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 قدمهم

( در اثر Anton Baumstarkآنتون بومستارک )   

ظه سپاسگذاری تطبیقی، مالحکالسیک خود با عنوان آیین

-پاسسدر آیین» سپاسگذاری دارد: قابل توجهی بر آیین

شویم. آنجا که گذاری، ما از قلب زنده کلیسا آگاه می

روند و فیض قربانی بر دعاهای ما تا تخت خداوند باال می

بارد و بدن رمزآمیز زندگی مشترک ایمانداران فرو می

آورد. همان بدنی که رسول درباره مسیح را به تکاپو درمی

آن گفت: یک بار برای همیشه مُرد، تا مرگ دیگر بر او 

سپاسگذاری روبرو شدن با آیین« سیطره نداشته باشد.

نجات است. -ت خداوند است که یک رویاروییحیا

 سپاسگذارینامه شورای دوم واتیکان در باب آییناساس

چرا » شمارد: در ابتدای خود، این واقعیت را چنین برمی

که نیایش است که از طریق آن، بخصوص در قربانی 
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« رسد.سپاسگذاری، کار نجات ما به انجام میاالهی آیین

گوید: یابد که میآنجا ادامه می نامه تا بههمین اساس

همچنین مسیح اراده فرمود تا کار نجات که رسوالن آنرا 

های مقدس قرار دادند، در راستای قربانی و آیینوعده می

-گیرد، که تمامی حیات عبادی پیرامون محور آن می

سپاسگذاری مقدس برترین جایگاهی جشن آیین« گردد.

ن ارائه شده، مورد است که زندگی و نجات مسیح در آ

 گردد. به هر روی در بیداریتبادل قرار گرفته و تجربه می

های جدید مسیحی و گروههای مذهبی تأثیر فراگیر فرقه

، جنبه گراییشرقی و روابط نسبی سکوالریزاسیون و مادی

 های سنتیواقعی و متبرک زندگی و نجات که در آیین

 است. آیا واقعیتعبادی آمده، مورد بازنگری قرار گرفته 

ه های گستردها و نیایشزندگی و نجات راستین در سنت

کلیسا کم رنگ شده است؟ و یا آنکه به هیچ وجه به 
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های عبادی توضیح داده نشده است؟ به هر خوبی در سنت

روی، هنگام بررسی قربانای مقدس سریانی شرق، به 

 عنوان یک نمونه در این باب، با واقعیتی کامالً وارونه

 روبرو هستیم. این بررسی تالشی است برای ترسیم 

مضمون معروف نجات، با تمرکز بر قربانای مقدس 

از نیایش تن و خون  سریانی شرق، در دورنمای وسیعی

 (.Anaphorasگذاری )سپاسمسیح در آیین
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زندگي و نجات: يک نگاه اجمالي تطبيقي به دعاي  -1

   سنتي تن و خون مسيح

سپاسگذاری سنتی به حدی سرشار از دعاهای آیین   

ارجاع به حیات و نجات اند، که بیشتر آنها تماماً 

سپاسگذاری هستند. به دربرگیرنده فرض متقدم آیین

سپاسگذاری در فصل نهم های آیینعنوان نمونه، دعاهای

که خداوند از  "زندگی و دانشی"( به Didacheدیداش)

کنند. دعای د، اشاره میطریق فرزندش عیسا شناسان

دانش، ایمان و جاودانگی را "شکرگذاری در فصل دهم 

 .طلبندرا می "که خدا از طریق فرزندش عیسی شناساند

شکل نهایی نیایش مرقس قدیس در مقدمه خود چنین 

... تو او )انسان( را از طریق این راز "کند: اعتراف می

 و نو بخش و آسمانی، دوباره شکل دادهشگفت، حیات
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. نیایش مصری بازیل قدیس چنین یادآوری  "کردی...

او )مسیح( راه رستگاری را به ما نشان داده،  "کند: می

عطا کرد که از نو به وسیله آب و روح از باال زاده شویم 

القدس، از ما انسانهایی ساخت و با تقدیس ما توسط روح

. نیایش مصری سراپیون  "که مالک خویشتن هستند...

(Serapionپدر حیات و نجات را شکر می ) :تو "گوید 

گوییم ای پدر، ای پدیدآور جاودانگی، تو را سپاس می

سرچشمه زندگی، سرچشمه نور، سرچشمه تمامی فیض و 

راستی هستی. دوستدار انسان و دوستدار فقیران. تو همگان 

را با آمدن پسر محبوبت با خویشتن آشتی داده و به سوی 

از  پس "گوید: . نیایش یقوب قدیس می"ایخود کشیده 

آن تو پسر یگانه خویش را به جهان فرستادی تا تصویر 

تو را دوباره نو کند... او در میان آدمیان ساکن شد و همه 

. نیایش بیزانتی "چیز را برای نجات نوع ما مهیا ساخت
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بازیل قدیس به وضوح تجربه نجات در مسیح  را شرح 

د این جهان شدن او به ما فرامین نجات با شهرون "دهد: می

را عطا کرد، ... و ما را به دانش تو خدا و پدر راستین 

رسانید؛ او ما را برای خود به دست آورد، مردمی غریب، 

کهانتی شاهانه، امتی مقدس و آنگاه که ما را با آب شسته 

القدس تقدیس نمود، خود را به عنوان قربانی گناه و با روح

، گناهی که ما توسط آن دربند شده و به آن تقدیم کرد

 ."فروخته شده بودیم

القدس در نیایش تن و خون مسیِح دعای فراخوان روح

گذاری چنین درخواست دوازده رسول درباره آیین سپاس

کنندگان حیات و که برای تمامی شرکت "کند : می

رستاخیر، آمرزش گناهان، سالمت جسم و جان، روشنایی 

در برابر تخت داوری مهیب مسیح...، باشد  ذهن و قوت

که ما به واسطه فیض و رحمت و محبت تو به آدمی، از 
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بخش تو همیشه و رازهای آسمانی، جاودان و حیات

القدسِ دعای فراخوان روح«. مند گردیمهمواره بهره

 "کام نیز درخواست مشابهی دارد: قدیس یوحنای زرین

کنندگان، ی شرکتها )تن و خون( براباشد که این

به همراه  مراقبت روح برای همراهی با روح القدس،

آورند، برای پُری پادشاهی آسمان، برای جسارت حضور 

 نیایش "در برابر تو، اما نه برای داوری یا محکوم شدن.

