم ...أنه ال يليق بهم أن

يظنوا أن كلماته لغز أو مثل ،بل ليعرفوا على وجه الخصوص أنه توجد حاجة ألكل الجسد].[727
القديس يوحنا الذهبي الفم
v

أشبع طعام المن حاجة الجسد زمانًا يسيرًا جدًا ،أبعد ألم الجوع ،لكنه صار بعدها بال قوة ،ولم

يهب الذين أكلوه حياة أبدية .إذن لم يكن ذاك هو الطعام الحقيقي والخبز النازل من السماء .أما الجسد
المقدس الذي للمسيح الذي يقوت إلى حياة الخلود والحياة األبدية فهو بالحقيقة الطعام الحقيقي.
لقد شربوا ماءً من صخرة أيضًا ...وما المنفعة التي عادت على الذين شربوا ألنهم قد ماتوا .لم يكن
ذاك الشراب أيضًا شرابًا حقيقيًا ،بل الشراب الحق في الواقع هو دم المسيح الثمين ،الذي يستأصل
الفساد كله من جذوره ،ويزيح الموت الذي سكن في جسم اإلنسان.

القديس كيرلس الكبير
ي وأنا فيه"]36[ .
"من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت ف ّ
v

يقوت المسيح كنيسته بهذه األسرار ،فبهذه يتقوى جوهر النفس...

لهذا فإن الكنيسة أيضًا إذ تنظر نعمة عظيمة كهذه تحث أبناءها وأصدقاءها أن يأتوا معًا إلى األسرار،
قائلة":كلوا يا أصدقاء ،وأشربوا ،نعم اشربوا يا اخوة بفيض" (نش  .)5:9ما نأكله وما نشربه قد
أوضحه الروح في موضع أخر قائالً" :ذوقوا وانظروا فإن الرب صالح ،طوبى للرجل الذي يصنع
رجاءه فيه" (مز .)0::3
في هذا السرّ المسيح إذ هو جسد المسيح ،لذلك فهو ليس بالطعام الجسماني بل الروحي ...ذاك الطعام
كما يسجل النبي يقوي قلوبنا ،وهذا الشراب يبهج قلب اإلنسان (مز .[728])93::95
القديس امبروسيوس
 vيا له من تنازل مهيب! الخالق يعطي ذاته لخليقته ألجل بهجتهم.
يعطي الحياة نفسه للقابلين للموت ،كطعامٍ وشرابٍ ،فيحثنا" :تعالوا كلوا جسدي وأشربوا الخمر الذي
مزجته لكم .أعددت نفسي طعامًا .مزجت نفسي لمن يرغبونني .بإرادتي صرت جسدًا ،صرت شريكًا
لجسدكم ،وأنا حبة الحنطة الواهبة الحياة ،أنا هو خبز الحياة .اشربوا الخمر الذي مزجته لكم فإني
مشرب الخلود ،أنا الكرمة الحقيقية (يو 9،)9 :95اشربوا الخمر الذي مزجته لكم (أم .[729])1:5
v

أقل كمية من البركة (اإلفخارستيا) تخلط جسمنا كله معها ،وتمأل بفعلها المقتدر .هكذا جاء

المسيح ليكون فينا ونحن أيضًا فيه.
القديس كيرلس الكبير
v

في هذه األيام يطعمكم المعلمون ،يطعمكم المسيح يوميًا .مائدته دائمًا معدة أمامكم.

لماذا إنكم ترون أيها السامعون المائدة وال تأتون إلي الوليمة؟...

ما يقوله الرب يعرفه المؤمنون حسنًا .أما أنت أيها الموعوظ المدعو سامعًا فأنت أصم .فإنك تفتح
أذني الجسم ،متطلعا أنك تسمع الكلمات التي قيلت ،لكن أذني قلبك مغلقتان ،إذ ال تفهم ما يُقال...
هوذا عيد القيامة على األبواب ،قدم اسمك للعماد ...لكي تفهم معني" :من يأكل جسدي ويشرب دمي
ي وأنا فيه" [.[730]]٦٥
يثبت ف َ
v

كيف يلزمنا أن نفهمه؟

هل تشمل هذه الكلمات ("من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيّ وأنا فيه")حتى أولئك الذين قال
عنهم الرسول" :يأكلون ويشربون دينونة ألنفسهم" ( ٢كو  )١٢ :٢٢عندما يأكلون هذا الجسد
ويشربون هذا الدم؟ هل يهوذا الذي باع سيده وخانه (مع أن لوقا اإلنجيلي يعلن بكل وضوح أنه أكل
وشرب مع بقية تالميذه سرّ جسده ودمه األول بيدي الرب) هل ثبت في المسيح والمسيح فيه؟
هل كثيرون من الذين يتناولون ذاك الجسد ويشربون ذاك الدم في رياء أو الذين بعد تناولهم من الجسد
والدم يرتدون يثبتون في المسيح والمسيح فيهم؟][731
القديس أغسطينوس

والمجد هلل دائما

