EKMEK-ŞARAP AYİNİ (EYHARİSTİYA)
KONUSUNDA KATOLIKLER VE
,PROTESTANLAR ARASINDAKİ ANLAYıŞ
FARKLıLıKLARı
Dr. Ahmet Hikmet EROGıU
GİRİş
Hıristiyanlar arasında XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya
çıkan Ökümenik çalışmalar, II. Vatikan Konsili (1962-1965) sırasında,
KatolilcKilisesi'nin
de kendi tarzındal bu çalışmalara sıcak bakmasıyla
yeni bir hız kazanmıştır. Ökümenik araştırmalar, üç ihtilaf üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunlar, Vaftiz, Ekmek Şarap Ayini (Evharistiya) ve Ruhbanlık'tır. Evharistiya, aynı zamanda, Hıristiyanların en önemli ihtilaf konusu olarak gördükleri ve bir adam (Papa, Ruhbanlık) bir kadın
(Meryem), bir şey (Evharistiya) şeklinde formüle ettikleri konulardandır.
Bu yüzden, Evharistiya konusunda Katolik Kilisesi ile Reform'dan doğan
Kiliseler arasındaki' ihtilaflar, araştırmamızın konusu olmuştur. Aynca,
Ökümenik Kiliseler Konseyi'nin bir organı olan "İman ve Kuruluş" komisyonunun da, lQ82'de, Uma'da uzun çalışmalar sonucunda ortaya çıkardığı ve üzerinde bütün Hıristiyanlann ittifak edebileceği bir metnin ilk
örneği olarak öngördüğü "Bapterne Eucharistie Ministere"ı adlı kitabın
yayınlanması da bu konunun önemini ortaya koymaktadır.

ı.

2.

II. Vatikan Konsili'ne kadar, Katalik Kilisesi, Ökümenik çalışmalara, o zamana kadarki "Kilise" anlayışından dolayı soguk b3kmıştır. II. Vatikan Konsili öncesi Papa
XXIII. Jean'ın açıklamaları ve Konsilde meydana getirilen yeni Kilise anlayışı ile
Katalik Kilisesi, kendisini merkeze oturtarak diger Hıristiyan mezheplere ve hatta
diger din ve inanışlara y.eni bir yer biçmesiyle bu durum degişmiştir:. O güne kadar,
hatta günümüzde bile "Okümenik Hareket"in merkezi sayılabilecek Okümenik Kiliseler Konseyi'ne üye olmamakla birlikte, bu konseyin "İman ve Kuruluş" ~dlı komisyonu ile ortak Okümenik çalışmalara başlamıştır. (Katalik Kilisesi'nin Okümen!~ çalışmalara katılma süreci ile ilgili geniş bilgi için bkz. Ahmet Hikmet Erogıu,
"Okümenik Hareketin Ortaya ÇıkıŞı", Dinler Tarihi Araştırmaları, i. Ankara 1998,
223-236).
Bapteme Eucharistie Ministere, Editions du Centurion, Paris ı992.
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Evharistiya konusunda, Katı'lik Kilisesi ile Ortodoks KiliselcI' arasında derin görüş farklılıkları bul mmamaktadır.
Hıristiyanların
birleşme
gayretleri sürecinde, Katoliklcrlc Protestanlar arasındaki bu konu ile ilgili
görüş ayrılıkları, engelolarak
gör jnmesine rağmen, Ekmek-Şarap
Ayininin yapılış tarzı, şu anda tartıpta
konusu yapılmamaktadır.
Evharistiya'da ısa'nın mevcut olu~ şekli ve Evhaıistiya'nın
kurban özelliğinin
olup olmaması, bu konudaki t,lI" ışmaların özünü teşkil etmektedir. Bu
aynı zamanda çalışmamızm çen~e "esini de belirlemektedir.
Bu çalışmada, temel metinltre istinad etmeye özen gösterilecektir.
Katalik Kilisesi'nin
görüşleri i,;ır, Gervais Dumeige tarafından derlenerek Fransızcaya çevrilen Papalık c ienelgcleri ve Konsil kararlarına başvurulacaktır. Luter, Kah'cıı ve Zwirı~li geleneği ile ilgili olarak, Reform Kiliselerinin oluşum sürecinde, üz:: -inde ittifak edilen temel metinler esas
alınacaktır. Ancak, gercktif.inde Jinci el kaynaklara da başvurulacaktır.
Ekmek-Şarap
ayini, Hristiy,ıılıkta
önemli sakramcntlcrden
ikincisidir ve "Evharistiya"*
kelirnc~i iL.: ifade cd ilir. Evharistiya,
Yunanca bir'
kelimedir. "Tanrı'ya
şLikül cIm,: işi" anlamına gelir>. Terim abrak ise,
Hz. İsa'nın son akşam yemeği Iıatırasına Hıristiyanlarca
kutlanılan bir
ayini ifade eder. Snoptik İncilıCı' len, Matta İncili.nde İsa'nın son akşam
yemeği şöyle anlatılır: "Onlar yemek yerlerken, Isa ekmek aldı, şükran
duası edip parçaladı ve şakirtlerc: verdi ve dedi: Alın, yiyin, bu benim bedenimdir. Ye bir kasc alıp şükre' ti ve onlara vcrerek dedi: BlImlan için.
Çünkü bu benim kanım, günahlar ,n bağışlanması için bir çokları uğrunda
dökülen ahdin kanıdır. Fakat ben ;ize derim: Babamın melekGtunda sizinle taze olarak onu içeceğim o gıi ılC kadar, ben asmanın bu mahsülünden
artık içmeyeceğim.,,4
Ekrn::k-Şar ıp ayini iç:in temel olarak alınan Pavlos'un açıklamal~rı ise şöyledir: "~:ünkü size teslim ettiğimi ben Rabbimden aldım; Rab Isa ele verildiği ,~ece, ekmek aldı ve şükrettikten sonra,
kırdı ve dedi: Bu sizin için olaıı benim bedenimdir;
bunu benim zikrim
için yapın. Böylece de akşam ycııcğindcn
sonra, kilseyi aldı ve dedi: Bu
kase benim kanımda bir ahirtir; i er kere içtikçe, benim zihim için bunu
yapın. Çünkü bu ekmeği her YL~' [ığiniz, kaseyi içtiğiniz zaman, kendisi
gelinceye' kadar Rabbin öhimüni
ilan cdersiniz.,,5 Bil olay, Matta, Markos, Luka ve Pavlos için İsa'nın i' ~dcninc vı~ kanına iştirak c!mı'dit.
Snoptik İncillerde.,İsa 'nın ı;\~deninc ve kanına iştirak etme ~cklinde
olan bu olay, Yuhanna Incilinde daha geniş bir anlam irade eder. Yuhan-

*
3,

4.
5.

