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)7.11.2021(  

را برپا  ايوكريست در شب پنج شنبه مقدس، راز ح،يمس یسيکه خداوند ما ع ميديخود د یقبل یها موعظهسراسر  در

بدن و  بانیِ رعشاء مقدس  قيخداوند از طر نيبنابرا. انجام شده است یاله مراسم ليتورگىکرد، که از آن زمان در هر 

 نيدر ع. نمايد یم سيکند و آنها را تقد یپاک م انکند، آنها را از گناهانش یخون مقدس خود، خود را با مؤمنان متحد م

  .سازد یجوان مدوباره کند و آن را  یم نيتضمرا  سايکل یوحدت اعضا ،ايوكريستحال، راز 

 

آمرزش گناهان  به جهت یاريبس یاعالم کرد که خون او که برا ايوكريستراز  بناىخداوند در کلمات  ن،يبر ا عالوه

  ).28: 26 یمت(کند  یمُمهر را  ديشود، عهد جد یم ارائه ايماندارانبه  دنينوش یو براشود  یم ختهير

  

 ؟!ستيچ كند یم ُمهربا خون خود  آن را که خداوند »ديعهد جد« اما

با  نايدر کوه س که چگونه خدا ميدان یم نيقيهمه ما به . است یميعهد قديك وجود  یبه معنا »ديعهد جد« اصطالح

 یآن را م ديبا لياسرائ یشناخت و بن تياراده خدا را به رسم یعهد، موس نيا قياز طر. عهد بست یحضرت موس

ثبت کرد و به  یدو لوح سنگ یخود را بر رو فراميناز  یخالصه ا در واقع خدا. کردند یو آن را حفظ م رفتنديپذ

را به  احكامتمام  عتيشر بحسب یکه موس یهنگام رايز«: با خون ُمهر شد زين ميعهد قد عالوه بر اين. سپرد یموس

 و تمامى قوم پاشيدکتاب و  بررا  آنها و بزها را با آب و پشم قرمز و زوفا گرفت و  ، خون گوسالهرسانيدقوم  سمع

  ).20- 19: 9 انيعبران( »امر کرده استرا شما  که خدااست  ىعهدآن  ونخ نيا: گفت

 

خون گوساله ها و بزها  ختنيآن را با ر یمرتبط دانست که موس ميخود را با عهد قد ديدر شام آخر، عهد جد خداوند

قدرت ؛ كه به تنهايى شده است ُمهرو  تصويباو او با قومش با خون خود  ديکرد که عهد جد ديکرد و تأک تصويب

که خون گاوها و بزها  محال است رايز: "کند یم ديجنبه خاص تأک نيپولس رسول بر ا. از گناهان را دارد یپاکساز

  ).4: 10 انيعبران" (ديگناهان را بزدا

 

خداوند تا  ميتعل نيا ميدان یهمانطور که م. کند یم نيو تضم ُمهرخود را  ميهمه تعال ايوكريست الهىبا راز  خداوند

 ليشده به ما تحو ريشاگردان خداوند تفس یدر نوشته ها یگريمقدس ثبت شده است و بخش بزرگ د ليدر اناج یحد

  .دهند یم ليرا تشک ديعهد جد دهبا هم متن شناخته ش نهايهمه ا. داده شده است

 

نقل ) 25 :11( انيتوسط پولس رسول در رساله اول خود به قرنت ، ايوكريستسخنان خداوند، طبق سنت راز  نيآخر

دارد که  ريبه تفس ازيعبارت کامالً جامع است و ن نيا» .ديانجام دهمن  دِ يا، به مى نوشيدرا هر بار كه آن : "شده است



تمنور فقط پدران  حداقل به طور خالصه، پدران مقدس در  م،ينيبب بياييدپس . ما بدهند بهتوانند  یما م یسايکل ۀگش

 ند؟يگو یبه ما چه م» يادآورى« نيمورد ا

است که خداوند از آغاز خلقت  يیتمام کارها نيشام مقدس، بلکه همچن نيآن اولاز  یعباد یادآوري ،ايوكريستمراسم 

ما . انجام داد حيرا که مس را بجا مى آوريم چيزىهمان  قاً يما دق ايوكريست الهىبا . به خاطر ما انجام داده است

) ليتورگى كال(یعباد آورىاديبا » ...ميآور یم اديپس به «: ميکن یم مياو تقد زيمرگ و رستاخ اديمقدس را به  ىآنافورا

  .ميکن یم یبلکه آن را زندگ م،يکن یفکر نم حيمس یقربانما فقط به 

 

 یم. ديافزا یما نسبت به او م یداشته است، بر قدردان یکه خداوند به ما ارزان يیها همه نعمت یادآوري ن،يبر ا افزون

به ما  حيمسوقتى که  است چيزىهمان  نيبه هر حال، ا. است حيمس ادي ۀثمر )یربان یعشا(ايوكريست توان گفت که 

 ادي. مياو را از دست نده یاله یايعطا جهيو در نت ميونش غافل دييايب: قصد داشت م،يآور اديدستور داد که او را به 

همواره " ديبا م،يباش حيبا مس نکهيا یو ما، برا. کند یم ترکينزد حيو ما را به مس مى افزايدما را  یاحسان او قدردان

  ).20 :5 سيانافس" (وييمگشکر  حيمس یسيخدا و پدر را به نام خداوند خود ع زيچ براى هر

 

 نيا شود یبررس ديباشود،  یشود و انجام م یگفته م یاله ليتورگىآنچه در  ريشروع به تفس قبل از، که یمهم موضوع

  :است

  ؟دهد یم انجامرا  یاله ليتورگىمراسم  یواقع چه کس در

 

 یخادم واقعهر بار اما . الزم است یاله مراسم ليتورگىانجام  یبرا كاهن اياسقف  کيکه حداقل  ميدان یما م همه

راز را اکنون  نياو ا. جا آوردرا ب ايوكريست الهى که در شام آخر مراسم یکس. است حيخود مسى اله مراسم ليتورگى

  .دهد یانجام م شهيو هم

 

 یم سيو تقد مى دهد رييخداوند است که آنها را تغاين را دارند، اما  یاسرار اله خادمانها و کاهنان منصب  اسقف

مراسم پس در . کند یرا روشن م) عشاى ربانى( ايوكريستاست که با حضور خود شام آخر و  یکسآن  حيمس. کند

شما منتقل  هرا ب یربان مقدس یشما عشا هنِ اكکه  یهنگام. مينيب یرا م حيمس دِ ما خو كاهندر شخص  یاله ليتورگى

کاهن به . است حيمس ۀکه دست دراز شدايمان داشته باشيد دهد، بلکه  یکار را انجام م نيا كاهنکه  ديکند، فکر نکن یم

 یسرود کروب یدهد، همانطور که در دعا یمارائه به او دهد و دست خود را  یقرض م حيزبان خود را به مس یسادگ

 عيو توز كند یم دريافتکه  آن ،یشو یم ميقدو هم ت یکن یم ميهم تقداى مسيح، خداى ما،  يرا تو،ز: "شود یم دهيد

  ."ني، آمتا ابد و تا جميع اعصاراکنون و ... ميده یمرا به تو ل و جال، فرمايد یم
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