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  عزيزي القارئ

الذي أذاعته قناة أغايب الفضائية، والذي تناول يف        " أين احلقيقة "لعلك شاهدت حلقات برنامج       
ر قـرار  وبعض حلقاته موضوع الدكتور جورج حبيب بباوي، وما نِسب إليه من أخطاء استدعت صد           

: لوثر واآلباء  ":قال بعنوان من البابا شنودة مبنعه من التدريس يف الكلية اإلكلرييكية، وذلك بعد نشره م            
وقد . م١٩٨٣ يف عام    والذي نشر يف جملة اهلدى اليت تصدرها الكنيسة اإلجنيلية يف مصر          " العشاء الرباين 

قالة وما ا مـن أخطـاء       قام كل من األنبا بيشوي واألنبا موسى ضيفا احللقات بالتعليق على هذه امل            
فقـد  . هلذه املقالة من قريب أو بعيـد بصلة سقفان ال ميت إن ما قرأه كال األ  ين عن البيان    وغ. مزعومة

 زعم كالمها أن الدكتور جورج ينكر الكهنوت، وينكر استحالة اخلبز واخلمر إىل جسد ودم املـسيح               
  .إخل ....

ونظراً ألن املقالة مل تكن حتت يد املشاهد لكي يستطيع املتابعة، خصوصاً وأن اسم الربنـامج                
فها حنن نضع نص هذه املقالة حتت مسع وبصر القارئ لكي يستطيع أن يعرف              ،  "أين احلقيقة "اسم دال   

طاملا توفرت لـه أدوات  أين احلقيقة ولنا كل الثقة يف أن القارئ ميكنه بسهولة أن يعرف    . "أين احلقيقة "
  .، وطاملا كان يرغب يف هذه املعرفةاملعرفة
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  لوثر واآلباء
  العشاء الرباين

  
ستاذ أمراد وهبه . شار دأ يف الفكر البشري بشكل عام، وقد اسيةًأس حلقةًميثل مارتن لوثر   

 مبجلة روز اليوسف إىل الدور اخلطري الذي لعبته حركة االصالح هالفلسفة جبامعة عني مشس يف مقال
نه مل يربز أ العريب بشكل عام عن التقدم، هو هم ما يعيق العقل املصري أوأن أالديين يف اوروبا، واعترب 
قتبس من املقالة املذكورةأن أذا جاز يل وإ. صالح الديين كلوثر باإلىن ناديف الطراز الشرقي م :

هي النقلة : ن حركة لوثر هي أهم مقومات العقل االورويب وحبسب تعبريهأفالدكتور مراد وهبه اعترب 
ولقد .  حاكماًلاً صار العقمالفكرية اليت حدثت كنتيجة حلركة االصالح، فبعد ما كان العقل حمكو

بال شك إىل مادت حركة االصالحمه ، حركة التنوير"رف يف الفسلفة االوروبية احلديثة باسم ع"، 
علن االنسان عن رأيه ن يأوضرورة " حبرية االعتقاد" عليه صبح متعارفاًأوفتحت للفكر البشري كله ما 

 ولكن ،، ليس يف هذا اللقاءده حلظةا املقال جدير بأن نقف عنن هذأعتقد أ .دون خضوع لسلطة دينية
  .رمبا يف لقاء آخر

ن ما يربطنا مبارتن لوثر هو بال شك ما حدث يف الالهوت املسيحي بشكل عام من تراجع إ  
صبح من الواضح بعد أ فلقد ،عن املبادئ االولية االساسية اليت كرزت ا الكنيسة يف عصر لوثر

ن املسيحية كانت تواجه خطراً داخلياً نابعاً من أوروبا أقت زمخسمائة عام من الصراعات العنيفة اليت م
نين ال أظن أو.  النعمة وعن التربير باالميانداخلها، وهو ابتعاد الكنيسة عن التعليم الرسويل القدمي عن

 فهو جزء ال ميكن ،دخل يف موضوع التربيرأن أحتاج إىل أطالة الكالم حول هذه النقطة، ولست إريد أ
  . ورمبا تعرفونه أكثر مين،جنيلي بشكل عامميان اإل اإلعزله عن
 فهي نقطة خاصة ،ليها هي عن العشاء الرباينإه حديثي وجأن أريد ألكن النقطة االساسية اليت   