Bu ayin için "Evharİsıiya" kı.:liırıc~ daha çok Katolik Hıristiyanlar tarafından kullanılır. Protestanlar "La Cent" (YCtrl :k, İsa'nın ye:nıeği) kelimesini kullanmayı tercih
ederler,
G, Jacquement, "Eueharisıi..:", Cıı i: Jlieisıııe, Paris 1995.630,
Matta, XXVI/26-29; Markos, Xi\' '22-25 ve Luka, XXiii! 9-21 'de buna çok yakın
ifadelerle olayanlatılmıştır.
i. Korintoslulara, 11,23-25,
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na, İsa 'nın şahsında "hayat ekmeği", Yahudilerin çöldeki yiyeceklerinden
(manne) daha üstün bir yiyecek olduğunu açıklar;6 İsa'nın eti ve kanı
ebedı hayatı sağlayan ve devam ettiren ruhı bir yiyecektir. Yuhanna İncilinde bu husus şöyle anlatılır: "Doğrusu ve doğrusu size derim: İnsanoğlunun etini yiyip kanını içmedikçe, kendinizde hayat yoktur. Benim etimi
yiyip kanımı içenin ebedı hayatı vardır; ben de onu son günde kıyam ettireceğim. Çünkü benim etim hakiki yiyecek ve kanım hakiki içecektir?
Ekmek-Şarap Ayini, Hıristiyanlığın Yahudilikten tevarus ettiği bir
ibadettir. Bu, Yahudilik'teki, Fısıh yemeğinden gelen ve insanların aynı
masa etrafında oturma olayına eşlik eden mistik kardeşlik birliğinden etkilenmiş bir ayinidir (La cene). Başlangıçta basit olarak ekmek bölmeyi
9
gerektirirken8 daha sonra, bir ibadetin merkezi 0lmuştur • Bu ayine, putperestIere Hıristiyanlığı yaymak için, Pavlos tarafından "sır" niteliği kazandırıldığı da ileri sürülmektedir. Daha önceki inançlarından dolayı putperestler, mcrasimsiz bir dini tasavvur edemiyorlardı. Pavlos, daha önce
Mesih ile Hıristiyanların birliğinin sembolü olan bu ayin ile Mesih'in
haça gerilmesi arasında bir bağ kurdu. Ayindeki ekmek ve şarap unsurları
bir sır. haline geldi. Bunu günahlara bir kefaret, Tanrı'ya yaklaşma haline
lO
getır. d'i .
.

ı. Ekmek

Şarap Ayini Hakkında

Temel Metinler

Ekmek Şarap Ayini hakkıoda ilk temel metin, Fransa'da yaşayan ve
ekmek ve şarabın cevher değişimini (Transubstantiation) inkar eden, Evharistiya'da İsa'nın gerçek bedeninin olmadığını iddia eden Berenger'e
i i Şubat i079 da Roma Konsilinde yaptırılan İman ikrarıdır. Bli ikrara
göre Bcrcngcr, Evharistiya'da, takdis edilme.yle ekmeğin ve şarabın
İsa'nın gerçek eti ve kanı olduğunu kabul ediyor '.
Papa .lll. İn~ocentI202'de
.L~on" eski. ~a.şpiskoposuna ıpönderdiği
mektupta ılk defa "transubstanılatıon
tabırını kullanmıştır .. 1208'de,
, yine III. İnnocent, Tarragone Başpiskoposuna gönderdiği mektupta, Evharistiya ile ilgili doktrini daha da pekiştirmiş, ekmek ve şaraptan "kurban" olarak söz etmiştir. Ayrıca bu mektubunda, Evharistiyayı geçerli
6.
7.
R.
9.
10.
ii.
12.

Yuhanna, VI/31-35.
Yuhanna, VI/53-55.
Resullerin işleri. 11/42.
Henry Durııery. Phcnomenologie el Religion, P.U.F .. Paris 1962,52.
Ali Erbaş. Hıristiyan Ayinleri, Nun Yayıncılık. İstanbul 1998, 170-171.
La roi Catholiquc, tradueıian et presentation de Gervais Dumeige. Ediıions de
L'orante, 399.
La roi Calholique. 400.
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olarak kutlamak için Ruhbanlık '/asfına sahip birinin gerekliliği üzerinde
13
durmuştur.
12l5'te LV. Latran Könsiliııjı~, daha önce m. İnnocent'in mektubunda bahsettiği "transsubstantiatimı" tabiri, Konsil metinlerine ilk defa gir• • 14
mıştır .
l4l8'de, Papa V. Martin'in genelgesi ile, Hus taraflarına karşı, rahip
tarafından takdis edildikten sonra, ekmek ve ~arapta her birinde İsa'nın
vücud, kan, ruh ve ilahlıkla tam olarak bulundıığuna dair yeni bir açıkla15
ma yapılmıştır .
Floransa Konsilinde (1439) bir defa daha, Ekmek-Şarap Ayininin
mahiyeti hakkında karar alınmlitır. Bu karar, Ermenilerin Ekmek-Şarap
ayininde şaraba su katmam alanrıa karşı alınmıştır. Evharistiya' da kullanılacak şaraba biraz su katmak ger~~ktiğiüzerinde durulmuş ve buna İsa'nın
çarmıha gerildiğinde böğri.inden :;u ve kan aktı,~ına dair Yuhanna İncilinl6
deki ifade delil olarak gÖ5teriIJl',iştir. Ayrıca bu konsilde, şarabın ve ekrneğin bütününde İsa'nın l)(~deniıiil1ve kanının bulunduğu gibi, her parçasında da bulunduğu inancı tekrar edilmiştirl7•
Yukarıda belirtildiği gıbi, Eilise 'ce Evharistiya konusunda yapılan
açıklamalar ve Konsil karulan ..belirli sebeple:;:e dayanmaktadır. l439'da
Floransa konsilinde alınan karardan sonraki E'/haristiya konusundaki ilk
konsil kararı Trente Konsilinde (1545-1563) ahnmıştır. Bu karar, doğrudan doğruya Reformcuları hedt~f almıştır. Bu yüzden, Trente konsilinde
alınan kararlar Katolik Kiliscsi"nin resmi görüşJ.nü yansıtmaktadır.
2. Katolik Kilisesi'nin

E,,-ı-ı;~ristiyaKonusundaki

Görüşleri

Katolik Kilisesi'nin Evhaıütiya konusundaki görüşü, büyük ölçüde,
daha önceki konsil kararlanna vr: Papaların genelgelerine dayanır. Trente
konsilinde, daha önceki kararlar :/cniden tanımianarak sistematik hale getirilmiştir. Bu konsilde, Evharistiya konusundaki kararlar iki ayrı oturumda, 1551 ve l562'de kabul edilmİ!;tir. Bu konsilin önceki oturumunda Evharistiya'da İsa'nın gerçekten v,ı/olduğu ve "transsubstantiation" anlayışı
sonraki oturumunda da Evharü:ıiya'nın "kurbanlık" mahiyeti hakkında
karara varılnuştır. Bu bakımdan, Katolik Kilisesi'nin, İsa'nın gerçek olarak Evharistiya'da hazır bu lunnıtı:;1ve Evharistiya'nm kurbanlık mahiyeti
hakkındaki görüşleri ayrı ayrı ek alınacaktır.
.
13.
14.
IS.
16.
17.