 ی... ما به واال حضور خجسته"کند: رُم چنین اعتراف می

داریم؛ یک میهای خود تو را تقدیم تو، هدایا و موهبت

عیب، نان مقدس زندگی قربانی خالص، یک قربانی بی

 "جاودان و جام رستگاری ابدی.
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نيايشي سرياني شناسي حيات و نجات در آيينواژه -2

 شرق

در دعاهای کهنِ تن و خون مسیح در سنت سریانی شرق، 

های حیات و نجات با اصطالحات غنی مورد اشاره ویژگی

در   hayāقرار گرفته اند. شایان توجه است که اصطالح 

سریانی هم به معنی زندگی )حیات( و هم به معنی 

که از آن گرفته   M’hayanaرستگاری است. عبارت 

ننده، کننده یا احیا کبخش، تسریعشده است به معنی حیات

نیایش از جمله در ارتباط با نام ندر موارد بسیاری در آیی

ه ب سپاسگذاری، و قربانای مقدس خداوند، رازهای آیین

 ند.ککار رفته، آنها را در فراهم آوردن نجات توصیف می

است که از ریشه  purqānāواژه دیگر در زمینه نجات 

prq  گرفته شده است که به معنای بازخرید، خونبها یا



13 
 

اژگان مرتبط با آن نظیر و و hasiی نجات است. واژه

hasyānā  ،mhasyānā  ،به معنی دلجویی، کفاره

و کلماتی نظیر  bqšپاکسازی یا بخشش است. ریشه 

buqš  ،buqānāš  ،در زبان سریانی با بیان رهایی

گذشت و بخشش، داللت ضمنی بر نجات مسیحایی دارند. 

که به معنی خریدن، خونبها و  zbnی کاربرد واژه

به نجات در بر دارد.عباراتی نظیر   بازخرید است، اشاراتی

paҫa  ،paҫitā  ،)رهاندن از شر(areš ، aryš 

-کردن، حلکردن، معاف، آزادکردن، تبرئهرهاکردن)

نیایش کردن( ، نیز در آیین)روشن anehmکردن( ، 

 نیایشهای معنای ضمنی رستگاری را در بر دارند. آیین

 š و šqdبا تزکیه و خلوص در ارتباط اند، که با کلمات 

metqa بیان شده است. همچنین عباراتی نظیر

mdabbrānutā  ، )تقدیر االهی(qublā   ، )پذیرش(
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kahtāš  ، )دریافتن(punya  ، )بازگشت(sabrā 

rabba  ، )امید عظیم(hayyē d-hadtā  زندگی(

)با روی  pumē ptihē w-apē yaliatāنوین( ، 

)با روی   parhsyāحجاب(، و گشوده و لبان بی

)زندگی جاوید( که همه آنها  hayē l’almāگشوده(، 

 هایی از رستگاری و زندگی نوین اشاره دارند.به جنبه
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حيات و نجات: يک بررسي متني بر قرباناي سرياني  -3

 شرق

نه چگودر این بخش سعی شده است که نشان داده شود    

سپاسگذاری کلیسا، بیان حیات و نجات در جشن آیین

گیرد. سراسر گردیده و مورد تبادل قرار میشده، اعتراف

آورد که تجربه نیایش این احساس را به وجود میآیین

نجات در آیین سپاسگذاری سریانی شرق چیزی است که 

ا هاز پیش انجام شده اما هنوز به پایان نرسیده است. نیایش

سنن عبادی چنان گشوده اند که تمامی اعضا، اعم از  و

کنندگان و اجرا کنندگان و ایماندارن، وارد یک شرکت

-شوند که به تجربه نجات میفرآیند تطهیر و تزکیه می

ای که با نگاه به برآورده شدنش در جهان انجامد، تجربه

 آینده، جاری شده است.
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ویان ( : دعای پاشEnarxisنیایش سرآغاز ) 3-1

(Mandatum( و نیایش جالل )Gloria) 

سپاسگذاری و به طور دعای سرآغاز که مقدمه ای بر آیین

است، به هدف آیین جشن، تزکیه  خاص آیین کالم خدا

سپاسگذاری با دو کند. در ماالبار آیینو نجات اشاره می

 Pukdankon-Puqdanēشود؛کالم آغاز میتکه

Dmasiha ربانی مقدس در شام که یادآور تأسیس راز ق

ای به ( است. این اشاره20-19: 22آخر و پاشویان )لو 

سپاسگذاری، در پوشش یک بخش آیینی نجاتهسته

سپاسگذاری یک واقعیت االهی است که جشن است. آیین

)یو  "آن بدن برای حیات جهان پاره شده است "در آن 

خون به جهت بخشایش گناهان بسیاری ریخته  "( و 51: 6

 (28:  26)مت  "شده
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آید نیز این معنای (که در پی میGloriaدعای جالل )

تلویحی نجات را در بر دارد که سرود فرشتگان با دعای 

شود و باز چگونگی ( همراه میMandatumپاشویان )

تأسیس راز االهی نجات را که از آسمان به زمین آمده و 

و  صلح "دهد: نسخه سریانی متن به ما رسیده را نشان می

(، نشان 15: 2)لو  "امید خوب بر مردمان نیک زمین باد

ده گیری افتتاح شدهد که رهایی و نجات راستین در تنمی

است. این به آن معنا است که آرامش و رستگاری راستین 

( ، از راهی که یگانه پسر به ما آموخته 27: 14مسیح )یو 

در آسمان  است، در اختیار تمام آنانی است که خداوند را

 دهند.جالل می

 "ای پدر ما "دعای نخستین  3-1-1

( برای Pater Noster) "ای پدر ما"دعای نخستین 

ترکیب تمامی جشن با نیایش مسیح است، که در آن طلب 
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رسیدن ملکوت، تحقق اراده خداوند، طلب خوراک و 

 ها و شریر، با مضمون نجات آمیخته اند.رهایی از بدی

 کشیش دعای نخست 3-1-2

ها لحن ها و جشندعای نخست کشیش برای یکشنبه

سپاسگذاری را با هدف آن یعنی تمامی دعاهای آیین

کند. با بکارگیری حیات نوین و رستگاری هماهنگ می

ت: توان چنین گفشناختی سریانی شرق میواژگان مسیح

سپاسگذاری به واسطه رحمت پسر رازهای مقدس آیین

و رهایی ما از طبیعت)انسانی( محبوب تو برای نوسازی 

 ضعیف خو، به ما عطا شد. 