وىل لمصادر األل  ومتثل عودةً،ساسياً يف الفكر الغريبأفحركة االصالح متثل جتديداً . بنا يف الشرق
ن يبتعد ألوثر مل يكن يرغب يف ن أوحنن نعلم . ملقدس وتقليد اآلباءلكتاب ا وهي ا،للتعليم املسيحي
 ولكنه كان مشغوالً مبراجعة التقليد الكنسي على الكتاب املقدس، وهو عمل قام به ،كثرياً عن التقليد

قف بعد ذلك ألسباب  وتو،وىلسنة األآباء الكنيسة يف فترات الصراع مع اهلرطقات يف اخلمسمائة 
ن مشكلة الالهوت املسيحي هي يف ذلك أ تعلمون من دراسة الفكر املسيحي ورمبا. ل الكالم فيهايطو

املزج الذي حدث بني الالهوت والفلسفة، ولقد حدث هذا هنا يف مصر على يد الرواد األوائل يف 
يوناين حملدثة والتراث الن االفالطونية اأنوس وكالمها اعترب يورجيأكلمنضس وأ. مدرسة االسكندرية

  .ساسياً لنشر رسالة االجنيلأعامالً 
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ط الالهويت غري  اآلباء الذين التزموا باخل،ويف الفكر الشرقي االرثوذكسي، بشكل خاص
 وهم القديس اثناسيوس الرسويل، والقديس كريلس األول عمود ،، هم ثالثة فقطاملمتزج بالفلسفة

 الباقون فقد اتبعوا املناهج الفلسفية يف عرض اأم. سقف ليون يف فرنساأالدين، والقديس ايريناؤس 
وكان هذا ميثل بالنسبة للمثقفني املسيحيني يف ذلك الزمان حماولة دخول املسيحية إىل . االميان املسيحي

ومن هنا فلقد تعقدت كثرياً لغة الالهوت املسيحي، وصارت لغة . معقل املثقفني يف العامل اليوناين القدمي
نوس على يورجيأبولس الرسول مثالً وبني العالمة والفرق بني . اً عن لغة العهد اجلديدفلسفية أكثر تعقيد

  .سبيل املثال هو فرق جوهري ودقيق
، مغروساً يف بيئة العهد القدمي، قد استعان باللغة اليونانية ذا كان بولس الرسول، وهو يهوديإف  

جنيلية عن املسيح يف عبارات موجزة الة اإلنه صاغ الرسإوبالكثري من املصطلحات الشائعة يف زمانه، ف
ا، أمن اخلط الفلسفي جعله إنوس فيورجيأا بالنسبة للعالمة بسيطة واضحة ومألوفة لدى الذين يقرأو

شري هنا على وجه أولعلي . يقف على طرف نقيض من الرسالة البسيطة اليت كرز ا بولس الرسول
هو أول الكتب الالهوتية اليت نرى فيها املزج بني الالهوت و" املبادئ"اليقني وبالتحديد إىل كتاب 

  .والفلسفة
فكل قضايا العقيدة . آخر مراحل املزج بني الالهوت والفلسفة" توما االكويين"وميثل الغرب 

 ورمبا ،نه يبدأ بارسطوإ. طورسأتبدأ أوالً بعرض التحديدات اخلاصة ذه العقيدة كما جاءت بكتب 
يضاً، ولقد أس، ولكنه بكل يقني يبدأ بأرسطو ويضع كل التحديدات واملقوالت انتهى بالقديس بول
يا ووصل الالهوت إىل درجة من التعقيد الفكري الذي جعله يناقش كل القضا. ساد هذا يف الغرب

ن ندخل يف أ، وقبل وهكذا. كتاب املقدسول للتعليم يف املسيحية وهو الاالميانية مبعزل عن املصدر األ
ستعرض معكم بسرعة، اجلدل الذي ساد اوروبا يف أن أريد أ ،لعشاء الرباين عند لوثر واآلباءموضوع ا

 فهذه نقطة جوهرية جتعلنا قادرين ،صالح حول العشاء الرباين نفسهالقرن العاشر حىت عشية حركة اإل
  .على استيعاب ما قبل يف القرن السادس عشر

 وما حيدث .اجلحيمو ،األرضو ،السماء: فصلةن من ثالث طبقات منرسطو مكوأالعامل عند   
وغسطينوس، وهو آخر احلركة أولذلك حىت عند .  حيدث على األرضيف السماء هو خمتلف متاماً عما