La Foi Catholique,
La Foi Catholique,
La Foi Catholique,
Yuhanna, XIX/34.
La Foi Catholique,

400-40J .
401.
402.
401-403.
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a. İsa'nın Evharistiya'da Gerçek Olarak Hazır Bulunması ve
"Transsubstantiation-Cevher Değişimi" Anlayışı
Trente konsilinin 13. oturumunda alınan kararda, Evharistiya'da
ekmek ve şarabın takdisinden sonra İsa'nın gerçek tann ve gerçek insan
olarak, hakikat olarak (vraiment) ve gerçek olarak (reellement) mevcut
olduğu vurgulanmıştır. Bu anlayış ile, onun, göklerdeki Baba'nın sağında.
bulunması arasında Tanrı 'ya mümkün olacağından dolayı çelişkinin bulunmadığı üzerinde durulmuşturıa.
.
Konsilin 13. oturumunda, daha önce konsil metinlerinde de geçmiş
olan "transsubstantiation" anlayışı da çok açık olarak şu şekilde tanımlanmıştır: "Çünkü İsa, Kurtarıcımız, ekmek türü altında onun gerçek bedenini sunduğunu (Matta 26,26; Markos 14,22; Luka 22,19; i. KoL. 11,24)'her zaman Tann'nın Kilisesi'nde var olan bu kanaati, Konsil yeniden ilan
ediyor; ekmeğin ve şarabın takdis edilmesiyle ekmeğin bütün cevherinin
Rabbımız İsa'nın bütün cevherine ve şarabın bütün cevheri onun kanının
cevherine dönüşmesi gerçekleşiyor; bu dönüşümü, Katolik Kilisesi yerinde ve doğru olarak t;ransşubstantiation olarak adlandınyor.,,'9
Katolik Kilisesi'ne göre, Evharistiya ayininde, kullanılan ekmek ve
şarap, İsa-Mesih 'in bedeni ve kanı ile değiştirilir. İsa tümüyle ve parçalanmamış olarak orada hazır bulunur. Rahip, kutsal sözcükleri söyledikten, yani takdis ettikten . sonra, ekmekle şarap artık yoktur ve
o andan itiw
baren ekmek ve şarap, ısa'nın tapınılacak bedeni ve kanıdır .
Trente konsilinin bu oturumunda aynca, Evharistiya sakrementinde,
İsa-Mesih'in ilahlığıyla ve ruhuyla birlikte tamamen beden ve kanının bulunduğunu reddeden, onunsadece belirti (ut in signo) veya simge (figura)
:veya etkisiyle (virtute) bulunduğunu iddia edenler de lanetlenmiştir. Aynı
şekilde "transsubstantiation-cevher
değişimi) anlayışını reddedenler de
.. 2\ .
.
.
Lanet ienmışhr
A

b. Katolik Kilisesi'nin Evharistiya'nın Kurbanlığı Konusundaki
Görüşleri
Katolik Kilesisi'nin Reformcularla en büyük ihtilafı, Evharistiya'nın
"kurbanlık" mahiyeti üzerinedir. Katolik Kilisesi' ne göre Tanrı, İsa' dan
LS.
19.
20.
21.

La Foi Catholique.
La Foi Catholique,
Hıristiyan Inancı,
İstanbul 1994.310.
La Foi Catholique,

405.
407.
Derleyenler
409-410.

P. Xavier Jacob, P. Luigi Iannitto, Nilay Hıdırogıu,
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22
23
önce gerek Nuh ile gerekse İbrahim ile kurban edilecek yiyeceklerle ilgili anlaşmalar yapmıştı. Bu, aynı zamanda paylaşmak anlamına geliyordu; çünkü kurbandan herkes yiyordu. Yahudiler, Fısıh Bayramında kuzuyu ve mayasız ekmeği çayla~lrken,
Y.ahve'nin kendi seçtiği halkı için
yaptıklarını gelen kuşaklani akıaıyorlardı.
Tanrı'nın halkı, yemeği payIaşırken Rabbı ile olduğunu biliyordu. Onunla :y'aptıkları anlaşmayı yenili124.
yol' Iar d i .
Son yemeğinde İsa, yeni Im anma kurbanı yerleştirdi. 0, gerçek bir
"Tanrı Kuzusu,,25 idi. O, sadece bir halkı tutsaklıktan kurtarmıyol', tüm insanlığı günaha tutsaklıktan kurtarmak istiyordu. Fısıh yemeği gibi, Evha26
ristiya sakrementi de, hem ku~h:ın hef!1 de kutsal yemektir . Daha önceki
kurbanların bir çoğunda (,ldui~u gibi, ısa'nın <,ntlaşma kurbanında da kan
döküldü ve İsa'nın akıttığı bu kan, her.zaman )ne~cuttur27 ..
İsa, kurban olmak suretiyle ilahı hayatın bedelini ödemiştir. Bu bakımdan kurban tektir. Bununla beraber, yeniden sunulmakla kurban tek28
rarlanır • Her Evharistiya ayininde İsa tekrar dlüp dirilmez, onunkurbanı
canlandırılır.
Evharistiya'da
İs:], hem Başk~niin hem de kurbandır. Evharistiya kurbanı hem yaşa~ıanlan II hem de ölülerin manevı ihtiyaçları için
29
yapllabilir •
Katalik Kilisesi 'nin Evlıari stiya 'nın kurbanlığı konusundaki görüşleri, Trente konsilinin 22. Oturumunda
(l7 E:/lül 15~2) netleşmiştir.
Bu
Konsilde, Evharistiya'nın
kurhanlığı vurgulanmış ve ısa'nın Haç'a gerilişinden başka kurban kabul etıııı~yen ve Evharistiya'nın
kurban özelliğini
reddeden Luter, Melanchton ve Kalven'in tezleri mahkum edilmiştir.
Bu Konsilde, İsa 'nın Haç:' a gerilerek, herkese ebed! kurtuluşu gerçekleştirmek için öldüğü, son yemeğinde Kili~;e'ye, sevgili c,şine. görünür
bir kurban bıraktığı üzerinde du rulmuştur. Fısıh yemeğinde lsrailoğuııarına Mısır'dan çıkışlarını'Ü hatırLHan yemek gibi kendisinin bu dünyadan
Baba'sına geçişini hatırbtan ~.eni bir Fısıh yemeği yerleşıirdiği
belirtil•
• J1
mıştır .
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Tckvin VIII/20; IX/9. 10.
Tekvin,XV/9-18.
Bkz. Hıristiyan İnancı. 3(0.
Yuhanna. 1/29.
Hıristiyan İnancı. 301.
Hıristiyan Inancı. 303.
Hıristiyan Öğretisi, Derleycnler ;':~vicr Nııss- Hak:C<1
Demirel, İstanbul 1994.87.
Hıristiyan İnancı. 303.
ÇıkIŞ,XII/I-5!.
La Foi Catho1ique. 415-416.
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.Evharistiya'nın ölüler ve diriler için görünür bir kurban olduğu Konsil'de şu şekilde karara bağlanmıştır: "çünkü, Kudas ayinind~ gerçekleştirilen bu ilahi kurbanda, Haç auteli üzerinde kanlı bir tarzda ısa'nın kendini bizzat "bir defa sunması,,32, kansız bir şekilde vardır ve kurban edilir.
Kutsal Konsil, bu kurbanın gerçekten Tanrı nzası için olduğunu öğretir. ..
Bu bir ve aynı kurbandır,,33.
Konsil'de aynca, Evharistiya'da Tanrı'ya gerçek, otantik bir kurban
sunulduğunu kabul etmeyenler, Haç'ta gerçekleştirilen kurbanın basit bir
, hatırası olduğunu savunanlar ve bu kurbanın Tanrı nzası için olmadığını
34
söyleyenler Hinetlenmiştir •
,