شده برای جشن خداوند هنوز بیشتر گویای دعای تعیین

-بخش کل جشن است. این دعا طلب میهای نجاتجنبه

 کند که شخص بتواند برای ستایش خداوند که با رحمت
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االهی خویش نجات را ارزانی ما داشته با تن و جان پاک 

طلبانه کننده و مغفرتدر رازهای تزکیه طاهر، و قلب

 کند که جشنشرکت جوید. این دعای کشیشی اعالم می

 سپاسگذاری جشن موهبت نجات است.

 (Marmitaمارمیتا ) 3-1-3

مزامیر مارمیتا که خود نیایشی مرکب از سه مزمور برای 

ها است، به دقت برگزیده شده اند تا نشاندهنده وعده جشن

 ای تمامی مظلومان و محرومان باشد. نجات خداوند بر

خداوند دست همه کسانی را که در حال افتادن هستند  "

  "داردگیرد، و همه خم شدگان را برپا میمی

چشمان همگان به انتظار توست و تو روزی شان را در  "

  "رسانیوقتش می
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خداوند  "همین مضمون را در بر دارد:  145مزمور 

دهد، خداوند زندانیان را آزاد گرسنگان را خوراک می

-گشاید، خداوند خمسازد، خداوند چشمان کوران را میمی

د، دارافرازد، خداوند پارسایان را دوست میشدگان را برمی

-کند و حامی یتیمان و بیوهبانی میخداوند بر غریبان دیده

 "گذارد.فرجام میزنان است، اما راههای شریران را بی

دهد: این سیر فکر را ادامه می 146همچنین مزمور 

شدگان اسرائیل را کند و راندهخداوند اورشلیم را بنا می"

بخشد... خداوند آورد، دلشکستگان را التیام میگرد می

 ."ندافکافرازد، اما شریران را بر زمین میفروتنان را برمی
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ها نجات خداوند را به فروتنان از آنجا که مارمیتا در جشن

دهد، مارمیتای ایام عادی مرکب لشکستگان وعده میو د

است که بر آمادگی درونی  117و  150، 15از مزمورهای 

و تزکیه وجدان و شکرگذاری از سوی نیایشگر برای 

که  15رسیدن به نجات خداوند، تمرکز دارند. مزمور 

های خالص رو ها و ذهنکند تا جماعت با قلبکمک می

ی تندهجا است. پرسیستند، بسیار بهبه قربانگاه خداوند با

راستین کیست؟ نجات ارزانی چه کس شده است؟ آنکه 

در خیمه خداوند میهمان شود و در کوه مقدس او ساکن 

گردد. آنکه در صداقت گام بردارد و درستکار باشد و از 

دل راست بگوید. که به زبان خویش غیبت نکند و به 

قول خویش وفا کند  اش بدی روا ندارد، آنکه بههمسایه

و پول خود را به ربا ندهد و رشوه بر ضد بیگناه نپذیرد. 
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آنانکه اینها را به جای آورند پارسا هستند و در راه نجات، 

 دارند.نیایش راستین ارزانی خداوند می

3-1-4 The Onita D-Qankeسرود محراب : 

سرود محراب آوازی است که جماعت در هنگام تکریم 

ند. خواندر صفوف منظم رو به محرابگاه میصلیب مقدس 

ی قربانگاه دعای معرف سرود به قدرت رستگارکننده

(. سرود محراب آواز madbahā mhasyānāمقدس )

ل بخش سمبراستینی درباره نجات است، که قدرت نجات

صلیبی که سبب خیر همه ما  "دهد. صلیب را نشان می

ا آزاد شد. بوده است، که توسط آن انسانیت میرای م

ای استوار باش و ما با این صلیب بر خداوندا، برای ما قلعه

  "شریر و تمامی اسباب او پیروز خواهیم شد.
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 Lakhu Maraسرود  3-1-5

)تو ای خداوند( که مسیح را به  Lakhu Maraسرود 

کند، نقطه اوج عنوان نجات دهنده بشریت معرفی می

ادی، دعاها و ( است. رسوم عبEnarxisنیایش سرآغاز)

نیز به مضمون نجات  lakhu maraآوازهای مربوط به 

کنند. دعای بُخورسوزکه پیش از را در خویش حمل می

خداوند و نجات مردم او را طلب  "احترام"آید آن می

در اصل به هنگام ورود  lakhu maraکند. سرود می

برگزارکنندگان به قربانگاه و گشوده شدن پرده حائل، به 

شماسان و دیگر خادمین که صلیب، انجیل، بخورات  همراه

شد. تمامی این رسوم کردند، خوانده میو شمع را حمل می

ای است به پذیرش رسمی مسیح یعنی آن مُنجی اشاره

های صلیب و انجیل است. دعاهای آسمانی، از طریق سمبل

lakhu mara  معرف کلیسا است که در جایگاه برکت ،
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گاه ناتوان در شکرگذاری کافی نسبت  روحانی قرار دارد،

دهنده امید نجاتی که از پیش به خداوند و همواره نشان

 ها وبرقرار گردیده اما تمام نشده است. دعای یکشنبه

هنگامی که رایحه  "کند: ها چنین درخواست میجشن

شیرین محبت دلنشین تو، ای خداوند و خدای ما، بر ما 

گردد، ش حقایق تو نورانی میهای ما با داندمد و روحمی

 ی آن محبوبباشد که ما الیق آن گردیم، تا با مکاشفه

تو در آسمان روبرو شده و آنگاه تو را اعتراف کرده، 

ات ها و برکی مملو از کمکوقفه در کلیسای خجستهبی

 "تو، تو را جالل دهیم...

نیایش روزهای یادبود و ایام عادی نیز همین تجربه نجات  

 گذارد:را به اشتراک می
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های تو به ما، که غیرقابل ها و فیضبرای تمامی یاری

جبران است، ما تو را اعتراف کرده، در کلیسای 

ها و فیوضات ی تو که مملو از تمامی یاریتاجگذارده

 دهیم...وقفه جالل میاست، تو را بی

ی تن دهندهمسیح را به عنوان نجات lukha maraای دع

 ستاید:و روح می

ستاییم؛ عیسای مسیح ما تو را خداوند همگان، ما تو را می

های ما و منجی کننده بدندهیم؛ چرا که تو احیاجالل می

 های ما هستی.رئوف روح

چنانکه در ادامه این گزینه آمده است، با به کار گیری 

آدمی، این دعا مسیح را به عنوان منجی بدن گانه جنبه سه

(pagrā( روح ،)napsā( و زندگی )hayāما برمی )-

(. این آواز و این گردآوری در 23:  5شمارد )اول تسا 
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 یجانبهکند که مسیح منجی همهنیایش آغازین اعالم می

 سراسر جهان است.

