احلوار االفخارسيت

 ما هي الافخارستيا؟
الافخارستيا ،هي ذبيحة جسد ودم املسيح التي وضعها في العشاء ألاخير ،ليلة
أُسلُم ،لكي تستمر بها ذبيحة الصُليب على مر ألاجيال ،إلى أن يجيء ،ولكي
ى ،وعالمة
سر ْتقو ُ
ى موته وقيامته:إنُه ُ
يودُعُ الكنيسة عروسة الحبيبة ،ذكر ُ
وحدة ،ورباط محبةُ ،ووليمة فصحُية ،فيها نتناول املسيح غذاء ،وتمتلئ
النفس بالنعمة ،ونُ ُْعطُى عُربون املجد آلاتيُ.
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 متى أسس يسوع املسيح سر الافخارستيا؟
لقد أسس يسوع سر الافخارستيا يوم الخميس املقدس" ،في العشاء ألاخير،
ُ
ألاخيرُُ.
سلم"ُ(1كور  ،)32ُ:11بينما كان يحتفل مع الرسل في العشاء ُ
أ
ليلة ِ
ُ
 كيف أسسها؟
عندما احتفل يسوع بالعشاء ألاخير مع رسله أثناء الطعام الفصحُي ،اضفى
على الفصح اليهودي معناه النهائيُ .فانتقال يسوع إلى أبيه ،بموته وقيامتهُ،
وهو الفصح الجديد ،قد تم قبل أوانه في العشاءُ ،ونحتقل به في إلافخارستيا
التي تكمل الفصح اليه ُودي وتستبق فصح الكنيسة ألاخير ،في مجد امللكوت ُ.
ُ
ّ
 ماذا تمثل الافخارستيا في حياة الكنيسة؟
املسيح كنيستهُ ُوكل
ُْ
شركُ
الافخارستيا،هي قلب حياة الكنيسة وقمُتُها ،بها يُ ُ
والشكر التي قربت ُلبيه مرةُ واحدة على الصليبُ.
ُ
أعضائها في ذبيحة الحمدُ
بهذه الذبيحة يفيضُ املسيح نُعُ ُْم الخالص على جسدهُ ،أي الكنيسة ُ.
 ما هي تسميات هذا السر؟
تسميات هذا السر ُُ:
 إلافخار ّستياُ:لنه أداء شكر هللُ.
 مائدة الربُ:فاإلفخارستيا تذكر بالعشاء الذي تناوله َّالرب بصحبة تالميذه
عشية آالمه وهي أيضا استباق ملائدة عرسُ َ
الس َّ
الحملُفي أورشليم َّ
ماوية.
ِ
 تذكار آالم َّالرب وقيامته
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 كسر الخبزُ :وهو يعبر بذلك عن َّأن جميع الذين يتناولون من هذا الخبزَّ
الشركة معه وال يعودون يؤلفون
الواحد املكسور ،أي املسيحُ،يدخلون في
سُوى جسدُ واحدُ معهُُ.
 املحفل الافخارستيُ :وذلك بأن الافخارستيا يحتفل بها في جماعة املؤمنينوهي َّ
التعبير املرئي للكنيسةُ.
َّ
َّ
املقدسةَّ ُ :
لن الافخارستيا تجسد في الحاضر الذبيحة الوحيدة،
 الذبيحةَّ
وتتضمن تقدمة الكنيسةُ :وتسمى أيضا ذبيحة
ذبيحة املسيح املخلص،
َّ
َّ
َّ
َّ
الروحية ،الذبيحة
املقدسة( ذبيحة التسبيح) ُ،الذبيحة
القداس
َّ
َّ
الطاهرة املقدسة َّ
لنها تكمل وتفوق ذبائح العهد القديم كلهاُ.
ّ
الشركةَّ ُ:
لننا ،بهذا السرَُّ ،نتحد باملسيح الذي يصيُرنا شركاء في جسدهُ وفي
 ِدمهُ لنكون جسدا واحداُ.
 القداس Missaُ(ُ:باللغة )ُالالتينية َّلن الليترجيا التي َّ
يتم فيها سر الخالص
تنتهي (في الطقس الالتينيُ) ُبإرسال املؤمنين ( ،ُ )Missioليحقُقوا إرادته
َّ
اليوميةُ.
تعالى في حياتهم
ُ
 ما هو مكان الافخارستيا في مخطط الالهي للخالص؟
في العهد القديم ،كان الخبز والخمر يقدُمان من ثمر ألارض وخصوصاُ في عيد
ائيل كل سنة في عيد الفصح
الفصح فالخبز الفطير الذي يتناوله بنو إسر ُْ
ُْ
ن في
ص ُْرُ .وأما ذكرى املُ َّ ُ
يذكرهم بخروجهم ،على عجل ،من عبودية أرض مُ ُْ
البرية فهي تُعيد إلى أذهان بني إسرائيل دائما أنهم يحيون من خبز كالم هللاُ.