f

II. Vatikan Konsilinde de Evharistiya'nın kurbanlığı üzerinde durulmuş ":~şöyle denilmiştir: "Bütün Hıristiyan yaşamının kaynağİ ve doruğu
olan Okaristi (Evharistiya) Kurbanı'na katılarak, Peder Tanrı'ya, Tanrısal
Kurbanhk Mesih-İsa'yı ve onunla birlikte kendilerini de sunmaktadırIar.,,35
Katolik Kilisesi'nin, II. Vatikan Konsilinde olduğu gibi, Evharistiya'nın kurbanlık özelliği olduğu inancını devam ettirdiği, Papa VI. Paul
ve Papa II. Jean-Paul'ün açıklamalarından da anlaşılmaktadır. Papa VI.
Paul bu konuda şöyle demektedir: "Çarmıha gerilme kurbanının ve bunun
kurtarıcı gücünün kansız biçimde yeniden oluşturulmasında İsa, Evharistiya Ayininde kurban edilir. Bu oluşum, kutsama sözcükleri aracılığıyla
onun sakramentte ekmek ve şarap görünümünde hazır bulunmaya başlaması ile olur. 0, inananların manevi gıdası olur.36 Papa II. Jean-Paul ise
bu konuda şöyle demektedir: "Evharistiya, özellikle bir kurbandır: Bizim
inandığımız ve Doğu Kiliselerinin açıkça söyledikleri gibi, Kurtuluş kur37
banı ve aynı zamanda Yeni Ahid'in kurbanıdır .

3. Evharistiya Konusunda Lutercilerin Görüşleri
Luterciler, Ekmek-Şarap Ayininde İsa'nın gerçek olarak bulunması
konusunda, diğer Protestanların görüşlerinden daha çok, Katolik Kilisesi 'nin görüşlerine yakındır denilebilir. Luterci gelenek, Evharistiya Ayininde, ekmek ve şarapta İsa'nın gerçek olarak mevcut olduğunu kabul et32.
33.
34.
35.
36.
37.

İbranilere, lX/27.
La Foi Catholique, 416.
.
La Foi Catholique, 419.
Tanrı'nın Ailesi, Latinceden Türkçeye çeviren Vincenzo R. Succi, 31; Lumen Gentium, ll.
.
Paul VI, La Doctrine et Le Culte de La Sainte Eucharistie (Mysterium Fidei), Vatican 3 Septembre 1965, s.26, nU.34.
Jean-Paul II, Le Mystere et le Culte de la Sainte Eucharistie, Editions Paulines,
Monttea) 1980,s.17,nu.9.
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mekle birlikte, Katolik Kilis~:~;i'nin "transsuhstantiation-cevher değişimi"
anlayışını kabul etmezler. isıt'nın Haç'ta kurbanlığından başka kurban
kabul etmedikleri için, Evh2.ri:;tiya'nın, Tann nzası için kurban olmadığı
görüşünü ileri sürerIer.
Luter, Küçük Kate~;jzm'inde, Evharistiya konusunda ekmek ve şarap
altında İsa-Mesih'in geryck kanının ve gerçek bedeninin olduğunu bu ayinin İsa tarafından kurulduğunu, Hırist\yanlıınn günahtan kurtulmak için
3
ondan yemeleri gerektiğini belirtmiştir .
Büyük Kateşizm'i:ıde Lııter, Küçük Kateşizm'de kısaca belirttiği
Ekmek-Şarap Ayini konusundıki görüşlerini daha geniş bir şekilde açıklıyor. Buradaki açık:1amajar, bir bakıma, o dönemde diğer Reformcular tarafından ileri sürülen değişik tezlere de cevap niteliğindedir. Luter, Evharistiya Sakrementi nedir? sorusuna şöyle cevap veriyor; "Bu, Rab İsa'nın
gerçek bedeni ve gerçek kanının ekmeğin ve şarabın içinde ve altında olmasıdır. İsa'nın sözU, Uze, Hıristiyanlara cndan yememizi ve içmemizi
emrediyor.,,39
Luter, Ayinde söyknmı~s\ gereken sözlere büyük öncm veriyor ve bu
sözlerden sonra, ekmek ve şurabın sıradan olmaktan çıktığı üzerinde duruyor. Burada özellikle, "bu hı~nim bedenimdir"4I' sözünü sembolik olarak
kabul eden Zwingli'ye ccvap niteliğinde olarak sözün önemini belirtiyor
ve bu sözleri basit anlamı ile anlamak gerektiğini vurguluyor4'.
.
Luterci Kilisererce önernli kabul edilen metinlerden Ausböurg İman
Açıklaması'nda42, Ekmek-Şarap Ayininde ekmek ve şarap türü (espeec)
altında İsa'nın gerçek ("rai) b~deni ve gerçek kanının, gerçek olarak (veriteblement) bulunduğu ve buııun aksi doktrinlerin43 reddedildiği ifadeleri
38.
39.
40.
,4 ı.
42.