 کالم خداحیات و نجات در آیین 3-2

شود که معرفی می Trisagionآیین کالم خدا توسط 

که  "خداوند مقدس، قادر و جاودان "تقاضایی است از 

 Trisagionها است. ها و مرحمتتوانای تمامی یاری

شود، اندرزی است برای ستایش توسط شماسان معرفی می

-خدای زنده که هر دو معنای خدای زنده و خدای نجات

یادآور  Trisagionدهنده را توأمان دارد. از این گذشته 

یامبر شدن پدیدگاه اشعیا است که به پاکسازی و گماشته

( و بنابراین جماعت پرستنده را 13-1: 6انجامد. )اشعیا می

ی مکاشفه خداوند، تزکیه و حکم به رفتن به همان تجربه
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-االهی از سوی او در شاهد بودن برکالم خدا، دعوت می

 جایی است برای کند. دعای پیش از قرائت کتاب مقدس،

 بخش کالم خدا:های رهاییاشاره به جنبه

ای خداوند و ای خدای ما انگیزهای اندیشه ما را روشن 

بخش تو را کن تا نجوای شیرین احکام االهی و حیات

های خویش عطا فرما که ما بشنویم؛ و در فیض و رحمت

در آنها منفعت محبت و نجات را بیابیم، که هر دو در 

اند، ای خدای همگان باشد که تو را و روحخدمت جسم 

 وقفه و استوار ستایش کنیم...همواره بی

در دعای بعد انجیل همچون نوری که عقل را روشنی 

کند معرفی شده است. این دعا بخشیده و روح را منور می

ش بخفیضِ تعمق بر متون و هدایت توسط احکام حیات

ه یات و نجات اشارطلبد. نمونه دیگری که به حاالهی را می
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دارد دعای کشیش هنگام برداشتن کتاب مقدس و پیش 

های جاودانی که تو جالل باد بر رحمت "از قرائت است: 

را به سوی ما فرستاده اند، ای مسیح، ای نور جهان و ای 

 ."حیات همگان

د. کندعای انجیل نقش رهایی بخش انجیل را بیان می    

-یمعرفی م  "سیح پاداشاهمنجی ما م"که به عنوان کتاب 

که یک آواز تفسیری پیش از انجیل  Turgamaشود. 

است سرشار از اشاره به حیات و نجات است: انجیل تن را 

 بخشد؛ او مملو از زندگی وشفا بخشیده به روح زندگی می

بخش ارواح بد و شریر را بیرون شادمانی است؛ کالم حیات

انی است، روشنی و رانند، انجیل دروازه منزلگاه آسممی

 حقیقت و زندگی است و...



29 
 

دعای خاموش پیش از انجیل خط سیر مسیر نجات را در 

 کشد:راستای کالم خدا به تصویر می

ها ما را ذهن 2ما را در شریعت خود خردمند گردان؛  1

های ما را با روح  3در حکمت خود روشن گردان؛ 

تو  تا ما در اجرای احکام  4حقیقت خود مقدس کن؛ 

 همواره فرمانبردار باشیم، ای خدای همگان...

ی شیرینی که از جانب نیایش بخورسوز که به رایحه    

(، و برپا داشتن 3: 12مسیح برخواسته و خانه را پرکرد )یو 

دو شمع در زمان خواندن انجیل، به قدرت تطهیرکننده و 

 بخش کالم خدا اشاره دارند.روشنی

( که پیش از inclination prayerنیایش تمایل )    

ده شود، کلیسای پرستنترخیص نوآموزان مسیحی انجام می

کند، که یافته ترسیم میرا به عنوان جماعت نجات
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گوسفندان شبان خویش اندکه توسط مصائب عظیم مسیح 

 خریده شده اند.

های پیش از دعای تن و حیات و نجات در نیایش 3-3

 (pre-Anaphoraخون مسیح )

های پیش از دعای تن وخون مسیح نیز راسم و نیایشم    

در ارجاع به نجات غنی هستند. نخستین نمونه در دعای 

باشد که خدای همگان "شود: ها دیده میشستن دست

ها و گناهان ما را با ریزش )باران( شفقت ناپاکی قرض

های جرم ما را در خود بر ما پاک کند، و باشد که او لکه

 "رحمت خود بشوید.اقیانوس عظیم 

نیایش هنگام برداشتن جام و سینی به شکل صلیب در     

 "بخش قربانای مقدس است: قربانگاه، گویای جنبه نجات

باشد که مسیح که برای بازخرید ما قربانی و به با فرمان 
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داد که یادبودی از مرگ و تدفین و رستاخیز او به جا 

وتاه این متن ک "رد...آوریم، این قربانی را از دستان ما بپذی

کند که سرچشمه نجات ما قرابنی مسیح خاطرنشان می

-است، که اثر آن در جشن کلیسا مورد تبادل قرار می

-گیرد. در ایام روزه دعایی دیگر به این نیایش افزوده می

باشد که  "شود که به رستگاری و حیات اشاره دارد:

ا م رازهای مقدس که با فیض و رحمت مسیح برای نجات

آنان که برای همیشه آنها را  کامل شده، برای نجات

قربانگاهی که هدایا بر آن نهاده  "کنند باشد.دریافت می

 ود.ششود به عنوان قربانگاه تسکین بازشناخته میمی

نیایش تمایل، پیش از ورود عظیم، جماعت پرستنده را    

به عنوان مردمانی که به تطهیر و نوسازی برای آیین 

 کشد:نیایش فراخوانده شده اند، به تصویر می
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شده و از وجدان شریر پاک شده است، های ما شستهقلب

تا ما شایسته حضور در واالترین جایگاه مقدس گردیم و 

در پاکی و خلوص و تقدس در برابر قربانگاه تو بایستیم 

های شایسته روحانی را در ایمان راستین تقدیم و قربانی

 کنیم.

