
 
AT THE HEART OF THE DIVINE LITURGY LIES THE GREAT MYSTERY OF THE 
HOLY EUCHARIST (5) 

  

  نهفته است ايوكريست مقدسراز بزرگ  ،یاله ليتورگىدر قلب 

 
 

 )31.10.2021(  

ايوكريست خداوند در راز مقدس بدن و خون  درشدن  کيکه مؤمن با شر ميداد یگواه تيواقع نيبه ا یقبل موعظه در

که  هر: "ابدي یخداوند تحقق م واقعه سخن نيا قياز طر. شود یمتحد م حيمس رستاخيز كردهبا بدن  )یربان یعشا(

درک کامل ابعاد  یبرا) 56 :6 وحناي." (نوشد، در من ساکن است و من در او یخورد و خون مرا م یمرا م بدن

  :ميپاسخ ده ريالزم است به سؤال ز ،ايوكريستراز بزرگ  ودمند گستردهس

  ند؟يگو یم ايوكريستبه آن راز  چرا

  

 تكه تكهآن را  ،یشکرگزار یدر هنگام شام آخر، نان را گرفت و به دنبال دعا یسيمقدس، ع ل نگارانيگفته انج به

 یآن گاه جام را گرفت و پس از خواندن دعا» .بدن من است نيا ؛ديو بخور ديريبگ«: کرد و به شاگردانش داد و گفت

 به جهت یاريبسبراى که  ]جديد[در عهد  منخون است  نيا. ديبنوش ايناز  همه شما«: به آنها داد و گفت شكرگزارى

در هر مراسم  كاهنکه توسط  ميشنو یما همان کلمات را م) 27- 26: 26 یمت(» .شود یم ختهيآمرزش گناهان ر

انجام شده است،  یسيتوسط ع یشکرگزار یقبل از شام آخر، دعا نکهيبا توجه به ا. شود یتکرار م یالهليتورگى 

انجام برگزار كننده  كاهنکار توسط  نيهم، شود یآغاز م »يوكريستىا یدعا« اي» آنافورا« رگبز یکه دعاهنگامى 

" یاله یشکرگزار"کلمه  یواقع یبه معنا یونانيکه در  ،نامند یم" ايوكريست الهىراز "آن را  ليدل نيبه هم. شود یم

  .است

  

 نيهر فرد مؤمن و همچن. از خداست یشکرگزار یبرا یراه ايوكريست الهىکل راز . ستين ليتنها دل نيحال، ا نيا با

همچنان و ارزانى داشته که او به ما  –شناخته شده و ناشناخته  اعم از – یشماريب کین یزهايبه خاطر چ سا،يکل کل

 شکش،يپ یامر، از جمله در دعا نيا. دکن یم ميانسان دوست تقد یرا به خدا یسپاسگزار یاي، هداكند یمعطا به ما 

مقدس و شراب در جام مقدس، به  سسکويد ینان رو یعنيمقدس،  یايکه هدا یپس از ورود بزرگ، هنگام كاهنکه 

قادر  یخداوندا، خدا«: كند یم اعالم كاهن. گيردمى قرار  ديتأکمورد کند،  یشود، دعا م یمحراب مقدس آورده م

 ضيف کيتا روح ن... دان قيما را ال... ميکن ميبه تو تقد را یانروح یها یو قربان ايداه ما را قادر گردان تا... متعال

  ."قرار گيرد قوم توارائه شده و بر همه  یايهدا نيتو بر ما و بر ا

  

مقدس را با نان  سسکويکه د یدر حال كاهنکه هنگامى  ،شود یم کيمقدس نزد یايهدااز  »ايوكريستى یقربان« لحظه

و براى در همه ، اين هدايا را از هداياى خودت": كند یماعالم  با صداى بلند ،بلند مى كندو جام مقدس را با شراب 

ى تينها یب نيکِ  یزهايچ اطررا به خ یسپاسگزار یايهدا نيا ميخواه ی، ما مخداوندا: یعني." ميکن یم ميتقدهمه، به تو 

ست که نان و ا ليدل نيبه هم. ميندار یزيما از خود چ رايز م،يکن ميتقد ،یده یو همچنان به ما م یا دهيکه به ما بخش



هر  یما آنها را برا. آورده شوند تو یبرا یشکرگزار هيتا به عنوان هد ميهستند انتخاب کرده ا تو آفريدهشراب را که 