43.

Martin Luther, Le Petit Cat,~dıisme, Edite par la Societe Evangelique Lutherienne
de Mission İnterieure en Alsa,;ı: et en Lorraine, tarip yok, 42-43.
Martin Luther, Le Graııd Cat,',:hisme, La Foi des Eglises Lutheriennes, C;onfessions
et Catechismes, T,~xte Publiı:c par Andre Birnıde et Marc Lienhard. Editions du
Cerf, Paris 1991. s.400. nu. 834.
Matta, XVU26.
Le Grand Caıechisıne, ıOO-40:ı.
Ausbourg İman Aç:ıklaması. Luter'in yakın arkadaşı ve Luterci Kiliselerin oluşmasında önemli etkisi olan Philippe Mclanchton tarafından; dinı problemleri çözmek
ve Avrupa için tehlike ,)Iarak .!:ördüğü Türkler p:oblemini halletmek isteyen lmparator Charles Quint"", Katoliklerin görüşlerine karşı Protestanların görüşlerini açıklamak için takdim edilmek üı..::e 25 Haziran 1~;30'da kaleme alınmıştır. Ausbourg
İman Açıklaması, LutercjKili~elerin İman konusunda en önemli metinlerinden biridir. (Bkz. La Foi des Eglisi::; Luthcriennes, Confessions et Catcchismes, Textc
Publie par Andre Birrnde et Marc Lienhard, Editions du Cerf, Paris i99 1,35).
Burada da doktrinden kasıt, Zwingli'nin görüşleridir.
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44
yer almaktadır , Yine Lutercilerin temel metinlerinden olan Ausbourg
tman Açıklaması'nın Savunması45 adlı eserde,tsa'nın
son yemeğinde
şöylediği sözlerinsembolik olarak açıklanmasının yolunu kapamak için,
ısa'nın bedeninin ve kanının, göri.inen şeyler olan ekmek ve şarapla, gerçek olarak ve cevher olarak bulunduğu göri.işi1yeralmaktadır46. Aynca bu
eserde, tsa'nın Evharistiya'da bulunduğunun sadece Romen Kilisesi tarafından değil, Ortodoks Kiliselerce de kabul edildiği vurgulanmaktadır 47.
Luter, Katolik Kilisesi'nin "transsubstantiation-cevher değişimi" anlayışına karşı göri.işlerini, Smalkade Maddeleri'nde48 açıkça ortaya koymuştur: "Transsubstantiation'a gelince, biz, 'ekmek ve şarap tabii cevherini kaybediyor, gerçek ekmek kalmıyor, sadece ekmeğin şekli ve rengi
kalıyor' şeklindeki Sofistlerin (Katolik Kilisesi'nin görüşü) öğrettikleri
incelikleri hesaba katmıyoruz. Zira, Kutsal Metne uygun olan, ekmeğin
ekmekolarak da mevcut olduğudur. Pavlos "kırdığımız ekmek,,49 ve "öylece ekmekten yesin"Soderken buna işaret ediyor,,sı
. Luter'in 1546'da ölümünden sonra, bir çok münakaşa ve münazara
Luterciler arasında bölünmelere yolaçtı. Tartışma konulanndan birini de
Evharistiya'nın mahiyeti teşkil ediyordu. Bu konuda, özellikle iki grup
karşı karşıya gelmişti. Bunlardan birisi, Philippe Malenchton taraftan olduğunu ileri süren ve Kalvenist anlayışa yakın görüşe sahip olanlardır.
Bunlar, "Filipist" olarak adlandırılıyorlardı. Diğerleri de koyu Lutercilerdi. Bir çok siyasi ve dini otorite, bu aynlıklan, ve tartışmalan gidermek is~

44.
45.

46.
47.
48.
.'
49.
50.
5ı.