( در هنگام ورود عظیم نیز kārozutāروزوتا )کا    

... باشد که "گیرد: می مضمون حیات و نجات را پی

خداوند در رستاخیز تاج بر سر ایشان گذارد و به همراه 

ایشان به ما نیز امید نیک ارزانی، میراث و حیات در 

ملکوت آسمان ارزانی دارد... باشد که این تقدیم نان 

د که با فیض مسیح ، برای ما در پذیرفته گردد... باش

پادشاهی آسمان ، یاری و نجات و به جهت زندگی 

 جاودان باشد.
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در خالل ورود عظیم،  Barsumaدعای تقدیم شده به 

 مؤید جنبه نجات جهانی تقدیم نان است:

... تو مرا در شفقت خود به سوی خویش کشیده ای و مرا 

ای جامع ای در تن عظیم کلیسشدههمچون عضو شناخته

ای تا من این قربانی زنده ، مقدس و خود قرار داده

پذیرفتنی را به تو تقدیم کنم؛ که یادبود رنج و مرگ و 

دهنده ما عیسی مسیح است، که تو رستاخیز سرور و نجات

در او شادمان و راضی هستی تا گناهان تمامی بشر را 

 ببخشی.

Kusāpā  استدعای خاموش کشیش( پیش از نیایش تن(

و خون نیز بخشش و نجات را به عنوان هدف جشن 

... ما را توان و کفایت عطا فرما تا این "کند: مشخص می

 قربانی برای گناهان ما موجب بخشش گردد.
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بخش در نیایش های تن و خوِن های نجاتجنبه 3-4

 ( رسولMari( و ماری )Addaiاَدّای)

توان سرچشمه تمامی ارجاعات به حیات و نجات را می   

-ترین و اساسیدر نیایش های تن و خون مسیح که قدیمی

دهند، نیایش را تشکیل میترین بخش دعاهای آیین

-هاییکه ابعاد نجاتای از نمونهجست. تعداد قابل توجه

توان در دهند را میشکرگذاری را نشان میبخش آیین

( )دعای تمایل در نیایش G’hantaدعایی با نام گهانتا )

یش شود( و نیاخون مسیح که با دستهای باز انجام میتن و 

 های مربوط به آن یافت.

به هنگام  kusāpaارجاع به حیات و نجات نخست در    

نده ز "شود، که قربانا را با عنوان ی آشتی دیده میبوسه

کند. دعای بخوری که پس از توصیف می "و مقدس
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 "نتخادمین و مردما"آید به بخششگهانتای نخست می

-پیش از گیهانای دوم، خدمتِ آیین Kusāpaاشاره دارد. 

بخش آن، زنده و شکرگذاری  را برای شایستگی نجات

 کند.مقدس توصیف می

گهانتای دوم دربرابر قدس، نجات را به عنوان فرض    

گانه تو)سه "دهد: نشان می anamneticاول مسیر 

ت او اقدس( جهان را با فیض او و ساکنانش را در محب

آنکس که بشریت را توسط شفقت خویش  "خلق کردی؛ 

 و به آدمیان فانی فیضی عظیم نشان داد. "نجات داد

Kusapā  در حین دعای قدس، دربرگیرنده احساسات

(، طلب پاکی و 13-1:  6اشعیا در رؤیای آسمانی )اشع 

نافرمانی ما را  "انجامد: کند،  که به نجات میتقدس می

و ذکرهای  ما و آوای نیاز ما را با نوای  پاک کرده و لبان
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فرشتگان تقدیس  "هللویاهای"سرافیم و  "هایقدوس"

 "نما.

-گهانتای سوم روایت محوری نجات در تمامی آیین  

 یسپاسگذاری است، که در حقیقت یک روایت عارفانه

ه یافت مسیح بکه در تن های نجاتمانند است از جنبهبی

 آدمی عطا شده:

در آنچه بر انسانیت ما نهادی تا آن را با الوهیت تو    

جبران را بر ما خویش احیا نمایی، فیض عظیم غیرقابل

آشکار کردی. و تو پستی ما را بلند گردانیدی و ما را از 

بودنِ خویش سقوط خویش بازگرداندی، تو ما را از فانی

برخیزاندی و تو قرضهای ما را بخشیدی و ما را از گناهان 

مُبّری کردی، تو خرد ما را منور کردی و دشمنان  خویش
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ما را ای خداوند و ای خدا ما، محکوم نموی و  در فراوانی 

 های فیض خویش، پیروزی را ارزانی ما کردی.رحمت

شفاعت که پس از عبارت تسبیحی  Kusapaنیایش    

آید به ابعاد جهانی نجات که تقدیم نان و شراب به می

سا و به جهان ، به خصوص به فقیران های مختلف کلیبخش

کند. مسیح زندگی کند، اشاره میو افتادگان تقدیم می

( و این 28: 10خود را برای بازخرید بسیاری داد )مت 

های تن و خون مسیح برای شفاعت منطق گویای نیایش

است، که در عوض بیانگر ابعادتطبیقی قربانی کلیسا است. 

ود؛ انبیا، شاتولیک تقدیم میقربانا برای تمامی کلیسای ک

رسوالن، شهدا و معترفین؛ برای تمامی سوگواران و 

درماندگان؛ برای نیازمندان و آرزدگان؛ برای کشیشان، 

حاالن؛ منصبان؛ برای بیماران و پریشانشاهان و صاحب
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ان و کنندگبرای رفتگان و درگذشتگان؛ برای شرکت

 برگزارکنندگان.

ی کنندهمردگان ارائه kusāpā به همین ترتیب نیایش   

دیده و نادیده است به این  ای از جهانبندی غنیطبقه

های همزمانی و در زمانی جشن ترتیب بیان کننده جنبه

 شود:باشد. قربانا تقدیم میمی

برای صلح و امنیت جهان؛ برای محافظت از کلیسای    

ان؛ پارسایمقدس خداوند؛ برای افزایش ایمان؛ برای تعالی 

اران؛ کبرای قطعیت)پاکی( گناهکاران؛ برای پذیرش توبه

)برای جستجوی گمشدگان؛ برای وجود خانواده( ؛ برای 

بازگشت دورافتادگان؛ برای شجاع ساختن ضعیفان؛ برای 

ای حاالن؛ برای شفتقویت مضطربان؛ برای آرامش پریشان
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بیماران؛ برای حمایت تنگدستان؛ برای نکوداشتِ 

 درگذشتگان...

به همراه اینها، برای کشیش ممکن است که نامها و    

 تقاضاهای دیگر را به این لیست بیافزاید.

