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أحییكم وأرحب بكم في برنامج قضایا ...الخ. أنا تود ویلكن. شكرا  الستماعكم 
ویلكن: حسنا. نحن في األسبوع المقدس؛ أسبوع اآلالم  وخمیس العھد یقع في قلب 

االحتفاالت. ھذا األسبوع، وربما ھذا األسبوع فقط، ستشاھد على التلفاز وعاظا 
مشاھیر،  ربما لمرة واحدة في العام، یحتفلون بمائدة الرب، لست أعلم كیف یفكرون؟ 

ماذا یفعلون؟ ھل مائدة الرب مجرد إعادة تمثیل لماحدث قدیما في العلیة بین یسوع 
وتالمیذه؟ شاھدت عددا من أولئك الوعاظ أصحاب البرامج التلیفزیونیة یمارسون 

العشاء الرباني، في أسبوع اآلالم وخمیس العھد، ویبدو وكأنھم یحاولون أعادة تمثیل 
األحداث. عندما قال یسوع " ھذا ھو جسدي، ھذا ھو دمي الذي یسفك لمغفرة 

خطایاكم" ،فماذا یعني؟ وھل نصدق كلماتھ كما تفوه بھا؟ واذا فعلنا ،فما معنى مائدة 
الرب، وماذا تعني لنا؟  

معنا القس مات ھاریسون  المدیر التنفیذي للھیئة العالمیة لإلغاثة والرعایة اإلنسانیة     
LCMS. مات، مرحبا مرة أخرى في برنامج "قضایا..الخ". 

ھاریسون:   مساء الخیر، من دواعي سروري دائما یا تود أن أكون معك ومع 
مستمعیك.  

ویلكن : فلنعد إلى عشاء الرب المسجل في اإلنجیل، إلى تلك الغرفة في الطبقة العلیا 
حیث جلس یسوع مع تالمیذه قبل أن یسلم للموت – خمیس  العھد األول، إن شئت. 

ماذا یفعل یسوع ھناك مع تالمیذه؟ 

ھاریسون  :طلب یسوع إلى تالمیذه أن یسبقوه إلى أورشلیم ویجدوا مكانا عیّنھ 
مسبقا، لیحتفل معھم بعشاء الفصح، الفصح األخیر قبل آالمھ. كان الیھود یحتفلون 
بعشاء الفصح لقرون طویلة، كما أمرھم الرب في سفر الخروج. ولعلك تذكر، بعد 

الضربات التي أصابت المصریین، قّسى فرعون قلبھ،  فأنذر الرب بالضربة 
األخیرة؛ موت األبكار. وقبل أن تقع تلك الضربة، أمر الرب شعبھ قائال "خذ لك 
خروفا واذبحھ، ورش دم الخروف على العتبة العلیا والقائمتین، ثم كلوا خروف 

الفصح ذاك وأنت البس ومتمنطق مستعد للرحیل، فعندما یأتي مالك الموت لیقتل 
األبكار، یرى المالك عالمة دم ذلك الحمل الذي بال عیب ویعبر عن أبوابھم، فیكون 
ھناك فداء وحیاة للمرشوشین بدم الخروف. احتفل یسوع بالفصح؛ بل أكثر من ھذا 

قدم نفسھ كالمتمم للفصح.  یقول لنا الرسول بولس ھذا بوضوح في كورنثوس األولى 



٥ : ٧ "ألن فصحنا المسیح ذبح من أجلنا.  فلنعید إذا ال بخمیر الخبث والشر بل 
بفطیر اإلخالص والحق." قدم یسوع نفسھ كخروف الفصح العظیم النھائي. ھكذا قال 

یوحنا المعمدان "ھوذا حمل هللا الذي یرفع خطیة العالم." 

ویلكن: بذكرك ھذا، كیف إذا نفھم كلمات یسوع عندما یخرج عن موضوع الفصح 
ویقول عن الخبز "ھذا ھو جسدي"  ویقول عن الكأس ومافیھا "ھذا ھو دمي الذي 

یسفك عنكم لغفران خطایاكم. كلوا واشربوا." 

ھاریسون: الرب ھنا یؤسس شیئا وثیق الصلة بالماضي، ُكشف عنھ بالنبوة، ویعطیھ 
معنى وتحققا جدیدا تماما، ویضع نفسھ في مشھد الفصح بطریقة نھائیة وثوریة تغیر 

مسار التاریخ. 