Philippe Melanchton, Confession d' Ausbourg, La Foi des Eglises Lutheriennes,
Confcssions et Catechismes, Texte Publie par Andre Birmele et Marc Lienhard,
Editions du Ccrf, Paris 1991, s.61, nu.34.
Ausborg Iman Açıklaması'nın Savunması, Ausborg İman Açıklamasına Katolik Kilisesi mensuplarının karşı çıkmalarından dolayı, Charles Quint tarafından yine Melanchton'a yazdırılmıştır. Latince versiyonu Mayıs 1531'de yayınlanmıştır. (Bkz. La
Foi des Eglises Lutheriennes, 97).
Phillippe Melanchton, L'Apologie de La Confession d'Ausbourg, La Foi des
Eglises Lutheriennes, Confessions et Catechismes, Texte Publie par Andre Birmele
et Marc Licnhard, Editions du Cerf, Paris 1991, s.163, nu.1 95.,
L' Apologie de La Confession d'Ausbourg, s.164, nu.195.
Papa 111.Paul'ün 2 Mayıs 1536'da yayınladığıbir
genelgeye karşı cevap vermesi
için Prens Jean Frederic tarafından Luterden istenmiştir. Luter, kendisinden istenen
bu metni, 3 Ocak 1537'de Prens Jean Frederie'e takdim etmiştir. (La Foi des Eglises
Lutheriennes, Confessions et Catechismes, Texte Publie par Andre Birmele et Marc
Lienhard, Editions du Cerf, Paris 1991,252-253.
.
i. Korintoslulara, Xl16.
i. Korintoslulara, X1/28.
Martin Luther, Les Artides Smalkade, La Foi des Eglises Lutheriennesı. ~onfessions ct Catechismes, Texte Publie par Andre Birmele et Marc Lienhard, h<1itions du
Cerf, Paris 1991, s.271, nU.443.
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tedi. Bunun için bir çok toplantı yapıldı. Nihayı~t 1580 yılında, "La Formule de Concord" olarak adlandFilan bir metin üzerinde geniş ittifak sağlandıs2.
Concord Formülü adlı metinde, Ausbourg lman Açıklaması'nın bazı
kimseler tarafından yanlış yorumlandığı anlatılmaktadır. Bu kimselerin,
Evharistiya'da İsa'nın, bedenini ve kanını ekm(:k ve şarapla manevi olarak verdiği görüşünde olduğu belirtilmektedir. Küçük Kateşizm, Büyük
Kateşizm ve Luterci geleneğin diüer eserlerinden örnek verilerek, İsa'nın'
gerçek bedeni ve kanının ekmek ve şarapla ağı:~ yoluyla bedenselolarak
alındığı görüşü açıklanmaktadıl!.
İsa'nın "alınızve yiyiniz, bı1 sizin için verilen benim bedenimdir',s4
sözünü akla uygun değildir diyı~rek yorumlayanlara cevap verilmektedir.
İsa'nın bu sözünün, basit anlamı ile anlamanın gereği vurgulanmakta ve
Hz. İbrahim ömeği55 verilerek konuya açıklık getirilmektedir. Tann'nın
İbrahim'den oğlunu kurban etmc~ini istemesinin akla, ilahi kanuna aykın
olmasına rağmen, İbrahim'in bu:ıu tartışmadığı, bunun üzerinde akıl yü56
rütmediği ve Tann 'ya itaat ettiği helirtilmektedir .
Formül'ün sonunda, diğer konular yanınd<ı, Ekmek-Şarap Ayininde,
İsa'nın mevcut olması ve kurbUlılığı ile ilgili olarak maddeler halinde
açıklamalar yapılmaktadır. Buradı Katolik Kili!;ı~si'nin "transsubstantiation-cevher değişimi" anlayışı reddedilmekte, E'Jharistiya'nın ölüler ve diriler için kurbanlığını savunmanı II şirk olduğu kabul edilmektedir. Aynca, İsa'nın bedeninin ve kanının manevi olarak alındığını iddia edenlerin
görüşleri, Evharistiya'da, ekmd ve şarabın, var olmayan İsa'nın bedeninin hatırası olduğu görüşkri vı~~asıl ki ekmek ve şarap bedenin gıdası
ise, İsa'nın maddi olarak m~vcut olmayan bedeninin de ruhun manevi gıdasıdır fikri de reddediliY0l51.
Yukanda izah edildiği gibi Luterci gelenek mensupları, İsa'nın gerçek bedeni ve kanının Evharisti~'a'da gerçek olarak bulunduğunu kabul
etmeklebirlikte,
ekmek ve ş,u';ıbın cevherinin değişmediğine; ancak,
İsa'nın bedeninin ve kanının ccvher olarak da bulunduğuna inanırlar.
Böylece" Katolik Kilisesi"nin "transsubstantiation"
anlayışı karşısında
52.
53.
54.
55.
56.
57.

La Formule de Concord, La Foi des Eglises Lutheriennes. Confessions et
Catechismes. Texte Publie par A;~dreBirmele et N:arc Lienhard. Editions du Cerf.
Paris 1991.411-509.
La FOılnulede Concord, 5.494, rııı.ıo33-1034.
Matta. XXV1/26.
Tekvin.XXWI-13.
La Formule de Concord, s.498-499, nu.I043-1045.
La Formule de Concord, s.506-S0S, nu. 1060-1068.
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:'consubstantiation" görüşünü kabul ederler ekmek ve şarabın cevheri ile
ısa'nın bedeni ve kanının cevherinin birlikte bulunduğuna inanırlar.
Luterci Kiliseler, Evharistiya'nın dua ve iyi işler gibi bir kurban niteliğini kabul etmelerine rağmen, bunun Tanrı nzası için kurban olduğu fıkrini reddederler'B.
4. Evharistiya Konusunda Zwingli'nin Görüşleri*
Zwingli'nin görüşü, aynı zamanda bu. geleneğin savunuculanndan
olan (E colampade'ın görüşüdür. Zwingli, ısa'nın göğe yükselmesinden
sonra, bedensel ~larak yeryüzünde hiç bir zaman bulunmadığını ileri
sürer. Ona göre, ısa'nın yeryüzündeki varlığı ruhidir. Ona göre Kutsal
Ruh, imanda iş görür ve İsa'yı inananın ruhunda hazır edel9•
Zwingli'ye göre sakramentin gayesi, yaşanılan ve içten hissedilen bu
varolmayı dışa vurmak ve açıklamaktır. Bu, kederi açık1aı:nak ve dışa
vurmak için yas tutmaya benzer. Ekmek ve şarap, kesinlikle ısa'nın hazır
bulunmasının bir taşıyıcısı, vasıtası değildir. Onlar, ancak işaretlerdir
(signes). İsa'nın Kutsal Perşembe, de söylediği "bu benim bedenimdir ..." .
sözünü, "bu benim bedenimi işaret eder" şeklinde anlamak gerekir.
İsa'nın "iyi çoban benim,,60 veya "ben kapıyım,,61 sözlerinin anlaşıldığı
şekilde literer değil, yorumlayarak anlamak gerekir6.2•
Zwingli 'ye göre, Evharistiya'nın kurbanlık niteliğinin olması, hiç bir
şekilde sözkonusu değildir. Bu, insanlann İsa'nın ne olduğunu ve onlar
için n~ler yaptığını ilan etmek için topluca yapılan bir ayindil3• Ancak
Zwingli'ye göre Evharistiya (La Cene) , kutsal bir ayindir ve saygı ve saygınlık isterM. Ona göre lütuf ve af, sakramentten önce gelir. İsa ile bağlantı, Kutsal Ruh ile yapılır maddi bir desteğe ihtiyaç yoktur. Vaftiz ve Evharisti'nin iç ve şahsi bir değeri yoktur. O, Kilise'ye aidiyyetin
şahitliğidirbS •

*

59.
60.
61.
62.
63.
64.