 وهي - ففكرة اتصال السموات باالرض . اآلبائية يف الغرب، صعد املسيح إىل السماء وجلس يف مكانه
 يف .ساسية لفهم ما حيدث يف القداسأ كانت فكرة - يضاًأنشغل ا املتصوفون والالهوتيون فكرة ا
 ومنذ القرن العاشر كان هناك حبث عن طبيعة جسد املسيح، والعشاء الرباين وكانت هناك ،الغرب
وعند . ت الالهوتيون واملفكرين بالكثري من احلقائق واألخطاء يف نفس الوقتمدأرسطو اليت أفلسفة 
نه شيء مادي إ... خلوقة البد له من طول وعرض إىل الطبيعة املن كل شيء طبيعي ينتمي إ، فأرسطو
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م قد، فمن الذي ي كان املسيح جالساً عن ميني اآلبإذا:  ولذلك فلقد ثار السؤال يف الغرب،حبت
ذا كانت الكنيسة جسد املسيح، فما هي العالقة بني األجساد الثالثة؟ اجلسد املوجود إللقداس االهلي؟ و
هل هناك ثالثة .  وجسد املسيح يف العشاء الرباين، والكنيسة جسد املسيح،يف األعايلعن ميني اآلب 

  . وهكذا من اجلدل العقلي الذي ال ينتهي؟ أم جسد واحد له ثالثة مظاهر،أجساد
ميسك بالكأس  والكاهن اً صليب عليه املسيح مصلوب،نه حىت هذه اللحظةأولعلكم تعلمون   

ن أ جنب املسيح املطعون لكي ميتلئ الكأس بالدم وتدق األجراس، ويعلم الناس به إىلثناء التقديس ويقرأ
وقد اثارت هذه الفكرة الكثري من . ح كل يوم يف كل قداسذبنه يإ و،هلي يف القداس اإلحبِاملسيح قد ذُ

ن هذه التساؤالت مل يعرفها الشرق على أقول لكم مذكراً أأحب أن . التساؤالت منذ القرن العاشر
فنحن أمام تساؤالت . صالح مبائيت سنة أي بعد حركة اإل-وجه اإلطالق حىت القرن الثامن عشر 

طرح من خالل فلسفة أرسطو ، ولذلك فالتعبري الذي ساد الغرب وهو ساسية عن موضوع يأ
 فالتمييز بني اجلوهر والعرض هو متييز. هو تعبري مأخوذ أوالً من فلسفة أرسطو" االستحالة اجلوهرية"

 وحسبما شاع يف كتب ،فلسفي حبت ال وجود له يف الكتاب املقدس، ولذلك عند تقديس اخلبز واخلمر
 ويظل الشكل املرئي للخبز كما هو ،، الذي يتغري هو جوهر اخلبزالالهوت الغريب قبل حركة االصالح

وتعليم  "ريةاالستحالة اجلوه"ساسي بني أنه يوجد فرق أيضاً بأركم ذكِّأن أحب أ. دون تغيري
عملت يف مصر ويف الشرق العريب على ، وحىت يف اللغة العربية املتأخرة اليت است عند اآلباء"االستحالة"

 يظهر يف املؤلفات الالهوتية العربية قبل القرن التاسع عشر، "االستحالة اجلوهرية"وجه االطالق، تعبري 
االستحالة يف الشرق . ية يف الشرقوحتت تأثري املبشرين الكاثوليك الذين نشروا كنائس كاثوليك

يضاً يف أ ولكن ،ن الفرق االساسي ليس يف اللغة فقطإموضوع غري حمدد لفظياً وفلسفياً، ولذلك ف
ساس أرحت على  فنحن نتكلم عن قضية غريبة طُ،"االستحالة اجلوهرية"ذا تكلمنا عن إف. الالهوت

عن االفخارستيا : ساؤل عن األجساد الثالثةن التإومن هنا ف. املقوالت اليت جاءت يف فلسفة أرسطو
ن أ، هو تساؤل ال ميكن  وعن املسيح اجلالس عن ميني اآلبجسد املسيح، وعن الكنيسة جسد املسيح،

ميانياً، والذي إعلن ، ولكن االجابة عليه تأيت من خالل الفهم السري الذي يجياب عنه من خالل الفلسفة
  .ا رؤية سرية غري حمددةة إىل أبعد احلدود الذاتية ألذاتييتكون يف داخلنا كرؤية شخصية 

