
 

IN THE DIVINE LITURGY THE BELIEVER IS UNITED WITH CHRIST 

  

 شود یمتحد م حيمؤمن با مس یاله ليتورگىدر 

 

(24.10 .2021)   

نسبت به  حيمس یسيخداوند ما ع بى نقصثمره عشق کامل و  )یربان یعشا(ايوكريست الهىراز بزرگ  يیبرپا

آورند و  یم مانياو ا ليکه در طول اعصار به انج یدهند و نسبت به همه کسان یکه به کار او ادامه م ،است رسوالنش

  .رنديگ یم ديتعم

 

محبت فداکارانه خود را چه در عمل و چه در گفتار نسبت به شاگردانش ابراز در فرصت هاى مناسب بارها  خداوند

که در شب پنجشنبه مقدس با لطافت فراوان خطاب  مياوريب اديرا به  مانداوندخسخنان  نياز ا یبرخبياييد : داشته است

 كسى«: و). 9 :15 وحناي(» محبت نمودمشما را  نيز، من محبت نمودکه پدر مرا  همانطور«: به شاگردانش فرمود

خداوند آنچه را که  نجايدر ا). 13 :15 وحناي(» .دوستان خود فدا کند یجان خود را براكه  ندارد نيبزرگتر از ا محبتى

 تو اى چنانكه«: کند یدعا م خود خطاب به پدر یسيو ع. کرد انيانجام خواهد داد ب جلجتاخودش چند ساعت بعد در 

» با ما متحد شوند... آورند یم مانيکه به من ا یاست که همه کسان نيمن ا ی؛ آرزوو من با تو هستىبا من متحد پدر، 

  ).24 :17 وحناي( »ندبا من باش من مى باشمکه  يیدر جا خواهم یپدر، م یا«). دينيرا بب 21 :17 وحناي(

 

 یسيعميل شديد خود،  یاز بازگشت او به جالل آسمان بعدو چه چه قبل  گر،يد یاريو سخنان، از جمله بس عيوقا نيا

 نيزم نيا یرو بر یزندگ طول در که یکسان همهخود با رسوالنش و  یادامه ارتباط دائم یرا برا انسان- خدا حيمس

 یسايکل یبود که با اعضا ليخداوند نه تنها ما. کند یآشکار م، دشون یم ليتبد او یسايکل یاعضا به و آورند یم مانيا

  !باشد در اتحاد مطلق و کامل با آنهاكه : بزرگتر را داشت یحت یزيچ یباشد، بلکه آرزو یخود در ارتباط دائم

  

 یمقدس م هاى ليما از انج فتد؟يتواند اتفاق ب یم چطور اين. رسد یمتناقض به نظر م نهايهمه ا ینظر عقل بشر از

خود بازگشت ،  یبه آسمان صعود کرد و به جالل ابد ني، از زم خود زيروز پس از رستاخ 40،  یسيکه ع ميدان

بار ديگر و . راست پدر نشسته استبه دست به آسمان صعود کرد و  او: "اعتراف مى كنيم نامههمانطور که در اعتقاد 

 نجايکه ا ،ى مبارزسايکل یپس چگونه ممکن است ما، اعضا» .کند یجالل خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داور در

امر  نياست؟ اگرچه ذهن ما از درک ا حيمس یسيما ع پر جاللکه خداوند  ميباش يیجا م،يکن یم یزندگ نيزم یرو

با  ست،يممکن ن رياو غ یبرا زيچ چيو قادر مطلق که ه داناى مطلق یبه عنوان خدا وندبزرگ عاجز است، خدا

  .افتيراه حل کامل را  یربان یراز عشا يیبرپا

 

سهيم شراکت و  ديمف راتيتأث یشاگردان خود برا ی، مدتها قبل از شام آخر، خداوند شروع به آماده کردن قلبهااز پيش

فرصت استفاده کرد و به  نيپس از معجزه اطعام پنج هزار نفر، خداوند از ا. بدن و خون مقدس خود کرد با شدن



 تا حياتکه  خوراكى یبلکه برا د،يکار نکنخوراك فانى  یبرا: "کرد ديتأک روحانى هيتغذ تيشنوندگان خود بر اهم

 یسيکه شنوندگان از ع یو هنگام) 27 :6 وحناي." (كردخواهد  شما عطابه آن را  است، که پسر انسان باقى یجاودان

من : "کند آشكارآنها  برنکرد که به وضوح  غي، خداوند در)34 هيآ." (به ما بدهپيوسته نان را  ني، اخداوندا: "دنديپرس

و با  اين خوردند،  منا را ابانيشما در ب پدران«: پرداخت یشتريب تفاسيربه و در واقع او ). 35 هيآ" (هستم حياتنان 

: 6 وحناي( ".، نخواهد مردبخورداز آن شود ، که هر کس  یاست که از آسمان نازل م ینان نجاياما در ا. مردند حال

نازل  آسمانکه از  ینان زنده ا من هستم آن: "کند یآنها آشکار م یرا با وضوح برا قتيو او بالفاصله حق). 50- 49

» .مى بخشم جهان حيات به جهتآن را من است که  بدننان  نيا. نان بخورد تا ابد زنده خواهد ماند نيااز هر که . شد

  ).51 هيآ(

  

کند، آماده  یشروع م شيسايکه از شام آخر به بعد در کل ىکار یکه شاگردانش را برا مينيب یرا م یسيما ع نجايا در

  .سازد یم

 

شروع به واکنش به سخنان فوق  انيهودي، ) 52 هيآ(دهد  یبعداً به ما اطالع م نگار، ليانج يوحناى، همانطور که  اما

" ؟تا بخوريمبه ما بدهد خود را  بدنتواند  یمرد م نيا چگونه: "و گفتند در گرفتنزاع  شانخود نيخداوند کردند و ب

کردند و در اعتراض  تركشدند و او را  متعجبخداوند  اناز شاگردان خداوند از سخن یاري، بس جهيدر نت). 52 هيآ(

 یواکنش ها نيحال ، ا نيبا ا). 60: 6 يوحنا" (تواند آن را بشنود؟ یم یسخت است ، چه کس كالم نيا: "رفتند و گفتند

که به  یو کسانپيش برود تر  ميبرعکس ، آنها او را وادار کردند تا واضح تر و مستق. خداوند را نترساند انيهودي

بر . داده خواهد شد تحويلکه در زمان مناسب به آنها كردند  یاز راز شروع به شناخت كاملتر، داشتند اعتقادسخنان او 

 ديپسر انسان را نخور بدن اگر م،يگو یبه شما م به راستى ،راستىبه «: کند یکلمات را اضافه م نياساس، خداوند ا نيا

نوشد در من ساکن است و  یخورد و خون مرا م یمرا م بدنکه  هر... .ديندار در خود حيات د،يو خون او را ننوش

کنند، آنها  یم افتيدر یاله طى مراسم ليتورگىکه مؤمنان در  حيبدن و خون مقدس مس یعني) 56- 53: 6(» .من در او

 .سازد یمتحد م حيرا با مس

 یاله ليتورگى مراسمکه در طول هر  ،)یربان یعشا(ايوكريست راز  يیبا برپا ح،يمس یسيخداوند ما ع بيترت نيبد

 طورتا به : کرد نيتضم -  زيو شگفت انگ عهيماوراء الطب یا وهيبه ش - خود را  یآرزو نيتر یشود، باطن یانجام م

  .باشدمتحد  وفادار ايمانداربا هر  شهيهم یبرادائم و 

  

 .ما خواهد بود یبعد مبحثکار موضوع  نيانجام ا نحوه

 

  متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه ~ 