والكنيسة ظلت أمينة لرسالة املسيح "ُ:إصنعوا هذا لذكري"ُ(1كور ،)32ُ:11
لقد أحتفلت دوماُ باالفخارستية ،وخصوصاُ يومُ الاحد ،يوم قيامة يسوعُ.
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 كيف يجري الاحتفال بطقوس الافخارستيا؟
الليترجيا الافخارستيا تنقسم إلى قسمين كبيرين يؤلفان وحدة كبيرة ُ:
ـُ-ليتورجية الكلمة التي تتضمن القراءات والعظة والصالة الجامعة ُ.
ـُ -ليتورجية ألافخارستيا ُ،التي تتضمن تقدمة الخبز والخمر ،وصالة الشكر
والتقديس واملناولة ُ.
ُ
 من هو خادم الاحتفال الافخارستي؟
الكهنة الذين نالوا سر الكهنوت بطريقة صحيحة هم وحدهم مخولون أن
يرئسوا الافخارستيا ويقدسوا الخبز والخمر ليصيروا جسد الرب ودمه.
ُ
 ما هي العناصر الجوهرية والضرورية لتحقيق الافخارستيا؟
العناصر الضرورية هم خبز الحنطة وخمر الكرمةُ.
ُ
 بأي معنى تكون الافخارستيا ذكرى ذبيحة املسيح؟
إلافخارستيا هي تذكار بمعنى أنها تجعل الذبيحة التي قدمها املسيح لبيه مرة
ُ
واحدة ،على الصليب ،لجل البشرية ،حاضرة ،موجودة ا ًّنياُ.وطابع الذبيحة في
ألافخا ستيا يتبين في كل ْ
مات التأسيس نفسها (هذا هو جسدي ُي ُ
ألجلكمُ)ُ
ر
بذل ِ
ُ
هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي املهراق ألجلكم ُ)ُ .ذبيحة الصليب
و( ِ
وذبيحة ألافخارستيا هما ذبيحة واحدةُ .الضحية ومن يقدمها هماُ .طريقة
التقديم وحدها تختلف ُالذبيحة دموية على الصليب ،وغير دموية في
إلافخارستيا ُ.
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 كيف تشارك الكنيسة في ذبيحة الافخارستيا؟
في الافخارستيا تصبح ذبيحة املسيح ذبيحة اعضاء جسده ،حياة املؤمنين
وحمدهم وعذابهم وصالتهم وشغلهم هذا كله ينضم إلى املسيحُ .وتقرب
الذبيحة الافخارستية من أجل الاحياء وأيضا من أجل املوتى املؤمنين من أجل
غفران الخطايا لجميع الناسُ.كي نحصل على إحسنات روحية وماديةُ.
ُ
ً
 كيف يكون يسوع املسيح حاضرا في الافخارستيا؟
طريقة حضور املسيح في ألاشكال الافخارستية طريقة فريدة ،ت ُرتفع
إلافخارستيا فوق جميع ألاسرار ،وتجعل منها (كمال الحياة الروحية والغاية
ًّ
التي تهدف إليها جميع ألاسرار) فُسُ ُّر الافخارستية ألاقدس يحتوي حقا
ًّ
ًّ
وجوهريا جسد ربنا يسوع املسيح ودمه مع نفسه وألوهيته ومن ثمُ،
وحقيقيا
ّ
ً
فهو َيحتوي املسيح كله كامال.
ُ
 متى يبدأ حضور املسيح الحقيقي في الافخارستية؟
حضور املسيح الافخارستي يبدأ في لحظة التكريس ويستمر ما دامت ألاشكال
ُّ
الافخارستيا صامدةُ.املسيح حاضر كله في كلُ من ألاشكال وفي كل جزء منهاُ.
ُ
ّ
التحول الجوهري  Transubstantiation؟
 ماذا يعني
كل جوهر الخبز إلى جوهر جسد املسيح ُربُنا ،وكل
بتكريس الخبز والخمر يتحول ُُّ
جوهر الخمر إلى جوهر دمه ،هذا التحويل يتم في التكرييس من خالل كلمات
املسيح الفعالة وعمل الروح القدسُ .
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 هل يتجزيء املسيح بت ّ
جزىء الخبز ؟
تجزيء الخبز ال يُجزىء املسيح ُ .فهو حاضر كله تماما في كل من ألاشكال
إلافخارستية وفي كل جزء منها ُ.
ُ
 الى متى يستمر حضور املسيح في الافخارستيا؟
حضور املسيح الافخارستى يبدأ في لحظة التكريس ويستمر مادامت الاشكال
الافخارستيا صامدةُ.