ویلكن: ماذا یعني الكتاب المقدس أعتقد في كورنثوس األولى عندما یقول بولس 
"مائدة الرب" ما أھمیة ھذا؟ 

ھاریسون: حسنا، إن الحقیقة بشأن مائدة الرب، والتي أعتقد أننا اعتدنا النظر إلیھا 
كعمل من جانب المؤمن لیظھر تكریسھ �، وكأنھا شيء غیر جوھري في اإلنجیل. 

إنھا عمل الرب ووصیتھ األخیرة، الكلمة في الیونانیة ھي "ذیاثیكي" وھي تعني أكثر 
من مجرد عھد فھي تعني وصیة كالوصیة التي یكتبھا شخص ما قبل أن یموت. في 
أكثر لیالي حیاتھ مھابة، وقبل أن یسلم للصلب، ھذا ما أراد الرب أن یعطي تالمیذه. 

قائال  "اصنعوا ھذا كلما شربتم لذكري. ھذا ھو جسدي، ھذا ھو دمي" لذلك فتلك ھي 
وصیة الرب األخیرة لنا، وھو یقول أنھ ینبغي أن نصنعھا لذكره كثیرا. 

ویلكن: ھل یمكنك أن توضح أكثر. ھل مائدة الرب فریضة رسمھا المسیح قبل صلبھ 
وقیامتھ وصعوده، وتركھا لتالمیذه لیتذكروه بممارستھا؟ بكلمات أخرى، ھل ھي 

شيء نحتاج أن نفعلھ لنتذكر المسیح؟ أم ھي عمل الرب، ألننا ندعوھا مائدة الرب. 

ھاریسون: إنھا عمل الرب. في الواقع، أصاب مارتن لوثر عندما قال، "مائدة الرب 
ھي اإلنجیل" "ھذا ھو جسدي، ھذا ھو دمي المسفوك عنكم لمغفرة خطایاكم،" إنھ 

فعل الرب بنفسھ، عملھ الذي ربطھ بغفران الخطایا. 

ویلكن: لقد اقتبست من لوثر للتو:  "المناولة - مشیرا إلى مائدة الرب - ھي اإلنجیل" 
یقول قائل، "یا قس مات، اإلنجیل ھو ما حدث على الصلیب. اإلنجیل ھو سفك یسوع 



دمھ وموتھ ألجلنا على الصلیب، وقیامتھ بعد ثالثة أیام. كیف لك أو للوثر أن یقول أن 
المناولة ھي اإلنجیل؟ 

ھاریسون: علینا أن نلقي نظرة على الكلمات التي نطلق علیھا كلمات التأسیس. 
"خذوا، كلوا، اشربوا، ھذا ھو دمي الذي یسفك عنكم لغفران خطایاكم. " ھل یتحدث 
یسوع بطریقة رمزیة؟ حسنا، لألسف ال یستخدم العھد الجدید كلمة "رمز" لوصف 

عشاء الرب مطلقا.  بل وھناك دالئل قویة في العھد الجدید أن الرب كان حقا یعني ما 
یقولھ عندما قال، "ھذا ھو جسدي، ھذا، الذي أمسكھ بیدي اآلن ھو دمي." 

ویلكن: ھذا یتحدى حواسنا وعقولنا. 

ھاریسون: ھذا حقیقي، وأعتقد أنھ یبرز الطریقة التي یعمل بھا هللا.  إن عشاء الرب 
مرتبط إرتباطا وثیقا بكل اإلیمان المسیحي بطریقة أعتقد أنھا مفاجئة. نحن نقول أن 

مائدة الرب ھي اإلنجیل، ألن فیھا المسیحي یستقبل ببساطة -مدركا خطیتھ وفساده - 
یستقبل ویأخذ العطیة المقدمة لھ. 

ویلكن: وما ھي العطیة؟ 

ھاریسون: العطیة ھي غفران الخطایا، الحیاة والخالص. لدرجة أن آباء الكنیسة 
اطلقوا على عشاء الرب اسم "عالج الفناء" و قالوا ھذا على أساس یوحنا ٦ ”:من 

یأكل جسدي ویشرب دمي، أقیمھ في الیوم األخیر " إن جسد المسیح ودمھ ھو عالج 
ضد الفناء، والضامن لقیامتنا. یسوع نفسھ یشیر إلى ھذا وھو یتفوه بكلمات التأسیس، 

السیما في إنجیل لوقا. یقول، "ال أشرب منھ ثانیة حتى أشرب منھ معكم في 
الملكوت." فھو یتحدث ھنا عن القیامة. 

