لماذا القداسات صباحا ان كان تأسيس
االفخارستيا في عشاء الفصح؟
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السؤال

سؤال عن تث ١٦:عدد  ٦عن ميعاد ذبح الفصح انه نحو غروب الشمس وهذا ما صنعه الرب يسوع يوم
خميس العهد ليال فلماذا إذا تقام القداسات في الصباح وليس في المساء؟

الرد

الحقيقة القداسات ال تقام صباحا فقط بل في أي وقت حسب الترتيب والمناسبة.
فمثال في الصيام الكبير القداسات تكون بعد الظهيرة والتناول يكون وقت غروب الشمس ويقترب الى وقت
ما بين العشائين الذي كان يذبح فيه خروف الفصح والوقت الذي أسس فيه الرب يسوع المسيح
االفخارستيا
سفر الالويين 5 :23
ِ
ابع َع َشَر ِم َن َّ
ِفي َّ
اء ْي ِن ِف ْص ٌح لِ َّلر ِب.
الش ْه ِر األ ََّو ِلِ ،في َّ
الر َ
الش ْه ِرَ ،ب ْي َن اْلع َش َ
ولكن أوقات أخرى تكون في صباح االحد وقت تناول التالميذ بعد القيامة
والذي تم هو الترتيب الن
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 40 :14
ِ
يب.
ِح َس ِب َتْرِت ٍ
َوْلَي ُك ْن ُك ُّل َش ْي ٍء ِبلَيا َق ٍة َوب َ
ف الترتيب األول حسب االفخارستيا كان بعد العشاء
انجيل متى 26
الت َ ِ
ِ
َع َطى َّ
الُ « :خ ُذوا ُكُلوا .ه َذا ُه َو ََ َس ِدي».
ْكُلو َن أ َ
يما ُه ْم َيأ ُ
َخ َذ َي ُسو ُ
ع اْل ُخ ْب َزَ ،وَب َار َك َوَك َّسَر َوأ ْ
المي َذ َوَق َ
َ 26وف َ
اشَرُبوا ِم ْن َها ُكُّل ُك ْم،
َع َ
الْ « :
َ 27وأ َ
اه ْم َق ِائ ً
ط ُ
ْس َو َش َكَر َوأ ْ
َخ َذ اْل َكأ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ََ ِل َك ِث ِ
ط َايا.
 28أل َّ
ين لِ َم ْغ ِفَرِة اْل َخ َ
ير َ
َن ه َذا ُه َو َدمي َّالذي لْل َع ْهد اْل َجديد َّالذي ُي ْس َف ُك م ْن أ ْ

مع مالحظة شيء مهم َدا وان هذا الطعام او العشاء هو ليس عشاء عادي بل هو عشاء الفصح الذي
هو كان للتناول والذي حوله الرب لسر االفخارستيا والذي المسيح نفسه اصبح فصحنا
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 7 :5
ِ
ِ
يدا َكما أَ ْن ُتم َف ِطير .أل َّ ِ
ِ
ِ
ِ ُّ ِ
ِ
ِ
يح َق ْد
َن ف ْص َحَنا أ َْي ًضا اْل َمس َ
ْ ٌ
إ ًذا َنقوا م ْن ُك ُم اْل َخم َيرَة اْل َعت َيقةَ ،ل َك ْي َت ُكوُنوا َعجيًنا ََد ً َ
ََلَِنا.
بح أل ْ
ُذ َ
فالتناول الذي نأخذ فيه َسد الرب ودمه هو عشاء الفصح الذي كان يأكله اليهود الن َسد ودم المسيح
أصبح هو الفصح الحقيقي.
ولكن ألَل االكل من الفصح قبل كسر الخبز فهو الترتيب األول الذي طبق
سفر أعمال الرسل 42 :2
الرس ِل ،و َّ ِ
ِ
الصَلو ِ
ِ
ات.
الش ِرَكةَ ،وَك ْس ِر اْل ُخ ْب ِزَ ،و َّ َ
َوَكا ُنوا ُيواظ ُبو َن َعَلى َت ْعليمِ ُّ ُ َ
تعليم الرسل أي القراءات
والشركة وهي االغابي التي سببت مشكلة سآتي اليها
كسر الخبز أي التناول
الصلوات بقية القداس
ولكن الرب يسوع وضح امر مهم وهو ان بعد صعوده سيختلف ألنهم سيبؤا يصوموا
إنجيل متى 15 :9