 وعن ميني اآلب هو بذاته ، ويف الكنيسة، وهو يف العشاء الرباين، ال ينقسم واحدن املسيحإ  
  .نه تعليم الشرق املهجور غري املعروفإن أقول أهذا هو تعليم الشرق، ويؤسفين . املسيح الواحد

عادوا أعادوا حبث هذا املوضوع يف القرن العشرين، فهؤالء قد أين ننا مدينون للذإويف احلقيقة   
لينا مفهوم الدم واجلسد كما جاء يف الكتاب املقدس ويف شكله العرباين القدمي، غري املتأثر باملقوالت إ

نسجة اجلسم، والذي يقال طبياً أفالدم ليس ذلك السائل املركب من اخلاليا احلية املوجودة يف . الفلسفية
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ولكن الدم هو احلياة، واجلسد ليس . نه يوجد على األقل احتياطي قدره كيلو جرام منه يف الطحالإ
ليه، ولكن اجلسد هو الشخص، إ الكيمياء احليوية والعضوية وما االنسجة والعظام وما فيها من تركيبات

سيح نفسه عبريات املن نستعمل تأن شئنا إن أكل اجلسد وشرب الدم إولذلك ف. يضاً احلياةأهو 
ن الكتاب املقدس يف صورته البسيطة إ. ، هو بكل يقني االشتراك يف حياة املسيحوالرسول بولس

وكل من حياول الوصول إىل نظرة كتابية تؤيد مذهبه يف العشاء . الواضحة ال يعطينا أكثر من ذلك
ننا أ الَّإشكل يقيين م بقدن يأالرباين هو هرطوقي بكل يقني، فليس يف الكتاب املقدس تعليم ميكن 

  .١٠ كورنثوس ١نشترك يف جسد املسيح كما يقول الرسول بولس يف 
ن أن املأساة احلقيقية لالهوت املسيحي كانت وال تزال هي املدارس الفلسفية اليت استطاعت إ

واآلباء وعلى هذا االساس فالنقطة االساسية اليت متثل نقطة االلتقاء بني لوثر . تتحصن باملدارس الالهوتية
ن املسيح يف اخلبز ومع إكان لوثر يقول . وهو رفض صحيح. "ةاالستحالة اجلوهري"هي رفض تعاليم 

بأعتبارها كلمة مستعارة من عند ارسطو، كان " أعراض"سقطنا كلمة أذا إاخلبز وحتت أعراض اخلبز، ف
يغ يف كتابات اآلباء يف اخلمسمائة عين بذلك التعليم الشرقي كما صألوثر يعلم تعليماً شرقياً حمضاً، و

نا أثق أن أعود إىل هذه النقطة، فأسنة األوىل، وليس التعليم الشرقي كما تطور بعد ذلك، وأنا ال أريد 
ساسية للعودة إىل أذن فنحن نتكلم عن حماولة إ. حسن الظن بالذين يسمعونينبذاكرة املستمعني وأُ

رحت يف الغرب من القرن لدخول يف املعضالت الفلسفية اليت طُالتعليم البسيط عن العشاء الرباين دون ا
ن فكرة حضور أن تالحظوا أداس القبطي بصرب وبطء، تستطيعون ن تقرأوا القأولو استطعتم . العاشر

غلنا يف الالهوت املسيحي منذ حنن ش. أخذ اجتاهني يف القداسات عند اآلباءتاملسيح يف العشاء الرباين 
 ولكن الشرق ،يبقى اخلرب واخلمر على املائدة االهلية، أو يتحول إىل جسد املسيح ودمهالقرن العاشر هل 

كان مشغوالً مبوضوع آخر يف التفسري السري أكثر مما يتحول اخلبز إىل املسيح، وذلك بشبه حركة 
 بقوله ن الكاهن القبطي يبدأ الصالةإ ولذلك ف،مضادة ملا زاد يف الكتابات الالهوتية يف القرن العاشر

 ننشغل مبوضوع الَّأ: ساسينين منسك باخلطني األأولذلك علينا " أنت سبقت فجعلت ذلك خبزاً مسائياً"
ن املسيح يف أورمبا إذا تذكرنا . جنيل يوحناإرض يف  املوضوع االصلي الذي عىن ننسأ و،االستحالة