ویلكن: ضیفنا، مات ھاریسون، وھو المدیر التنفیذي للھیئة العالمیة لإلغاثة والرعایة 
اإلنسانیة. نحن نتحدث ھذا المساء في برنامج "قضایا"عن مائدة الرب. عرفنا لماذا 
تسمى مائدة الرب، لیس فقط ھو رسم تلك الفریضة كتحقیق للذبیحة المقدمة في عید 
الفصح، فاآلن ھو الحمل، الذي بال عیب الذي یخلص ویفدي كل إنسا، بل نعلم أیضا 
أننا نسمیھا "مائدة الرب" ألنھا عمل الرب ال عملنا. لیست مجرد إعادة تمثیل لنتذكر 

مخلص بعید عنا، بل المسیح نفسھ یأتي لیقدم لنا جسده ودمھ، لنأكل ونشرب.  ھل ھذا 
یحیر العقل؟ بال شك.  أنھ یحیر عقلي أنا! لكن عالم نركز في مائدة الرب؟ على ما 



قالھ الرب نفسھ عنھا، ال ما نظن أننا نستطیع أن نفھمھ، یقول "ھذا ھو جسدي لكم، 
ھذا ھو دمي لكم." 

عندما نعود بعد الفاصل، نناقش اعتراضا یُطرح حتى في الدوائر المسیحیة عن مائدة 
الرب. ربما یسوع یتحدث ھنا بطریقة رمزیة كما قال "أنا ھو الكرمة"  سنجیب عن 

ھذا االعتراض بعد الفاصل. 

فاصل 

ویلكن: اعتراض شائع بشأن مائدة الرب، یا مات، ھل یمكن أننا قد أسأنا فھم یسوع. 
وھو لم یقصد أبدا أن نأخذ ما قالھ بطریقة حرفیة عندما قال، "ھذا ھو جسدي، ھذا ھو 

دمي. " لكنھ كان یعني ما یمكن لعقولنا أن تفھمھ، وھو، "ھذا الخبز یمثل جسدي 
رمزیا. ھذه الكأس تمثل دمي رمزیا"  قلَت أن الكتاب المقدس ال یدعنا نفھم كلمات 

یسوع بھذه الطریقة. كیف إذا تجیب على ذلك االعتراض؟ 

ھاریسون: ھل تعلم یا تود أنا كنت أعتقد ھكذا في وقت من األوقات، قبل أن أتعمق 
في دراسة العھد الجدید. ھناك عدة أشیاء أقنعتني تماما. أوال، الكلمات ذاتھا. صحیح 

أن یسوع یستخدم لغة مجازیة في مواضع كثیرة: "أنا الكرمة، وأنتم 
األغصان" ...الخ. السؤال المھم ھو: ھل یستخدم یسوع لغة مجازیة ھنا؟ لو كان 

یسوع قد قال، "خذوا كلوا ھذا سمك، أو خذوا كلوا ھذا خبز جید" لما كان ھناك أي 
شك فیما كان یعني. لكن الحقیقة ھي أنھ یقول ھنا بوضوح، "خذوا كلوا، ھذا، الذي 

بین یدي، ھو جسدي. كأس النبیذ ھذه ھي دمي، المسفوك عنكم. خذوھا." لو أني 
رفضت حرفیة كالم یسوع، لتوجب علي أن أقول، "ال یتفق مع المنطق أن یعطي 
یسوع عطیة كتلك، یبدو كأنھ أمر مناف للعقل" لكن إن حكمت بنفس المبدأ، على 
سبیل المثال، في إنجیل یوحنا: "في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة مع هللا، وكان 

الكلمة هللا،" سأقول، إن یوحنا ال یعني حقا أن یسوع ھو هللا، بل یتحدث عن یسوع 
كشخص إلھي بطریقة ما. 

ویلكن: أو رمز! 

ھاریسون: أو إلھ مصغر، أو رمز �. سریعا ما تفقد أساسیات اإلیمان. فالسؤال إذا 
لیس ما إذا كان یسوع یستخدم لغة مجازیة أو رمزیة ألنھ كثیرا ما یفعل في العھد 

الجدید. السؤال ھنا ھو، ھل یستخدمھا في ھذا الموضع بالتحدید؟ وھناك أشیاء أخرى 



في العھد الجدید تؤید حرفیة كلمات یسوع بقوة. بولس، في رسالتھ إلى أھل 
كورنثوس، وھي من أوائل النصوص التي كتبت في العھد الجدید، فقد كتبت في نفس 

الوقت أو حتى قبل أول األناجیل، یقول بولس بطریقة واضحة "إن كنا ال نمیز 
حضور جسد المسیح، فنحن مجرمون في جسد الرب ودمھ" ١ كو .١١ وقبلھا 

مباشرة في كورنثوس ١٠ یقول "الیست الكأس شركة دم المسیح؟ ألیس الخبز ھو 
شركة جسد المسیح، مشاركة وأخذ منھ؟ أعتقد أن شھادة العھد الجدید واضحة وقویة 

عن ھذا األمر، وأنا مجبر، حقا، أن أستأسر فكري لتصدیق ما قالھ یسوع. 