ِ
ِ
ِ
يع َب ُنو اْل ُعْر ِ
ين
س أْ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُ
ام ِح َ
َن َي ُن ُ
عَ « :ه ْل َي ْس َتط ُ
ام اْل َع ِر ُ
يس َم َع ُه ْم؟ َولك ْن َس َتأْتي أََّي ٌ
َفَق َ
وحوا َما َد َ
ِ ِ
ومو َن.
ُيْرَف ُع اْل َع ِر ُ
يس َع ْن ُه ْمَ ،فحيَنئ ٍذ َي ُ
ص ُ
فهذا ما حدث التالميذ تناولوا مع الرب في عشاء الفصح األول بعد العشاء ولكن في عشاء الفصح الثاني
الرب يسوع فصحنا لم يأكل بل صام أكثر من  9ساعات من الجلد الى تسليم الروح
وتم تغيير هذا بسبب بعض األخطاء في كورنثوس على يد معلمنا بولس الرسول
موضوع كنيسة كورنثوس نجده في
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 11
 18أل َِني أ ََّو ًال ِحين َتج َت ِمعو َن ِفي اْل َك ِن ِ
ات ،وأ ِ
ِ
ض َّ
الت ْص ِدي ِق.
َس َم ُع أ َّ
ق َب ْع َ
ُصد ُ
َ ْ ُ
َن َب ْيَن ُك ُم ا ْنشَقا َق ٍ َ َ
يسة ،أ ْ
َ
ع أَي ًضا ،لِي ُكو َن اْلم َزَّكو َن َ ِ
ين َب ْيَن ُك ْم.
 19أل ََّن ُه َال ُب َّد أ ْ
ظاه ِر َ
ُ ْ
َن َي ُكو َن َب ْيَن ُك ْم ِب َد ٌ ْ
َ
ين َتج َت ِمعو َن معا َليس ُهو ألَ ْك ِل ع َش ِ
ِ
الر ِب.
اء َّ
َ
َ 20فح َ ْ ُ َ ً ْ َ َ
اح ٍد يس ِبق َفي ْأ ُخ ُذ ع َشاء َن ْف ِس ِه ِفي األَ ْك ِلَ ،فاْلو ِ
ِ
اآلخُر َي ْس َكُر.
 21أل َّ
اح ُد َي ُجو ُع َو َ
َ
َن ُك َّل َو َ ْ ُ َ
َ َ
ِ
ْكُلوا ِفيها وَت ْشربوا؟ أَم َتس َت ِهي ُنو َن ِب َك ِن ِ ِ
ول
وت لِ َتأ ُ
س َل ُك ْم ُب ُي ٌ
يسة هللا َوُت ْخ ِجُلو َن َّالذ َ
ين َل ْي َ
َ َ َُ
 22أَ َفَل ْي َ
ْ ْ
س َل ُه ْم؟ َما َذا أَ ُق ُ
َ
َم َد ُح ُك ْم!
َم َد ُح ُك ْم َعَلى ه َذا؟ َل ْس ُت أ ْ
َل ُك ْم؟ أَأ ْ
النظام األول الذي فيه القراءات ثم االغابي الذي هو مفترض عالمة محبة بين االخوة ثم التناول
االفخارستيا ثم الصلوات سببت بعض المشاكل الن تحول االغابي الى تظاهر فكان كل فرد يأتي بحسب
استطاعته بقدر من الطعام .لكن األغنياء كانوا يأتون بالكثير والفخم ليأكلوه هم .ويتركوا الفقراء َائعين