گهانتای چهارم شفاعت تن و خون مسیح است که منشأ    

 ذکر شده است. kuspanaو منبع الهام 

بخش جهانی مسیح، با یادآوری پدران قربانی نجات   

ا ر شفاعت ز ایشان خشنود بود،پارسا و عادل که خداوند ا

آورد؛ شفاعتی که از انبیا، در کلیسا به جریان درمی

تمامی ساکنان  "رسوالن و شهدا و هر عضو کلیسا به 

 یابد.گسترش می "زمین

 آرامش و صلح"برای  نخستین استدعا در این شفاعت   

صلح و "در اینجا عبارت   در تمامی ایام جهان است. "تو
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به معنای رستگاری از جانب خداوند  "ندآرامش خداو

 11است. برای نمونه این بخش از انجیل سریانی )مت 

به نزد من آیید ای تمامی زحمتکشان و  "( : 28:

خواهم بخشید. یوغ مرا  آرامشگرانباران، که من به شما 

 مآرابر دوش گیرید و از من تعلیم یابید زیرا مالیم و 

موهبت بودن با مسیح، به  ،  آرامش را درست مانند"هستم

ند. کعنوان یک ویژگی زندگی با مسیح، توصیف می

:  3و عبر  11-7: 95چنانکه مز  ورود به آرامش خداوند،

کنند، به معنی حیات و رستگاری در اشاره می 3: 4؛ 11

به ُبعد  "آرامش و صلح"خداوند است. بنابر این طلب 

 سپاسگذاری اشاره دارد.بخش آییننجات

بخش بعدی نیایش طلب شفاعت نشاندهنده آن است    

را از طریق  "صلح و آرامش "که تمامی ساکنان زمین 

دانش منجی یگانه جهان که  از طرف تنها خدای راستین 
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فرستاده  دهندهپدر از طریق انجیل حیات بخش و نجات

خلوص و "در خالل قرون تمامی  پسریابند.  شده، می

ن، )شامل انبیا، رسوالن، معترفی را به اعضای کلیسا "تقدس

اسقفان، معلمان، کشیشان، شماسّان و کودکان کلیسای 

 "ددهنده تعمیبخش و نجاتنشان حیات"کاتولیک که با 

انجیل حیات "مهر شده اند( تعلیم داد. در اینجا اشاره به 

-نشان حیات"و "خلوص و تقدس"، "دهندهبخش و نجات

ه نجات و زندگی نوین همه ب "دهنده تعمیدبخش و نجات

در مسیح اشاره دارند. بندی که نیایش شفاعت را به پایان 

 بخش قربانا اشاره دارد:رساند نیز به ُبعد نجاتمی

خادمان حقیر تو که در نام تو گردآمده اند ... این راز    

بخش  رنج و مرگ االهی عظیم و شگفت و مقدس و حیات

مسیح را در تو به  و رستاخیز خداوند و منجی ما عیسای

 گیرند. یاد آورده، برافراشته، جالل داده و جشن می
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القدس حیات و نجات در دعای طلب روح 3-4-1

(Epiclesis) 

-القدس بیانگر فرآیند تقدیس شرکتنیایش طلب روح   

کنندگان و هدایت ایاشن به نجات و حیات در بهشت 

ما  ... ای خداوند باشد که این )مراسم( برای"است: 

)باعث( بخشش قرضها و بخشایش گناهان و امید 

برخاستن از مردگان و زندگی نوین در ملکوت آسمان با 

همچنین   "تمامی آنان که تو از ایشان خوشنودی باشد.

 "دعای بعدی نیز رنگ و بوی نجات را در خود دارد: 

وقفه در برای حساب این نجات عطا شده به ما، تو را بی

ات اعتراف کرده، با خون پربهای یافتهکلیسای نجات

 م. بخشیجالل می نقاب،مسیح، با دهانهای باز و رویهای بی
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تمام دعای تن و خون اَدّای و ماری رسول به ما یادآوری 

گانه اقدس است. بخش اصلی کند که نجات، کار سهمی

 ی اقدس برای خلقت و نجاتگانهاین نیایش با ستایش سه

ا گهانتای بعدی که مسیح و تجربه نجات شود و تآغاز می

 یابد.دهد، ادامه میفراهم آمده توسط او را خطاب قرار می

القدس مورد استغاثه قرار و سرانجام، در این نیایش، روح

دگان کننگیرد تا بر هدایا نازل شود، باشد که شرکتمی

 در آنها نجات و حیات ابدی را بیابند.

 تن و خون تئودورحیات و نجات در نیایش  3-5

سپاسگذاری تئودور، بسیار اشاره به نجات در آیین

تر اند، آیینی که به منظور استفاده فراگیرتر و اعالم شده

در اولین یکشنبه بشارت میالد تا یکشنبه نخل تدارک 

 دیده شده است.
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 تقدیر مهیب "گهانتای اول به شکلی تجربی از طریق 

ب ه از راه شگفت و مهیتو، ک "بیانگر نجات است:  "مسیح

تقدیر یگانه پسرت؛ عیسای مسیح؛ سرور ما، بر انسانیت 

را به  "بازیابی حیات نوین "ای، برای ما  ما تأثیر گذاشته

القدس را در قلبهای ما ارمغان آورده ای. و ضمانت روح

 ینهاده و فراتر از آن ما را با فیض خویش، ما را شایسته

جالل کردی... تا ما نه تنها فهم این رازهای مقدس و پر

آنها را پیشکش کرده به انجام رسانیم بلکه در آنها شرکت 

که نیایش تا اعتراف به این "جسته، مشارکت داشته باشیم.

زنده، مقدس، پذیرفتنی و عاری از  "قربانای کلیسا 

 "خونریزی است.

اهدای نان زنده و درخور  "نیایشِ گفتگو، اهدای نان را    

 ".نشده و پذیرفتنی پسر نسل ما..و قربانی کشته نوبر ما،

نامد. دعا با بیان ابعاد کلیسایی و جهانی قربانی مسیح می
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که با شهادت قهرمانانه فرزندان کلیسا در تاریخ گسترده 

یابد: قربانی زنده و درخور پسر، که شده است ادامه می

پیامبران آن را در راز تصویر کردند و رسوالن آشکارا 

المش نمودند و شهیدان با خون خویش آن را خریدند، اع

و عالمان کلیسا آنرا تشریح کردند و کاهنان بر باالی 

قربانگاه مقدس قربانی کردند، و الویان بر بازوان خویش 

ها برای بخشایش گناهان خویش آن حمل نمودند و ملت

را دریافت نمودند، برای تمامی خلقت تا نهایت آن به 

 "م شده است؛ خدای همگان.خداوند تقدی

گهانتای دوم روایت زیبایی حاکی از نجات در بستر 

 کند:ارزشهای محیط ارائه می

... برای ما آدمیان و برای نجات ما، یگانه مولود، 

ارز خداوند خداوندکالم، او که به شباهت خداوند است، هم
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کرده و شباهت بودن را غنیمت نشمرد بلکه خود را تهی

ر خود گرفت، ... او تمامی این تقدیر عظیم و غالم را ب

شگفت را به دست خویش به کمال رسانده، انجام داد... او 

کمال همه چیز است و همه چیز در او کمال یافته است، 

عیب به خداوند او که به واسطه روح جاودان، خود را بی

تقدیم کرد و ما را با تقدیم بدن خویش یکباره تقدیس 

صلیب خویش میان چیزهای آسمانی و کرده، با خون 

زمینی صلح پدید آورد. ما در او که برای گناهان ما تقدیم 

 شده و برخواسته است، داوری خواهیم شد.