ویلكن: لو كان ھناك سوء فھم، كان لدى بولس فرصة كبیرة أن یصححھ، ألن بولس 
في كورنثوس األولي یشرح ما ھي مائدة الرب، وھو ال یحاول تأویل كلمات یسوع 

الواضحة. أسأل بطریقة عملیة لنا نحن الذین نمارس التناول من مائدة الرب، ما الذي 
یحملھ القس بین یدیھ؟ ما الذي یوضع في أفواھنا لنأكل ونشرب؟ 

ھاریسون: نؤمن أنھ عندما تعترف الكنیسة أن ھذا ھو جسد الرب ودمھ، وعندما 
تمارس مائدة الرب مع تكرار كلمات المسیح ذاتھا، أن القس یمسك ما بین یدیھ بجسد 

المسیح ودمھ عینھما لیتناولھما المؤمنین بھذا وغیر المؤمنین. یقول بولس، "الذي 
یتناول بغیر استحقاق مدان بتدنیس الجسد والدم. فالقس إذا یعطي جسد المسیح ودمھ. 

كیف؟ لیس لدي أدنى فكرة. لست أعلم كیف یكون الخبز والخمر في ذات الوقت 
جسدا ودما. إننا فقط نعترف بھذه الحقیقة المعجزیة. 

ویلكن: سیقول قائل: ألیس ھذا ما یؤمن بھ الكاثولیك؟ 

ھاریسون: حسنا، تصادف أن الكاثولیك لیسوا على خطأ في كل شيء. حاولت 
الكنیسة الكاثولیكیة شرح مفھومھا عن الحضور الحقیقي بعقیدة االستحالة، التي تقول 
بتحول الخبز إلى جسد، فال یكون الخبز موجودا بعد االستحالة، كانت تلك طریقتھم 
لفھم وتفسیر الحضور الحقیقي بطریقة فلسفیة. إال إننا: الكنیسة الكاثولیكیة الرومانیة 

والكنیسة األرثوذكسیة الیونانیة والكنیسة اللوثریة نؤمن بما نطلق علیھ "الحضور 
الحقیقي" لجسد المسیح ودمھ في مائدة الرب. 

ویلكن: معنا دقیقة واحدة. وأرید أن نستعرض مزیدا من النصوص الكتابیة بعد 
الفاصل، لكن قبل أن نتوقف للفاصل، خذنا إلى موضع أو اثنین في كلمة هللا تتحدث 
بوضوح عن مائدة الرب. إلى أین ستذھب أوال بعد أن تَحدثنا عن كلمات التأسیس؟  



ھاریسون: لدینا كلمات التأسیس في ثالثة أناجیل: متى ومرقس ولوقا. ال ترد كلمات 
التأسیس بنص واضح في إنجیل یوحنا، إال أنھ لدینا ذلك النص المثیر لالھتمام في 
یوحنا ٦، حیث یقول، "إن لم تأكلوا جسد ابن اإلنسان، لیست لكم حیاة." وھذا ما 

أعتقده؛ فقد كتب یوحنا إنجیلھ قرب نھایة القرن األول، وفي ذلك الوقت كان ھناك 
سوء فھم شدید وعداء من جانب من لم یفھموا البشارة وال فھموا المسیح،، كما كان 

ھناك كثیرون ینكرون تجسد المسیح، واولئك الذین أنكروا التجسد أنكروا أیضا 
حضور المسیح في القربان. لذلك یستخدم یوحنا كلمات واضحة: "كلوا جسدي، 

اشربوا دمي." 

فاصل 

ویلكن: تكلمنا قبل الفاصل عن كیف تعامل متى ومرقس ولوقا مع مائدة الرب في 
كلمات التأسیس وعن الطریقة الفریدة التي تعامل بھا یوحنا مع مائدة الرب في إنجیلھ. 

ماذا یضیف بولس؟ وقد اقتبسنا من بولس قبال. 