58.
Andre Gouneııe, "La Cene et La Reforme", Le Protestantisme Ce qu'il Est-Ce Qu'il
N'Est Pas, La Cause, Carrieres-sous-Poissy
1990,81-82.
1549'da, Kalven ile Bullinger arasında, Evharistiya konusunda mutabakata van Idıktan sonra, Kalven geleneği ile Zwingli geleneği, Kalveneiliğin baskın olduğu, bir
mezhebi n iki kolu haline gelmiştir. Bununla beraber, Evharistiya konusunda kendine has görüşleri olmasından dolayı, Zwingli'nin görüşleri ayn başlık halinde ele
alınmıştır.
Gouneııe, 82.
Yuhanna, xii 1,14.
Yuhanna, Xl8.
Gouneııe,82-83.
Gouneııe, 83,
Gouneııe, 88.
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Zwingli, "sacramentun" kelimes.inin ilk dönemindeki anlamından
yola çıkarak, ayini askeri birliğe,f:atılmaya benZı~tir. Bu bakımdan Ekmek
Şarap Ayini ile fert, kendis:nin hı'nın ord.usuyla bir asker gibi birleşmiş ,
olduğunu dışa vurur. Sakreınent, inananın Isa ik ilişkisini değil, inananın
Kilise ile ilişkisini kurarc",.
5. Kalvencilerin
Görüşleri

(Vi:gIise Reformee), Evharistiya Hakkındaki

Kalvencilerin görüşleri, Rcf'ormcu Kiliselerden olmasına rağmen,
~utercilerden ayrılır. Kal ven' in Evharistiya konusundaki görüşleri,
ısa'nın bedeninin ve kanının gef'rek olarak Ayio. esnasında bulunduğunu
savunan Luter ile, ekmcğirı ve ~:arabın, hiç bir şekilde İsa'nın Ayin'de
hazır bulunmasının taşıyıcısı olmadığını iddia ec.en Zwingli arasındadır.
Kalven, Ekmek Şarap Ayirıini İsa'nın bıralı:tığı en önemli sakrament
olarak görür. Bundan dolayı da şr~ytanın en çok bu sakrament konusunda
Hristiyanlar arasına yanlışlıklar ~oktuğunu düşünerek, kendisini bu hatalan gidermek .için görevli s<,yar67.
Kalven, öncelikle, ekmek ve şaraqın işaıet ettiği anlam üzerinde
durur. Evharistiya'daki ekmek ve şarap, ısa'nın, kurban olarak vücudunu
bir defa sunması ve insanların günahlarına bee:el olarak kanını bir defa
dökmesinin, ekmek ve şarapla in:~anlara tasdik (dilmesini ve bunun meyvelerinden insanlann üıydalanmasını ifade eder6S• Takdis edildikten
sonra, ekmek ve şarap ceviler de,ğiştirerek İsa'aın bedeni ve kanına dönüşmel9• Sakrementlere has olan, ruhi olanı görünür işaretlerIc göstermektir. Evharistiya'nın mh:' gerçeği budur. Ruhlarını beslemek için, İsaMesih'in eti insanlar için yiyecek. kanı içecektir. Şayet Evharistiya işaret
olarak buna cevap vermiyorsa sa1:;ament de yoktur70.
K,alvenci Kiliselerin gö~şi.ii1e göre, Ekmek Şarap Ayini, İsa-Mesih
ile birliğin şahitliğini yapar. IS2" insanlar için sadece bir defa ölüp dirilmekle kalm~makta, bu Ayin ile, insanları eti ve kanı ile beslerneye devam
etmektedir. Insanlar bu Ayİ:1 ile I';a'nın hayatına ortak olur. Her ne kadar
65.
66.
67.
68.

69.
70.