روایت تأسیس راز قربانی مقدس همچنین به زندگی و 

بدنی که برای حیات  "کند: استقرار مجدد آن اشاره می

( 51:  6و جهان و برای بخشایش گناهان شکسته شد ) ی

و خونی که برای بسیاری به جهت بخشش گناهان ریخته 

های نجات مسیحایی، روایت با تأکید بر جنبه "شد.
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-تأسیس راز قربانی مقدس با اشاره به نجات به پایان می

باشد که ما جشن این راز عظیم و شگفت و مقدس  "رسد: 

االهی را که نجات تمامی نسل بشر در آن بوده است، برپا 

 "اریم.د

گهانتای پایانی که شامل یک دعای شفاعتی بلند است، 

سرشار از تجربه نجات در مسیح است. دراینجا چند مثال 

 شود:آورده می

اعتراف  ما در شکرگذاری بزرگ برای این نجات عظیم،

داریم؛ نجاتی که تماماً از طریق و نیایش را به تو تقدیم می

. آورده شده است پسر محبوب تو، سرور ما؛ عیسای مسیح

انی کنیم... این قربگانه اقدس تو اعتراف میو در برابر سه

زنده، مقدس و پذیرفتنی را، راز برّه خدا را که گناهان 

 گیرد.جهان را برمی



48 
 

مضمون نجات در دعای تن و خون مسیح به شکل متناوب 

گیرد. پس از دعاهای عمومی با اشاره مورد اشاره قرار می

پدر، نجات فراهم آمده توسط مسیح، با  به یگانه خدای

عتراف ا بکارگیری واژگان مسیح شناختی سریانی شرق،

 شود:می

... او )یگانه پسر( برای ما آدمیان و برای رستگاری ما، 

پسر خدا، خدای کالم، ، خداوند ما عیسای مسیح، انسان 

القدس کامل را دربر کرده و در قدرت خداوند و روح

 بخشنده"ید. و او میانجی خدا و انسان و کامل و عادل گرد

است به تمامی آنان که از طریق او به سوی خدای  "حیات

 پدر آورده شده اند، تا ابداالآباد...

-چنین جنبه نجات مسیحایی همچنین در نیایش طلب روح

القدس القدس نیز وارد شده است. پس از طلب نزول روح
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و مهر کردن  برای برکت دادن مردم و هدایا، و تقدیس

 رسد:بخش خود میایشان، استدعا به هدف نجات

ای خداوند باشد که هرآنکس که در ایمان راستین از این 

ها برای او، )باعث( نان بخورد و از این جام بنوشد، این

بخشش قرضها،آمرزش گناهان، امید بزرگ رستاخیز از 

مردگان، رستگاری جسم و جان و  حیات و جالل گردد، 

 تا ابداالآباد. 

به این ترتیب مضامین حیات و نجات در نیایش تن و    

( تئودور بسیار آشکارتر است. Anaphoraخون مسیح )

 سپاسگذاریآیینکنند که دعاهای این نیایش بیان می

جایی است که نجات در آن اعتراف شده و در کمال خود 

شود، تا در این زندگی مورد تبادل قرار گرفته زیسته می

 و در جهان آینده به کمال برسد.
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 حیات و نجات در نیایش تن و خون نستوریوس 3-6

نیایش تن و خون مسیح منسوب به مار نستوریوس در 

یحیای تعمیددهنده، یادبود عالمان جشنهای؛ عید میالد، 

 ها، و دریونانی )کلیسا(، چهارشنبه استغاثه نینوایی

pesaha شود. شادی )دوشنبه و چهارشنبه(، اجرا می

یافتگی و ابراز شکرگذاری فراوان در این فراگیر نجات

 نیایش، چیزی نیستند مگر شاهدان تجربه نجات.

آغاز  نجات گهانتای نخست نیایش نستوریوس با مضمون

و  "انی گمشدگیابنده"شود؛ با تجلیل مسیح به عنوان می

 . تکرار قربانی کلیسا به عنوان یک"گردآورِ پراکندگان"

تا بندگردان این گهان "زنده، مقدس و پذیرفتنی "قربانی 

 است. 
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یک  آید، بهدر نیایشی که در ادامه دعای گفتگو مانند می

-بخش مسیح برمی-اعتراف تجربی درباب تقدیر نجات

درباره تقدیر شگفت منجی ما مسیح به هوش  "خوریم: 

باش، که برای ما کامل شد؛ همانکس که با بدن خویش 

غمهای ما را شاد کرد و خون زنده خویش را بر قلبهای 

 "ما فرو بارید...

ی هایی دربارهآید؛ استغاثهمی که در پی kusapāدر 

 :خوردشم میبخشی به چدربرگرفتن کیفیت نجات

طلبم برای آرامش جهان و ... فیض تو را به التماس می

صلح خلقت، برای وجود کلیسای وفادار تو و برای 

موفقیت کشیشان تو، برای پروردن ایماندارانت، و برای 

محافظت پارسایانت، برای تبرئه و پاکی گناهان و برای 

ی، متوبه و تبدیل خطایا، برای نجات و یاری تمامی نژاد آد
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و برای پاکی آالیش تقصیرات بندگان و خادمینت که 

 اینک دربرابر تو ایستاده اند...

بُعد تثلیثی نجات در گهانتای دوم جایی که نقش مسیح به 

عنوان کمال مکاشفه و نجات برجسته شده است، ذکر 

ی ما عیسی مسیح؛ امید ما در دهنده... خداوند نجات"شده: 

و دانش از طریق او ما به  او که تمامی گنجهای حکمت

دهد که . همین دعا نشان می"القدس رسیده ایمدانش روح

چگونه خلقت از طریق تقدیر رایگان االهی تثلیث به 

 برد:نجات راه می

... چرا که تو ما را از عدم به وجود آورده، برقرار ساختی 

و هنگامی که ما لغزیده و سقوط کرده رو به هالک بودیم، 

تو ما را دوباره نوکرده، برخیزانده، از آن خویش کردی 

و مراقبت خویش را از ما برنگرفتی، ما را تا بلندای آسمان 
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ه به ما شدباال برده با شفقت خویش، ملکوتی را که آماده 

 عطا کردی...