ھاریسون: نعم، كورنثوس األولى .١٠ یقول بولس، "كأس البركة التي نباركھا، 
ألیست ھي شركة دم المسیح؟" تلك الكلمة الیونانیة "كوینونیا" ھنا تعني شركة، 

مشاركة في. وھي تترجم مشاركة أو تواصل مع هللا. 

ویلكن: ھل لھذا السبب نسمي المناولة؛ "شركة مقدسة " بالمناسبة؟ 

ھاریسون: ألن الترجمة الالتینیة للكلمة الیونانیة ھنا ھي "شركة " الخبز الذي 
نكسره، ألیس ھو شركة جسد المسیح؟ ثم یقول بولس ألنھ یوجد خبز واحد یصیر 

الكثیرون جسداً واحداً، ألننا كلنا نشترك في الخبز الواحد. بالتناول من الخبز 
والخمر، الجسد والدم، الرب لیس فقط یغفر لنا —"المكسور والمسفوك عنكم لمغفرة 

الخطایا "  بل أیضا یجعلنا شیئا لم نكنھ من قبل: یجعلنا واحدا. ولیست مصادفة أنھ 
بعد ھذا التعلیم عن عشاء الرب، یقول بولس أشیاء مثل "ان كان عضو في الجسد 

یتألم، أال یتألم جمیع األعضاء معھ؟ " لذلك یا تود، أن صدمت كرسیا باصبع قدمك 
األصغر - ال تقول "ال بأس إنھ فقط إصبع رجلي األصغر، أنھ صغیر، عدة 

ملیمترات فقط، ال بأس"، كال، بل تنحني وتمسك بإصبع رجلك، ویتجعد وجھك كلھ 
وتصرخ إلى أعالي السماوات ألن إصبع رجلك یؤلمك!  حسنا، أنھ مجرد إصبع 

صغیر. ھكذا الحال في جسد المسیح : بسبب مائدة الرب، جعلنا واحدا، وان تألم واحد 



منا، حتى لو األصغر فینا من شيء، الجسد یعتني ویحب ویھتم. ال یمكن إال أن یكون 
ھذا.  

ویلكن:  وعندما یتكلم بولس عن مائدة الرب الحقا في الرسالة، ویوبخ أھل كورنثوس 
على انتھاكھم لمائدة الرب - في الفصل الحادي عشر - ما ھو قلق بولس الكبیر بسبب 

إساءة أھل كورنثوس ممارسة المناولة؟ 

ھاریسون: كانوا یجتمعون، لتناول مما یطلق علیھ عادة "وجبة محبة (أجابي 
بالیونانیة)". ففي بدایات كنیسة كورنثوس كان المؤمنون یجتمعون لتناول وجبة أكبر 
مرتبطة بمائدة الرب، ثم كفوا عن ذلك بعد وقت قصیر، كما نعلم من تاریخ الكنیسة 
المبكر. بعضھم كان یشرب حتى یسكر، والبعض اآلخر لم یكن یأكل على اإلطالق. 
فیقول بولس، "تسلمت من الرب ما سلمتكم إیاه: في اللیلة التي أسلم فیھا یسوع، أخذ 
خبزاً، وشكر، وكسره وقال، ھذا ھو جسدي المكسور ألجلكم، اصنعوا ھذا لذكري." 

وكلمة "لذكري" تعني أكثر من مجرد التذكر. نؤمن أن مائدة الرب ھو ذكرى فداء 
المسیح وبركتھ لنا. إن مائدة الرب جسد ودم مكسور ومسفوك“ .وكذلك أخذ الكاس 

بعد العشاء وقال "ھذه الكأس ھي العھد الجدید بدمي كلما شربتم فاعملوا ھذا لذكري" 
ثم یقول، "فأنتم كلما أكلتم من الخبز وشربتم ھذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن 
یجيء." بماذا تخبر إذ تتناول؟ أنت تتناول عطایا الرب، باإلیمان، بذات الفعل بینما 

تتناول تقول "أنا أؤمن بالبشارة.". 