Gounelle, 89.
Gounelle, 89-91.
Jean Calvin, Petit Traitı~ de la S:ıiı;te Cene de Notw Seiugneur Jesus-Christ, Paris
1959,43.
Le Catechisme de I'Eglise de Geı:cve, Confession ct Catechismes de la Foi Reformee, Laboret Fides, Ctnevre 1986, 101-103, l':u. 347-348. Kalven. bu eseri,
Strazburg'dan Cenevre'ye dönüşünde (1541) Strazbıırg'da ulaştı~1 tecrübeler sonucunda yazmıştır. Reform esaslarını Cenevre'de yerlc~ştirmek amacıyla diyalog şeklinde kaleme aldı~ı bu eser, dini kanunlardan ziyade, iman esaslarını ihtiva eder.
Jean Calvin, Petit Traite de la Sainıe Cene, 48.
Jean Calvin, La Vrai Façon de Reformer L'Eglise Chretienne, Labor et Fides,
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İsa, bütün insanları yargılamaya gelinceye kadar gökte de olsa71 gizli etkisiyle (vertu) ve Ruh'un anlaşılamazlığıyla insanları beslemekte, bedeninin ve kanının cevheriyle yaşatmaktadır. Bu, manevi olarak yapılır ve insanların anlamasının fevkindedir, gökseldir. Evharistiya'da verilen ekmek
ve şarap insanlar için manevi yiyecek olarak hizmet eder72•
İsa, Ekmek Şarap Ayin~:ıde maddi olarak bulunmasa da, onun bütün
insanlara, hatırasında bu ekmekten yenilmesini ve şaraptan içilmesini buyurmasından dolayı, insan gözleri ile, koparılan ekmekte ve sunulan kupada, onun haça gerilmesini ve kanını dökmesini görür. İsa'nın bedeninin
ve kanının işaretleri olarak kendisine Ayin' de verilen ekmekten yerken ve
şaraptan içerken onun ebedi hayat için haça gerilen bedeni ve dökülen
kanı ile ruhunu besler, hararetini söndürür73• İnsan, her ne kadar, Evharistiya'da İsa'nın bedeni ve kanı ile manevi olarakbeslense de, ekmek ve
şarap, İsa'nın gerçek bedeni ve kanı olmaz. Nasıl ki,Vaftiz esnasında su
değişmiyorsa, Ekmek Şarap Ayini sırasında da ekmek ve şarap değişmez;
fakat onda bir işaret, ilahi bir alarnet vardır74•
İsa, beden ve kandan sebepsiz bahsetmiyor, nasıl ki ekmek ve şarap,
insanın bedenini şimdiki hayatta besliyorsa, onun haça gerilmiş bedeni ve
dökülmüş kanı da ebedi hayat için ruhun gerçek yiyeceği ve içeceğidir.
Onun bedeni ve kanına Kutsal Ruh'un işi ile iştirak ediliyor; kutsal işaretler, onun hatırasına bedenin ağzı ile kabul ediliyor75•
Ekmek Şarap Ayini konusunda en aynntılı bilgileri "La Confession
Helvetique posterieure" ihtiva etmektedir. Bu metin, 1549'da, Kalven ile
Bullinger arasında Evharistiya konusunda varılan mutabakattan sonra,
Kalvenei geleneğin önemli metinlerinden biri haline gelmiştir. "La Confession Helvetique posterieure" ortaya çıktığında, Reformcu Kiliseler,
Luterci Kiliseler ve Kalvenci Kiliseler olmak üzere, iki önemli guruba aynlmıştı. Luterci Kiliselerin içinde, Luterci ve Mel~nştoncu iki görüş bulunuyordu. Kalvenci gelenekte ise Zwingli ve Kalveneiler bulunuyordu. Bu
. dönemde, daha önce, Luterciliğin Katoliklik aleyhine yayıldığı bölgelerde, Kalveneilik yayılmaya başlamıştı. Bu yüzden bu iki Reformcu gelenek birbiri ile kıyasıya bir- rekabete başlamıştı. Hatta, Kalveneilere kızan
bazı Luterciler, "Kalvenci olmaktansa, Papacı (Katolik) oluruz" demeye
başlamıştı. Kalvencilerin yeni yerlerde yerleşmelerinden dolayı, KatolikGeneve 1957.43-48.
7 ı. Markos. XVI/19; Resuııerin İşleri, IJ2- Il, III/2 ı.
72: La Confession de Foi des Eglises Refonnees de France, Confession et Catechismes
de la Foi Reformee, 125.127.
73. La Catechismc de Heidelberg, Confession et Catechismes de la Foi Reformee, 157158, nU.75.
74. La Catechisme de Heidelberg, 159, nU.78.
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ler ve Luterciler olmak üzere iki mezhep kabul edilen bölgelerde, Kalvenciliğin inanç esaslanm derli t,)plu ele alan biresere ihtiyaç duy,uluyordV.
Bunun üzerine Bullinger'den böyle bir eser yazması istendi. Bullinger'in
bu isteğe karşılık olarak yazdığı "ıla Confes!ion Helvetique Posterieure",
önce İsviçre, daha sonra da Fransa, Macaristan ve Polonya'da Kalvenciliğin \FEgli~e Refomıee ..Reform Yapılmış Kilise) en önemli temel metni
oldu.
\
iLLa Confession Helveıique Posterieure"da, Evharistiya esnasında
İsa'nın etinin ve kanının içselolarak alındığından ve onun kanının gerçek
bir içecek, etinin gerçek bir yiyecek olduğundan bahsedilir. Ancak, yeme
işinin birçok türleri vardır. Birisi bedensel yeme işidir. Bu durumda
insan, eti ağzına alıyor, dişleri ile çiğniyor v~ kanuna gönderiyor. İsa'nın
'7
.
eti bedenselolarak yenernez' .
.
İsa'nın bedeni ruhi: olarık y~nir. Ancak bunda et, ruha dönüşmez.
Fakat bedenselolarak değil, mhi olarak İsa-Mesih ile iletişim kurulur.
İsa'nın bu çeşit etini yemek ı,'c kanını içmek, kurtuluş için gereklidir. Bu
olmadan kurtuluş mümkün dtğildir78•
Bir de, İsa'nın bedeninin sakrarnental olarak yenmesi vardır. Bunda,
İsa'nın bedeni, sadece içselolara}( ve ruhi olarak değil, dışsalolarak da,
İsa'nın bedenini ve kaı;,ım görünür sakram(~nt olarak da alınır. Bununla
Kutsal Ruh, İsa ile ileti~.imi 1urar V~ Kilise'n.in üyesi olma dışa vurulur79•
Evharistiya'daki ekmek ve şilrap, İsa'nın gerçek bedeni ve. kanı değildir.
İsa, bedenselolarak ekmekte [dzli değildir. Bundan dölayı, ekmek türü altında işaret alınır" Zira, İsa' nın bedeni göklerde, Baba'nın sağındadır.
Bundan dolayı, ekmekte Rabbe tapmamak gerekir. İsa, Evharistiya kudanan Kilise'sinde etkisiyıe vardırSO.
'
Kalven, Evharistiya'nırı kurban niteliği olduğunu kabul etmez.
çünkü ona göre İsa-Mesih te~çkurbandır. B~.ba'sına haçta bedenini ve kanını insanlann günahları için sunmuştur. Bıı kurbanın tekkurban olarak
kabul edilip de, Evhariı,tiya'da odun yeniden gerçekleştirildiği fikrini de
reddeder81•
,
.
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La Catechisme de Beidelbere. 159, nU.79.
Bkz. La Confessim1 de Foi ,h: Eglises Refonn~es de France, Confession et Catechismes de la Foi Refonnee, H;I-19S.
.
La Confession Helvetique Fosıeriere, Confession et Catechismes de la Foi Re.
formee,282-284.
La Confession Helvetique Po:;teriere, 284-285.
La Confession Helvetique Posteriere, 285-286.
La:Confession Helvetique Posteriere, 286-287.
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SONUÇ
Evharistiya konusunda, Katoliklerle Protestanlar arasındaki anlayış
farklılıklarını ele aldığımız bu çalışmamız neticesinde, Protestanların da
kendi aralarında inanç farklılığı bulunduğu ortaya çıkmıştır. Katolik1er,
kendi açılarından net bir anlayış ortaya koymuşlardır. Birincisi, Evharistiya'da İsa'nın gerçekten hazır bulunması ki bu, takdisden sonra ekmek ve
şarabın cevherinin, İsa'nın gerçek etinin ve kanının cevherine dönüşmesi
şeklinde olur. Bu anlayışı Katolikler, "transsubstantiati<?n" terimi ile ifade
ederler. Katoliklerin ikinci görüşü ise, Evharistiya'da, ısa'nın haçtaki biricik kurbanının tekrar edilmesidir. Bu anlayışa göre Evharistiya'nın kurban özelliği vardır.
Protestanların Evhari~tiya konusundaki görüşleri çok açık değildir.
Luterciler, Evharistiya' da Isa 'nın gerçek olarak hazır bulunmasını kabul
etmekle birlikte, "transsubstantiation" anlayışını reddederek "consubstantiation-ekmek ve şarabın cevheri ile, İsa'nın bedeni ve kanının cevherinin
birlikte bulunması" görüşünü kabul ederler. Luterciler, Evharistiya'da
kurbanlık niteliği olmadığı; ancak duada olduğu gibi bir yakınlaşma niteliğinin bulunduğu görüşündedir.
Protestan olmalarına rağmen Zwingli ve Kalv~n'in Evharistiya konusundaki görüşleri, Lutercilerden ayndır. Zwingli, ısa'nın göğe yükselmesinden sonra hiç bir şekilde yeryüzünde ~ulunmadığını kabul eder.
İsa'nın yeryüzünde bulunması ancak ruhıdir. ısa'nın bu konudaki sözlerini sembolik olarak anlamak gerekir. Zwingli'ye göre, Evharistiya'nın
kurbanlık niteliği kesinlikle yoktur. Kalvencilere göre ise, İsa, Evharistiya'da etkisiyle bulunur, -ekmek ve şarap cevher değiştirmez, buna inanmak, insanı, ekmekte Tann'ya tapınmaya götürür. Kalvenciler de Evharistiya'nın kurban niteliğini kabul etmezler.