أنا هو خبز "فهو جيعل ذاته خبزاً اجنيل يوحنا كان يتكلم عن نفسه باعتباره اخلبز الذي نزل من السماء، 
ك ا الشرق ومل يدخل يف املعضالت الفلسفية والالهوتية هذه عبارات متس" احلياة من يأكلين حيي يب

ن أ، رمبا كان يف قدرته ال بالغرب دون اتص- ويف عزلته الكاملة -ن الشرق ظل مبعزل أفلو . بعد ذلك
عناها تتردد يف الغرب بني قادة حركة االصالح وبني الكنيسة خرى غري االجابات اليت مسأ م اجابةًيقد

جلوهرية كما نعرف من كتابات ولكن عموماً مع العشاء الرباين ومع قضية االستحالة ا. الكاثوليكية
  .عاجل يف صرب واناهن تأساسية جيب أربع معضالت ألوثر، نرى 
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، ورمبا كان أفضل عقدة اآلتية من الفلسفةهوتية املننا نصارع مع اللغة الالأهي : املعضلة االوىل  
 ذلك الالهوت -ما جاء به لوثر هو حماولة القضاء على الالهوت املدرسي مبعضالته اللغوية والفلسفية 

جابة شافية عن املشكالت اليت واجهت الكنيسة الرومانية يف القرن إن يعيش أو يعطي أالذي مل يقدر 
  .ركة االصالح وبشكل خاص لوثرالسادس عشر، واملشاكل اليت قادت ح

 كما رآها لوثر هي مرتبطة بشكل دقيق بفكرة "االستحالة اجلوهرية"ن فكرة إ: املعضلة الثانية  
عند آباء الكنيسة يف القرون موجوداً حياناً فيه، مل يكن أه إىل خطأ نقع حنن نبأوهنا . الكهنوت الروماين

نظورة والكنيسة غري املنظورة، كنيسة جماهدة وكنيسة الكنيسة امل: األوىل، وهو التعليم عن كنيستني
 ،دخل فكرة هرمية كهنوتية كما نراها يف الغرب الكاثوليكيأ يف الغرب، ودلوهذا التعليم و. منتصرة

 الكنيسة - البابا رأس الكنيسة املنظورة - الكنيسة املنتصرة -فاملسيح رأس الكنيسة غري املنظورة 
ننا نؤمن بكنيسة واحدة، كما أغ يف قانون االميان النيقاوي هو م املسيحي الذي صيلكن التعلي. ااهدة

 الكنيسة ااهدة -وبالتايل فما حيدث يف الكنيسة اليت على األرض . تقررت يف كتابات توما االكويين
ابا ، بيضاًأن البابا الروماين، وحىت هنا يف مصر إ.  ال شأن له مبا حيدث يف الكنيسة املنتصرة-

ن إ .ن ندريأخذناه من الالهوت الالتيين، دون أاإلسكندرية هو رأس الكنيسة املنظورة، وهذا تعبري 
ن يغلق أ ويستطيع ،عطيت للقديس بطرسأُنه ميلك املفاتيح اليت ألبابا هو رأس الكنيسة املنظورة وا

، كانت فكرة قدرة نويته من يريد، ولذلك مع التعليم بكنيستني، ومع منو السلطان الكهالسماء يف وج
ن حيول اخلبز واخلمر، هي فكرة ضاربة جبذورها يف الالهوت الغريب، وصارت أالكاهن وسلطانه على 

وصار من املستحيل التصدي هلذه . يضاً يف الالهوت الشرقي بعد القرن الثامن عشرأضاربة جبذورها 
نه يوجد كاهن واحد يف السماء أل. ة االوىلقدمي الذي شاع يف الكنيس بالعودة إىل التعليم الالَّإالفكرة 

 ويوجد جسد واحد له رأس واحد، الكنيسة جسد املسيح اليت هلا رأس واحد ،وعلى االرض هو املسيح
ن ما حيدث يف العشاء الرباين كان تدعيماً لفكرة الكنيسة وللسلطان إوبالتايل ف. هو يسوع املسيح

فالكاهن على . ب من جديد يف كل قداسذبح وتقريحة اليت ت الذب،الكنسي يف تقدمي ذبيحة االفخارستيا
جيلب "االستحالة اجلوهرية"ن تعليم إوبالتايل ف. ب املسيح مذبوحاً إىل اهللا اآلباألرض هو كاهن يقر 