تعرف كیف یتحدث العھد الجدیدعن الذبیحة في الرسالة إلى العبرانیین یقول "قدمت 
الذبیحة مرة واحدة وإلى األبد" لن یحدث أبداً إعادة لتقدیم الذبیحة في مائدة الرب، 
إنھا أمر محسوم. لكن ألننا نعلم أن یسوع قدم نفسھ كالذبیحة، نتناول الجسد والدم، 
بشارة اإلنجیل ھي دائما في قلب الممارسة. قدمت الذبیحة مرة وإلى األبد من أجل 

الخطایا. بركات الذبیحة وفوائدھا تقدم مرة تلو األخرى. ثم یقول بولس، "لیمتحن كل 
واحد نفسھ ثم یأكل الخبز ویشرب الخمر، ألن من یأكل ویشرب غیر ممیز، غیر 
ممیز للجسد، یأكل ویشرب دینونة لنفسھ." یقول البعض أنھ یعني ھنا غیر ممیز 

الجسد أي الكنیسة، جسد المسیح. أعتقد أن بولس یقصد معنى مزدوجاً ھنا، وھو قلق 
ألن مؤمني كورنثوس ال یمیزون الكنیسة، أي غیرھم من المؤمنین. وھم أیضا 

یفعلون ھذا ألنھم ال یمیزون جسد المسیح ودمھ. الكلمة الیونانیة التي یستخدمھا تعني 
أنتم تخطئون في حق شيء حاضر. 



ویلكن: سنأخذ االن بعض المكالمات الھاتفیة. معنا سینثیا من واشنطن العاصمة. 

سینثیا: لدي سؤال عن المناولة. الخمر الذي نتناولھ - ھل ھو عصیر العنب، أم خمر 
یحتوي على الكحول؟ 

ویلكن: سینثیا، أشكرك على السؤال. 

ھاریسون: شكرا سینثیا. النبیذ الخالي من الكحول لم یبدأ استخدامھ سوى في القرن 
الماضي. في الحقیقة، ما نعرفھ باسم "عصیر عنب ویلش" الشھیر، بدأ إنتاجھ كنبیذ 
خاٍل من الكحول للتناول. لم یكن لدى الكنیسة األولى تكنولوجیا البسترة، لذلك كان 

من المستحیل الحصول على نبیذ خاٍل من الكحول. ونعرف من العھد الجدید أن 
یسوع استخدم الخمر  “ال تسكروا، یقول الرسول بولس لتیموثاوس، "خذ قلیال من 

الخمر لمرض معدتك." یسوع حول الماء إلى خمر، حوالى ١٥٠ جالون من الخمر 
في عرس قانا. فنحن نتبع وصیة الرب عندما نستخدم نبیذ حقیقي في مائدة للرب.  

ویلكن: وبالنسبة للخبز، أعتقد أنھ افتراض سلیم مبني على معلومات صحیحة أن 
یسوع استخدم خبزاً خاٍل من الخمیر في عشاء الفصح؟ 

ھاریسون: الفصح ھو موسم الخبز الخالي من الخمیر. كان على الیھود أن یزیلوا أي 
خمیر من البیت في سبعة أیام الفصح. الخمیر یرمز لألشیاء ذات التأثیر السلبي 

المفسد للحیاة كالخطیة. القدیس بولس یقول، "تخلصوا من خمیر الخبث والشر." فإذاً، 
یسوع على األرجح استخدم خبزاً خاٍل من الخمیر. 

ویلكن: بعض الكنائس تستخدم عصیر العنب ألنھم یسیئون فھم الكتاب المقدس فیما 
یتحدث عن الخمر والكحول. یقولون، "ال نستطیع أن نستخدم الخمر ألنھ مادة سیئة، 

لذلك نستخدم عصیر العنب." بل إن بعض الكنائس الیوم األكثر لیبرالیة یبدلون الخبز 
والخمر بأشیاء أخرى كثیرة. ھل یاترى ما زالوا یتناولون عشاء الرب؟ مالذي 

یجرى؟ 

ھاریسون: إن لم نأخذ ما أعطانا الرب إیاه، إن لم نفعل ما أوصانا بھ الرب،، وإن لم 
نصدق ما قالھ بشأنھ،فكل شيء یصیر مشكوكا فیھ، وإن كان مشكوك فیھ فھو لیس 
اإلنجیل، لیس یقینیا ولیست عطیة الرب. الرب لم یمنحنا أي شيء لیتركنا في شك 

بشأن غفرانھ لنا. 



ویلكن: إذا فالعناصر ذاتھا، الخبز والخمر، مھمة من حیث أن یسوع استخدمھا، 
وعلینا أال نعبث بھا ونغیرھا. 

ھاریسون: ھذا واضح. بكل تأكید. كما في المعمودیة، ال نستخدم سائال آخر غیر 
الماء في المعمودیة. 

فاصل 

ویلكن: نتحدث عن مائدة الرب. وضیفنا ھو القس مات ھاریسون. لنأخذ مكالمة 
أخرى، بیل یتصل بنا من سانت بول-مینیسوتا. وھو یستمع على كى كى إم إكس، 

مرحبا یا بیل.  