  .داريم یعرضه م ،یما انجام داده ا یخود برا يیامروز و در هر مکان از فرمانروابه خلقت تا  غازکه از آ یکار

  

 یايخواهد که روح القدس را بر هدا یپدر م یاز خدا كاهن! رسد یبه اوج خود م ايوكريست الهىمرحله راز  نيا در

 یجام است، خون گرانبها نيخود و آنچه در ا حيمس ینان را بدن گرانبها نيا: "رساندمقدس بفرستد تا راز را به انجام 

با . استقابل تصور غير ذهن انسان  یکه برا مى دهد رخ یلحظه معجزه ا نيدر هم یبه راست." بگردانخود  حيمس

مصلوب و  حياکنون در محراب مقدس، مس. شود یکامل م ی، قربانو شراب به خون خداوند نان به بدن خداوند ليتبد

 سپاسگزارىشام  نيا. ميکن یدر شام شرکت م ون،يصه یو همراه با دوازده شاگرد، در تاالر آسمان ميبرخاسته را دار

 ليتبد در محراب مقدس مقدس ميز. ندارد یپنجشنبه مقدس تفاوت درشام آخر نخستين آن  باوجه  چيبه ه یو شکرگزار

 جلجتادر  یاز قربان یريتصو ايوكريستراز  راياست، ز نيچن نيا. شود یم جلجتابه  ليشده است، تبد قربانىبه سفره 

 ،ايوكريست. ميرس یم رستاخيزبه  جلجتاپس از . شود یم یقربان حي، مسجلجتامانند  ،ايوكريست الهى در مراسم. است

فو یب مِ ياق ديع   .دهد یم نانياطم ندهيآ ملكوت یاست و ما را از شاد سايکل ۀق

  

  .ميصحبت کن یقربان کيبه عنوان  ايوكريستدر مورد مفهوم  شتريب یکم بياييد

 همه شما«: ، مشهود استتحويل دادکه راز را به شاگردان خود  ی، هنگامخداوند سخنجنبه در  نيا ز،ياز هر چ قبل

: 26 یمت(» .شود یم ختهيآمرزش گناهان ر به جهت یاريبس یکه برا در عهد جديدخون من  است نيا. ديبنوش ايناز 

آمرزش گناهان  به جهت یاريسب یبرا"کند که  یخون خود صحبت م یبه وضوح از قربان نجايخداوند در ا) 28- 27

کند، هنوز مصلوب نشده  یخون خود صحبت م یاز قربان یاست که خداوند، وقت رگذاريواقعاً تأث نيا." شود یم ختهير

کند و مثالً  یاستفاده نم ندهياو از زمان آ. کند یدر زمان حال استفاده م" شده ختهير"حال او از کلمه  نيبا ا. است

پدران  ست؟يچ نيا یمعن، »شود یم ختهير«، بلکه خون من است که »خواهد شد ختهير«که  ستخون من ا نيا: ديگوب

ت منور  یبرا جلجتابار خون مقدس خود را بر  کيخداوند فقط : کنند یما آشکار م یبراموارد زير را  سايکل ۀگش

 ،خواهند كرد یزندگبازگشت ثانوى کرده اند و تا  یکه از زمان آدم زندگ یهمه کسان یو نجات جهان، برا حيات

 د، نا مربوطشو یم ميزمان، که به روزها و سال ها و قرن ها تقس متداول ازدرک  یاله ليتورگى مراسم در. ختير

او  پيشگاهدر  زيهمه چ. وجود ندارد یا ندهيآ نه نه حال و نه گذشته وبراى خدا  ميدان یهمانطور که م .شود یم

شود،  یاعمال م" نيايشى ليتورگىزمان " ايوكريست الهىراز  یدر زمان اجرا بيترت نيبه هم .است یابد حضورى

فرصت را دارند  نيا یکه انسان ها در هر عصر ی، به طورگردد یم ليبه زمان حال تبد زيآن همه چ قيکه از طر

  .گردندشوند و از آن بهره مند  کيبه راز نزد ميدر اورشل حوارىکه با دوازده 

  

  .داد ميادامه خواه ندهيآ کشنبهيموضوع  نيبا ا -  به خواست خدا – ما

  

 متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه ~ 