ُ
 ما هو نوع العبادة الواجب لسر الافخارستي ّي ؟
إنه عبادة السجود أي العبادة التي ت ُؤدي هلل وحدهُُ ،وقت إلاحتفال
باإلفخارستيا وخارجهُ .فالكنيسة تحفظ بأعطم العناية ألاجزاء املكرسة،
وتنقلها إلى املرض ى ُوالى من تستحيل عليهم املشاركة في القداس ُ.
ُ
 ملاذا الافخارستيا هي الوليمة الفصحية؟
الافخارستية هي الوليمة الفصحية لن املسيح ،حقق بطريقة سرية فصحه،
يُعطينا جسده ودمه كطعام وشراب ،ويوحدنا به وفيما بيننا من خالل
ذبيحتهُ.
 ماذا يعني املذبح؟
املذبح الذي تلتئم الكنيسة حوله في الاحتفال باالفخارستيُا يمثل املسيح
الحاضر بصفة الضحية املقرية وطعاما سماوية ْ
ْ
يعطينا ذاتهُُُ.
نفسه
ُ
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 متى تقوم الكنيسة بواجب الاحتفال بالقداس الالهي؟
ْ
وألاعياد املحددة ُ
تلز ْم الكنيسة املؤمنين باملشاركة في القداس أيام آلاحاد ُ
ْ
وتحث على املشاركة ايضا فيهُ كل يوم ُ.
ُ
 متى يجب التناول؟
ْ
تحث الكنيسة املؤمنين املشاركين في القداس على أن يتناولوا أيضا القربان
ْ
ْ
ألاقدس بشرط التحلي باإلستعدادات املطلوبة وتلزمه ْم بذلك أقله مرة في
واحدةُفي السنةُُُ.
ُ
 ما هو املطلوب لقبول املناولة؟
لقبول املناولة البد من إلانتماء انتماء ًّ
تاما إلى الكنيسة الكاثوليكية ،
وهناك ثالثة شروط أساسية للتناول:
ُأ -أن نكون في حالة النعمةُ(أي بدون خطيئة مميتة) .ويحثنا القديس بولس
على محاسبة ضمير ُ":من أكل خبز الرب أو شرب كأسه ،ولم يكن أهال لهما،
فقد جنى على جسد الرب ودمه فليحاسب الانسان نفسه ،قبل أن يأكل من
هذا الخبز ويشرب من هذه الكأسُ.فمن أكل وشرب ،وهو ال يرى فيه جسد
الرب ،اكل وشرب الحكم على نفسه " ُ( 1كو  37ُ 11ـ ُ .)32فمن عرف نفسه في
خطيئة ثقيلة ،عليه أن ينال سر املصالحة قبل ان يقدم على املناولة .
ُ
ب -أن نكون مدركين من سنقبل في القربان الاقدس ُ(أي جسد املسيح
ُ
ودمه)ُوأن يكون لدينا روح الخشوع ُوالصالة.
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ج -أن نصوم ساعة قبل املناولة ومراعاة املظاهر الجسدية الالئقةُ(حركات
ُ
وثياب)ُكعالمات احترام املسيح.
ُ
 ما هي الثمار التي تنبع من املناولة املقدسة؟
فالرب يقول لنا"ُ:من ْ
ِ .1الا ِّتحاد الحميم بيسوع املسيح َّ
يأكل جسدي ويشرب
دمي ْ
يثبت َّفي وأنا فيه"ُ(يو ُ.)66ُ:6
َ
 .3املناولة تفصلنا عن الخطيئةُ .جسد املسيح الذي نأخذه في املناولة قد
"بذل لجلنا" ،والدم الذي نشربه قد "سفك عن الكثيرين ملغفرة الخطايا"ُ.
ْ
ْ
ْ
 .2الافخارستيا ُت َق ّوي امل َّ
حبة ،وهذه املحبة إذا انتعش ْت  ،ت ْمحو الخطايا
ِ
ْ
َّ
العرضيةُ.وت ْحرزنا من الخطيئة املميتةُ.
ّ
السري وهي الكنيسة ،فالذين ينالون
 .2الافخارستية تصنع وحدة الجسد
الافخارستيا يتحدون باملسيح اتحادا أوثقُ..
 .6هي "عربون املجد آلا ِتي"ُ:فاالشتراك في الذبيحة املقدسة يجعلنا في شبه
قلب املسيح ،ويسند قوانا في دروب هذه الحياة ،ويشوقنا إلى الحياة ألابدية،
ويضمنا منذ آلان إلى كنيسة السماء والقديسة العذراء مريم وجميع
القديسينُ.
ُ
ملاذا الافخارستيا هي عربون املجد آلاتي؟
لنها تملئنا بكل نعم وبركات السماء ،وتقوينا في دروب حياتنا الارضية،
وتجعلنا نرغب في الحياة الابدية ،وتوحدنا مع املسيح الجالس عن يمين آلاب،
ومع الكنيسة السماوية ،والقديسة مريم وجميع القديسين.
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