خجال للفقراء وإهانة لجسد الرب يسوع
فأختفي بهذا معنى الشركة والوحدة في الرب يسوعَ ،و َّ
سب َب هذا ً
سب َب انقسامات وشقاقات بينهم.
َو َّ
وهنا يوضح أهمية التناول انه َسد الرب ودمه الحقيقي فيقول
الليَل ِة َّال ِتي أ ِ ِ
ِ
َخ َذ ُخ ْب ًزا
الر ِب َما َسَّل ْم ُت ُك ْم أ َْي ًضاِ :إ َّن َّ
 23أل ََّن ِني َت َسَّل ْم ُت ِم َن َّ
يها ،أ َ
الر َّب َي ُسو َع في َّ ْ
ُسل َم ف َ
ْ
 24و َش َكر َف َك َّسر ،وَقالُ « :خ ُذوا ُكُلوا ه َذا هو َس ِدي اْلم ْكسور أل ِ
اصَن ُعوا ه َذا لِ ِذ ْكرِي».
َ ُ ُ ْ
َ َ
ََل ُك ُمْ .
َُ َ َ
َ َ َ
الِ « :
هذ ِه اْل َكأْس ِهي اْلعه ُد اْلج ِد ُ ِ
ِ
اصَن ُعوا ه َذا ُكَّل َما َش ِرْب ُت ْم
ْس أ َْي ًضا َب ْع َد َما َت َع َّش ْواَ ،ق ِائ ً
ُ َ َْ َ
َ 25كذل َك اْل َكأ َ
يد ِب َدميْ .
لِ ِذ ْكرِي».
ِِ
الر ِب ِإَلى أ ْ ِ
يء.
ْسُ ،ت ْخ ِبُرو َن ِب َم ْو ِت َّ
َ 26فِإَّن ُك ْم ُكَّل َما أ َ
َكْل ُت ْم ه َذا اْل ُخ ْب َز َو َش ِرْب ُت ْم هذه اْل َكأ َ
َن َيج َ
فيقول إن كان المسيح قدَ َّ
قد ْم ألَلكم َسده المكسور ،فكيف يا أغنياء تحرمون الفقراء من طعامكم الجيد
وتأكلونه أنتم وينفرد كل واحد بعشائه المادي الزائل .ويقصد الرسول أن ما يقدم على مائدة اإلفخارستيا هو
فعال ،فهل يتفق ما تفعلونه مع َالل سر اإلفخارستيا الذي تسلمته من الرب.
َسد المسيح ودمه ً
معلمنا بولس الرسول يكمل
ِ
الر ِب َوَد ِم ِه.
اس ِت ْحَقاقَ ،ي ُكو ُن ُم ْج ِرًما ِفي ََ َس ِد َّ
ْس َّ
ِ 27إ ًذا أ ُّ
َي َم ْن أ َ
َك َل ه َذا اْل ُخ ْب َز ،أ َْو َش ِر َب َكأ َ
الر ِبِ ،ب ُدون ْ
ويحذر من الخطور الشديدة لما يقومون به الن كون أن سر اإلفخارستيا يشمل َسد ودم المسيح فهذا
واضح أن من يتناول منه بغير استحقاق يكون
مجرما في َسد الرب ودمه.
ً
 28و ِ
ْك ُل ِم َن اْل ُخ ْب ِز َوَي ْشَر ُب ِم َن اْل َكأ ِ
لك ْن لَِي ْم َت ِح ِن ِ
ْس.
هك َذا َيأ ُ
ان َن ْف َس ُهَ ،و َ
اإل ْن َس ُ
َ
ِ
الر ِب.
 29أل َّ
ْك ُل َوَي ْشَر ُب َد ْي ُنوَن ًة لَِن ْف ِس ِهَ ،غ ْيَر ُم َمِي ٍز ََ َس َد َّ
اس ِت ْحَقاق َيأ ُ
َن َّال ِذي َيأ ُ
ْك ُل َوَي ْشَر ُب ِب ُدون ْ