  .، بقصد أو بسوء قصد السلطة الكهنوتيةن ندريأمعه دون 
ن ما حيدث يف إ ،لفناو يوحنا كليها من املصلحني هإنتبه اولعل أكثر من : النقطة الثالثة  

 وامسحوا يل .سرار الكنسية هي عمل من اعمال الروح القدساأل. كنيسة هو من عمل الروح القدسال
يضاً يف الالهوت الشرقي بعد أعود إىل هذه النقطة االساسية اليت انشغل ا الغرب واليت دخلت أن أ

  .ذلك
جنيلية العربية، حىت اليت صدرت يف العصر إللسر الكنسي؟ كما جاء يف الكتب اما هو تعريف ا
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ن إقول أن أريد أ و.ن السر الكنسي هو عالمة حمددة منظورة حتتوي على نعمة غري منظورةإ: احلديث
سرار كما ناقشها اآلباء يف األ. للسر الكنسي على وجه االطالق اًاآلباء يف الشرق مل يضعوا تعريف

يضاً أمل يكن هناك . مل يكن هناك حتديد أو تعريف للسر. الشرق هي عمل من أعمال الروح القدس
حبث يف عدد االسرار الكنسية، ولذلك فالشرق قد عرف مؤخراً بعد جممع ترانت الذي أصفه بامع 

وقبل جممع ترانت مل يكن هناك . املشئوم، الذي أغلق سبيل التقدم الالهويت أمام الشرق والغرب معاً
 ولكن هناك تساؤالت عن . ولكن مل يكن هناك حتديد،سرارأانت هناك ك.  سبعة يف الكنيسةسرارأ

ن حتديد السر الكنسي بأنه شيء منظور أو عالمة منظورة يعطي أالعدد، ومن هنا فلقد بات من الواضح 
ل سجأُنين إ. ، يفتح باب اجلدل الواسع ملوضوع االستحالة اجلوهريةلمؤمن يف داخلها نعمة غري منظورةل

 وقد صارع لوثر مع حتديد ،وثر مل يبتعد كثرياً عن القديس اغسطينوس الذي وضع هذا التحديدن لأهنا 
خذنا أ إذا -وهنا فاآلباء . ولكنهما مل يكتشفا ما جاء يف التراث الشرقي. وغسطينوس للسر الكنسيأ

ن أباء ميكن ن اآلإ ف-اآلباء كما هم دون القراءة والدراسة اليت سادت الشرق بعد القرن الثامن عشر 
ض واجلوهر، ومل يبحثوا يف املنظور رزوا بني العفاآلباء مل ميي. يضيفوا إىل حياتنا وفكرنا الالهويت الكثري

نه يعلم يقيناً إوغري املنظور، ولذلك فحىت يف الشرق والغرب عندما كان الكاهن يقسم اخلبز واخلمر، ف
. ل باالسلوب الكنسي املتبعن يؤكأتليق، ولكن جيب صغر جزء فيه ال جيوز التصرف فيه بطريقة ال أن أ

، ومل يأخذ حقه  هنا موضوعاً مل يصادف الشرق بعدولعلي أضيف. ذن من منظور أو غري منظورإفليس 
وكلمة . ن اآلباء ويف القداسات القدمية اعتربوا اخلبز مثاالً جلسد املسيحإ: يضاً يف الغربأمن الدراسة 

ا كلمة أ والذين يقرأون العهد اجلديد باليونانية يعلمون τυποσ" سبوتي"ة مثال هي الكلمة اليوناني
ن قداس القديس إواسعة عند الرسول بولس، تعين النموذج أو الشيء الذي خيرب بشيء، وبالتايل ف

 - ، النص اليوناين س باسيليوسثناسيوس الرسويل، ويف قداس القدي وهو الصديق احلميم ألن،سريابيو
 هذا اخلبز املقدس مثال جلسد املسيح، وبالتايل فعندما نكسر هذا - كثرياً عن النص القبطي وهو خمتلف 

وهو الشائع " زوينجلي" فأننا نعيش الذكرى، ليس باملعىن املوجود عند ،اخلبز ونشرب من هذه الكأس
ضر يف ااحل فاملسيح .يف مصر بكل أسف، ولكن باملعىن الشائع يف الكتاب املقدس، فالذكرى هي حضور

 ليس من قبيل النسيان، وليس بعمل عقلي ، ويتذكر املؤمنون،وليمة العشاء الرباين يعطي حياته للمؤمنني
 ولكنهم يتذكرون باالشتراك يف حياته ما فعله املسيح وما وهبه ،جمرد ما حدث على الصليب ويف القيامة