بیل: مرحبا تود. أنا شخصیا أؤمن بالحلول الحرفي، لكن الرأي اآلخر یقول - 
وأتساءل إن كان ضیفك یمكن أن یرد علیھ - أن یسوع كان یتحدث اآلرامیة، والبد 
أنھ قال، "ھذا جسدي، ھذا دمي" بدون كلمة "ھو" وأن كتبة األناجیل، محاولین أن 

یضعوا كلماتھ في اللغة الیونانیة ترجموھا "ھذا ھو جسدي، ھذا ھو دمي." 

ویلكن: وما فحوى ھذا االعتراض إذا یا بیل؟ 

بیل: حسنا، المقصود من االعتراض أن یسوع لم یوضح تماما ما إذا كان یقول "ھذا 
ھو" أم "ھذا یمثل" أو "ھذا یرمز إلى" ما قالھ ببساطة ھو "ھذا جسدي، ھذا دمي" 

ویلكن: بیل، شكرا على سؤالك. مات، كیف تجیب على ھذا الرأي؟ 

ھاریسون: في الواقع درست اآلرامیة منذ وقت طویل. لكني أفكر في الواقع، إن كنت 
تؤمن أن نصوص العھد الجدید حاسمة، وأنھا النصوص التي أراد الرب أن تقتنیھا 
الكنیسة - وأعتقد أنك یمكنك أن تقول بھذا الرأي ببساطة بمالحظة إن الرب أعطانا 
العھد الجدید باللغة الیونانیة، ال اآلرامیة، بل أعطانا العھد الجدید بالیونانیة الدارجة 

التي كان الناس یتكلمون بھا في كل حوض البحر المتوسط، حتى تنتشر رسالة 
المسیح في كل مكان. كل نص یوناني یقول - وأنا معي العھد الجدید بالیونانیة ھنا، 

كورنثوس األولى - قال "توتو مو إستین تو سوما، ھذا ھو جسدي. ھذا الخبز" وأنا ال 
أعتقد، حتى إن حذفت كلمة ھو، یبقى لدیك المبتدأ "ھذا" عما یتكلم؟ "ھذا، الذي 

أمسكھ بیدي" حتى إن فھمت كلمة ھو(یكون باإلنكلیزیة)على أنھا الفعل في الجملة، 



حتى في غیابھا یبقى لدیك المفعول بھ "جسدي." إنھا تشبھ معادلة حسابیة "ھذا" 
یساوي "جسدي." 

ویلكن: االعتراض أن التالمیذ كتبوا العھد الجدید الحقا باللغة الیونانیة بینما یسوع 
كان یتحدث اآلرامیة، وأنھم أضافوا كلمة ھو (أو فعل یكون)، بینما في الحقیقة ھذا 

بالتحدید ما فھموا أن یسوع یقولھ. "ھذا ھو ( یكون )جسدي." 

ھاریسون:  بالتأكید 

ویلكن: االعتراض برمتھ، أعتقد أن بیل ذكره لصالح آخرین. ال أعتقد أنھ نفسھ یؤمن 
بھ.   االعتراض في الواقع یؤكد أن التالمیذ فھموا أن یسوع قال " ھذا ھو جسدي" 

ھاریسون:  مؤكد أن ھذا ھو ما فھموه. أتعلم ما المدھش بالنسبة لي، في خالل خدمة 
١٠ أعوام في الكنیسة، قابلت أناسا طاعنین في السن، في كنیستي األخیرة، امرأة لھا 

من العمر ١٠٤ سنة، مواظبة على الكنیسة ومائدة الرب.. لو أني قلت لتلك المرأة 
القس الذي كرسك حین كان لك من العمر ١٤ عاما حوالى عام ١٩١٢ أو ١٩١٣ 

كان سكیرا، فبماذا كانت لتجیب؟ "كال لم یكن سكیرا، فأنا أعرفھ شخصیا" ولزمن 
العھد الجدید أھمیة خاصة من حیث أنھ لم یخرج من الكنیسة أي شخص یقول، 

"یسوع لم یقل ھذا ھو جسدي ولم یقصد أن یقول ھذا" في الحقیقیة إن لم یكن یسوع 
قصد ما قالھ، لكان حدث ھیاج في الكنیسة ولعلت أصوات تناقض شھادة الرسل 

المسجلة في الكتاب المقدس. في الواقع، لدینا العكس. لدینا كتابات من تاریخ الكنیسة 
المبكر - كتب أغناطیوس والذي كان تلمیذا لیوحنا - قبیل موتھ حوالى سنة ١١٢ م. 