ِ
اء َو َمْر َضىَ ،وَك ِث ُيرو َن َيْرقُ ُدو َن.
يك ْم َك ِث ُيرو َن ُ
ََ ِل ه َذا ِف ُ
 30م ْن أ ْ
ض َع َف ُ
 31أل ََّنَنا َل ْو ُكَّنا َح َك ْمَنا َعَلى أَ ْن ُف ِسَنا َل َما ُح ِك َم َعَل ْيَنا،
لك ْن ِإ ْذ َق ْد ح ِكم عَليَناُ ،ن َؤَّدب ِمن َّ ِ
 32و ِ
ان َم َع اْل َعاَلمِ.
الر ِب ل َك ْي َال ُن َد َ
ُ َ
ُ َ َْ
َ
ض ُك ْم َب ْع ًضا.
ين َت ْج َت ِم ُعو َن لِألَ ْك ِل ،ا ْن َت ِظُروا َب ْع ُ
ِ 33إ ًذا َيا ِإ ْخ َوِتيِ ،ح َ
وهنا معلمنا بولس الرسول بإرشاد الروح القدس يضع مبدأ َديد وهو عدم البدا باألكل بل االنتظار أي
الصيام للمحبة فال يبدؤا باالكل من هذا الوقت حتى يجتمعوا معا ويصلوا بروح واحدة ويشتركوا أوال في
َسد الرب ودمه وأيضا حتى ال يشعر الغائب بصغر نفس إذ لم يهتم به أحد ،وتبدأ الشقاقات من هنا
ِ ِ
ِ
يء أَُرِت ُب َها.
ْك ْل ِفي اْلَب ْي ِتَ ،ك ْي َال َت ْج َت ِم ُعوا لِ َّلد ْي ُنوَن ِةَ .وأ َّ
ع َفْلَيأ ُ
َحٌد َي ُجو ُ
ِ 34إ ْن َك َ
ان أ َ
ُم ُ
ور اْلَباقَي ُة َفع ْن َد َما أََ ُ
َما األ ُ
الن هذا االغابي ليس للتفاحر وليس هدفه الشبع بل هدفه الشركة والبركة ولهذا من يجوع ياكل في بيته
ولكن متى قرر ان يأتي الكنيسة فال يأكل حتى ينتهوا من القراءات وكسر الخبز أي َسد الرب ودمه
والصال وات ثم يتناولوا
واحتفظت الكنيسة االرثوزكسية في روسيا كما ذكر ابونا انطونيوس فكري بتقليد انه توضع مائدة كبيرة عند
باب الكنيسة وكل واحد يدخل للكنيسة يضع على هذه المائدة لفافة مغلفة بورق ال يظهر ما بداخلها
ويتركها ويدخل للكنيسة ،ثم بعد نهاية القداس والتناول يخرج المصلون وإذا بمائدة عليها من كل
األصناف ،دون أن يعرف أحد من الذي أتى بشيء ،ومن لم يأتي بشيء ،والكل يأكل في محبة من مائدة
األغابي هذه بعد صلوات شكر يتلوها الكهنة على هذه المائدة.

والكنيسة حوله اغابي الى اما شركة في طعام تقدمه الكنيسة للكل او قربان البركة بعد القداس الذي
يتساوى فيه الكل
ف معلمنا بولس غير التنظيم وحول العشاء بدل من قبل التناول الى بعده ومن يجوع يأكل في المنزل فتغييره
الى بعد التناول ليس خطا ويكون قبل التناول فترة انقطاع
ونالحظ معلمنا بولس يكمل بشيء مهم فعندما أَئ أرتبها = إ ًذا هناك أمور هامة رتبها لهم ولم يذكرها
في اإلنجيل ،ومن هنا نرى أهمية التقليد ،فالكتاب المقدس ال يتضمن كل ما يختص بالترتيب ونظام العبادة
وكيفية تطبيق االسرار والطقوس.
ونالحظ بعد هذا انه يقول
سفر اعمال الرسل 20
ِ
ان َّ
س َو ُه َو ُم ْزِم ٌع أَ ْن َي ْم ِضي ِفي
ين لَِي ْك ِسُروا ُخ ْب ًزاَ ،خا َ
الت َ
ال ِمي ُذ ُم ْج َت ِم ِع َ
ُس ُبوِع ِإ ْذ َك َ
طَب ُه ْم ُبوُل ُ
َ 7وِفي أ ََّول األ ْ
َ
الم ِإَلى ِنص ِ
ف َّ
اللْي ِل
اْل َغ ِدَ ،وأَ َ
ْ
ط َ
ال اْل َك َ َ
وهذا غالبا من وقت متقدم في اليوم.
وبخاصة ان ذبيحة َسد المسيح ممتدة
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 6 :5
ِ
وخ َخر ٌ ِ
ش واْلحيواَن ِ
ِ
ات األَْرَب َع ِة َوِفي َو َس ِط ُّ
وحَ ،ل ُه َس ْب َع ُة قُُرو ٍن
وف َقائ ٌم َكأََّن ُه َم ْذ ُب ٌ
الش ُي ِ ُ
َوَأر َْي ُت َفِإ َذا في َو َسط اْل َعْر ِ َ َ َ َ
اح ِ
هللا اْلمْر َسَل ُة ِإَلى ُك ِل األَْر ِ
ض.
َع ُي ٍنِ ،ه َي َس ْب َع ُة أَْرَو ِ
َو َس ْب ُع أ ْ
ُ

فهو ليس وقت محدد فقط ولكن حسب الترتيب
واكتفي بهذا الوقت

والمجد هلل دائما