  .ألجلهم يف الصليب ويف القيامة
اً جداً من اآلباء عندما اقترب كثرياً من عالقة العشاء الرباين بقيامة كان لوثر قريب: النقطة الرابعة

فخارستيا يف صليب املسيح  عن الالهوت املدرسي الذي حصر اإلاملسيح، وبذلك يكون قد ابتعد كثرياً
وهناك دراسات كثرية معاصرة يف القرن العشرين، ومع ذكرى االحتفال مبرور مخسمائة عام على . فقط
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ن االفخارستيا هي جسد إ. ن نقدم هذه الدراسات باللغة العربيةأ، رمبا كان يف استطاعتنا مولد لوثر
كان لوثر قريباً جداً من ذهيب الفم ومن باسيليوس . املسيح املمجد، والعشاء الرباين حيمل لنا قوة القيامة

اة االنسان ذكرى قيامة حين العشاء الرباين يدخل يف أالكبري ومن آباء الكنيسة الشرقية، عندما اعترب 
  .يضاًأاملسيح 

  لقد طرقنا عدة موضوعات يف آنمنها موضوع شائك ال توجد له مراجع يف اللغة ، واحد 
مت يف جامعة د وال تزال رسالة الدكتوراة اليت قُ،العربية واألمر يدعونا لألسف الشديد واحلزن الشديد

رسالة كتبتها بيدي االثنتني ال تزال حمفوظة يف  وهي ،سرار عن تطور الهوت األم١٩٧٠كمربدج عام 
 فما جاء يف هذه الرسالة هي ،ذن خطي مينإن حيمل ألع عليها ن يطَّأ وعلى من يريد ،قسم املخطوطات

 ألننا على وجه يقني نعيش يف عصر حتول ؛جمموعة من املفاجآت الغري سارة للشرقيني والغربيني معاً
  . جاءت به احلركة املسكونيةعظيم يف الفكر املسيحي بفعل ما

 الن الظروف احمليطة ؛رادتناإ حيدث ب.رادتناإرادتنا وبغري إارب املسيحي حيدث بن التقُإ
 .ن يعيشوا حياة احملبة كشهود أمناء حملبة اهللاأبالكنيسة املسيحية يف العامل تفرض على املسيحيني مجيعاً 

هونا إىل  ونب، واكتشفوا الكثري،غرب قد قالوا الكثري ألن علماء الالهوت يف الشرق و ال؛رادتناإوبغري 
 وقد سررت عندما .الكثري من االخطاء اليت وقعت فيها مدارس الالهوت يف التسعة عشر قرناً املاضية

وصلين كتاب من جامعة أثينا كتبه االستاذ الالهويت اليوناين الذي له احترام كبري يف الوسط 
سرار يف سر كنسي  فحصر كافة األ،سرار يف الكنيسة االرثوذكسية األبعنوان" كارمربس"كسي االرثوذ
سرار الكنيسة أ وهناك كتاب آخر لالهويت يوناين معاصر حصر . هو سر زواج املسيح بالكنيسة،واحد

ن هناك مثانية من طلبة أ الَّإ ،ن كانت سجينة اللغة اليونانية احلديثةإ هذه الكتب و.يف سرين فقط
 وقد قرأت الفصول اخلاصة ،رسون يف اليونان وسوف يتمكنون من ترمجة هذه الكتباالكلرييكية يد

ن هناك يداً أ ولكنين قرأا ألنين كنت أشعر ،ن معرفيت باليونانية احلديثة ليست جيدةأسرار رغم باأل
نائس عين بذلك كافة الكأنا أ و، فنحن قد نواجه جدالً عريضاً يف داخل كنيستنا املصرية.تربز للمعونة
   .املسيحية
جنيل حياً يف حياة م اإلن تقدأن تكون يف مصر كنيسة واحدة بال انقسامات تستطيع أمتىن أنين إ

 ولكنه العمل االهلي والعطية العظمى من اهللا ، صعب يفوق قدرة االرادة االنسانيةن هذا عملٌإ .عضائهاأ
؛هليةن نطرق باب النعمة االأن حاولنا حنن إعطى لنا اليت سوف تالن كل م ى،عطن يسأل ين يطلب  وم

 .ن يقرع يفتح له وم،جيد