یقول عن الغنوسیین، " امتنعوا عن فریضة المناولة ألنھم ینكرون أن الخبز ھو جسد 
مخلصنا، یسوع المسیح، الذي تألم من أجل خطایانا" في الواقع یا تود، المشكلة 

األعمق ھي كیف أن فلسفة بالتونیة تسللت إلى المسیحیة. 

ویلكن: لنأخذ مكالمة ھاتفیة أخرى مع مارلین. 

مارلین: مرحبا 

ھاریسون: مرحبا یا مارلین. 

مارلین: أسكن مقابل كنیسة كاثولیكیة، والحظت أنھ على مدار الساعة ولسبعة أیام 
في األسبوع، ھناك دائما سیارات أمام الكنیسة، وأرید أن أسأل أصدقائي الكاثولیك 



مالذي ھناك. یوجد وعاء فیھ خبز، یقولون أنھ یجب أال یترك أبداً ألنھ یسوع! سألتھم، 
"ھل تعنون أنھ رمز لیسوع" قالوا "كال، إنھ یسوع" ھذا األمر مستمر لمدة حوالى 

شھرین اآلن، وأنا أراه من بیتي في الناحیة المقابلة في الشارع، توجد دائما سیارات، 
وأضواء ترسم أشكاال جمیلة، وفي الداخل أصدقائي الذین یذھبون إلى ھناك یقولون 

أنھ یوجد وعاء فیھ خبز. وھم ال یأكلون ذلك الخبز، فما ھذا؟ 

ویلكن: مارلین، ھذا سؤال جید. 

ھاریسون: سؤال عظیم.، في الواقع ھذا األمر قسم البروتستانت األولین الذین ُعرفوا 
الحقا كاللوثریین عن الكاثولیك. كانت حجة اللوثریین أن یسوع قال، "خذوا، كلوا، 

خذوا، اشربوا." لم یقل "قدسوا الخبز والخمر وباركوھم، وضعوھم في صندوق 
واحملوه في كل مكان، أو ضعوھم في وعاء واجعلوا حراسا بجانبھم" أو ذلك 

االحتفال الذي یقیمونھ في تكساس "كوربوس كریستي" الذي معناه "جسد المسیح" ما 
حدث ومازال یحدث في احتفال كوربوس كریستي في الكنیسة الكاثولیكیة الرومانیة، 

یقدس الكاھن الخبز والخمر، ثم یضعونھ في وعاء خاص للقربان، ویحملونھ 
ویمشون بھ لیقدم الشعب لھ التبجیل واالحترام. إیماننا أن العھد الجدید لم یوصنا أن 

نفعل ھذا. كما نؤمن أنھ استخدام للخبز والخمر في غیر ما أوصانا الرب، لیس مائدة 
الرب. 

ویلكن: أن االرتیاح والیقین ال یكمن في قدرتي على فھم مائدة الرب. ھذا الصباح 
تلقیت من یدي راعي كنیستي جسد المسیح ودم المسیح. أعطاھما لي وھو یقول:  
"ھذا ھو جسد المسیح، ھذا ھو دم المسیح المسفوك ألجلك لغفران الخطایا"، لست 
أفھم كیف یكون ھذا. القس ببساطة یردد ما قالھ یسوع لتالمیذه، في خمیس العھد، 

مائدة الرب األولى. أشك أنھ حتى التالمیذ فھموا كیف یمكن أن یكون ھذا. الھدف ھنا 
لیس أن نفھم، بل أن نؤمن.، وحتى إن سادت علّى الشكوك بشأن مائدة الرب، كلماتھ 

تبقى أقوى من شكوكي. ما یقولھ المسیح، صادق ویطمئن الخطاة مثلي. وما یعطیھ 
حقیقي لیطمئن الخطاة مثلي. إن قال إنھ جسده ودمھ فھكذا ھما. ستسود كلماتھ فوق 

شكوكي. وإن قال إنھ لغفران الخطایا وأنھ من أجلي أنا الخاطئ، فبالرغم من الشكوك 
ستسود كلمتھ حتى في وجود الشك. كلمات المسیح تبعث راحة أكیدة للخطاة الذین 

یأتون إلى مائدتھ، وھو یمنحھم ما وعدھم بكلمتھ: غفران الخطایا، التي اكتسبھا لھم 
على الصلیب. 



كان معكم تود ویلكن. شكرا الستماعكم لبرنامج "قضایا... الخ." 



+   +   +   +   +