گهانتای سوم، مضمونی انجیلی داشته و توصیفی درخشان 

های گوناگون حیات و نجاتی که یگانه پسر برای از جنبه

سیری دهد که شامل خطبشریت فراهم کرده، ارائه می

بینی االهی برای بخشش گناهان برای منور است از پیش

 الهی. باید بهپسرخواندگی ا شدن و برخورداری از میراث

 گذار اصطالحات ویژه نجات توجه شود:غنای تاثیر

( و از یک زن 16: 3؛ 2: 2... برای نجات همگان )اول یو 

( باشد که آنان که در 4:4در زیر شریعت زاده شد )غال 

 10؛ مر28: 20زیر شریعت بودند را بازخرید کند )مت 

ه در آدم ( و تا آنان را ک18: 1؛ اول پط6: 2تیم  ؛ اول45:

مرده بودند را احیا کند؛ او گناه را با تن خویش کشت و 

قانون گناه و مرگ را با احکام خویش باطل کرد و 
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فراهم  "راه نجاتی"چشمان فهم ما را گشوده، برای ما 

کرده، ما را با دانش االهی منور ساخته و به آنان که او را 

دا فرزندان خ پذیرفته اند قدرت آن را داد تا )از راه تعمید(

 شوند...

و او آنان که در این دنیا به او تعلق داشتند را حتی تا پایان 

(. او زندگی همگان، فدیه گناهان 1: 13محبت نمود )یو 

نژاد ما شد و برای همگان خود را تسلیم مرگ نمود،مرگی 

کرد و ما به قدرتش تسلیم شده که بر ما حکمرانی می

خویش به مرگ فروخته  بودیم، چرا که از طریق گناهان

شده بودیم. و با خون گرانبهایش ما را بازخرید کرده، 

نجات بخشید و به هاویه نزول کرده بندهای مرگ را 

( در 20: 15)اول قر  "نوبر نجات ما"گشود... او یعنی 

روز سوم برخاست و نوبر تمامی خفتگان شد تا در میان 

ب به جان همگان برترین باشد. او به آسمان صعود کرد و
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راست حضور اعالی تو نشست و یادبود نجات ما را برای 

ما باقی نهاد، که این رازی است که به پیشگاه تو تقدیم 

 داریم، ای خداوند...می

هنگامی که زمان رنج و مرگ وی نزدیک شد، در آن 

تسلیم شد...، پیش از آن  "حیات جهان"شب که او برای 

ه اینک ب ، حتی آنچهکه بمیرد، فصح خویش را بنا نهاد

دهیم، چنان که او خود به ما سپرد، تا یادبود او انجام می

 آن زمان که او از آسمان پدیدار شود...

روایت تأسیس قربانی مقدس به مسیح به عنوان آنکه 

نان که برای بخشایش گناهان "و آن  "برای  ما کشته شد"

خون که برای بسیاری به جهت آمرزش "و آن  "پاره شد

-کند. با اشاره به ُبعد نجاتاشاره می "ناهان ریخته شدگ

بخش روایت، یک اشاره پیشگویانه به رستاخیز و حیات 
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-نوین به آن افزوده شده است که در نیایش طلب روح

 شود.القدس نیز ظاهر می

Kusāpā کننده آید، منعکسکه درپی این سرود می

گناه  مرا از ورطه"های فراتر نجات است: مانند جنبه

زخم اعمال  "شفای خود-تمام"، تا با داروی "برگیر

، "ناهانعفو گ"شیطانی را شفا بخشی؛ و نیز به منظور انجام 

، برای "های عیوب، پاکی لکه"هابخشش قرض"

 برگزارکننده و همراهان او.

ن شود، مضموگهانتای بعدی که با طلب شفاعت آغاز می

ای پدر توانا، همچنین ای خداوند،  "نجات را در بر دارد: 

با یادآوری نجاتی که به ما عطا شده است و تمامی آنچه 

پیش از این برای ما به انجام رسیده، ما به تو ایمان داشته 

تقدیر "کنیم... و تا و )این ایمان به( تو را اعتراف می

کند. همانطور که قربانی مسیح ادامه پیدا می "شگفت
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 ی نیایش نیزاستغاثهمسیح برای نجات بسیاری بود، 

رت دشمنان و نف"خاصیتی فراگیر دارد تا بتواند تمامی 

کنندگان ما و تمامی آنانکه نسبت به ما بدی روا داشته 

اند، نه برای انتقام و داوری بلکه برای رحمت و نجات و 

 در برگیرد."بخشش گناهان

Kusāpā شود فواید درمیان با دعا همراه میبعدی که یک

شود را نوی که به حیات و نجات منتهی میمادی و مع

... و برای مردمانت که در نام تو گردآمده و "طلبد. می

 های ایشاندر این ساعت در برابر تو حاضر شده اند؛ قرض

های عیب را ببخش، و اعمال بد ایشان را محو نما، لکه

ایشان را شسته، گناهانشان را عفو نما، دردهای ایشان را 

هاشان رهایی ده، دشمنانشان شان را از بیماریشفا بخش، ای

ای هرا سرنگون فرما، ای تقصیرات ایشان بگذر، و لکه

های ایشان را شستشو عیب ایشان را پاک گردان، زخم
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ده...، انحرافات ایشان را )به راه راست( بازگردان؛ میرایی 

ایشان را به حیات تبدیل نما...، مشکالتشان را آسانی بخش 

 هاشان را روشن فرما، پَستی ایشان را برفراز...یو تاریک

مد، انجاالقدس میگهانتای پنجم که به نیایش طلب روح

-شناسانه گردهم میها را با لحنی آخرتتمامی استغاثه

 آورد:

ای خداوند، عطا فرما تا در این اقامتگاه موقت، در    

اطمینان و محبت و خلوص اندیشه، در پیشگاه تو زندگی 

م، با دانشی استوار از ایمان راستین در تو، و مشارکت کنی

ات، باشد که آن در رازهای شگفت و مقدس و االهی

ایستیم، هنگام که دربرابر تخت داوری مهیب تو می

شرمسار و گناهکار یافت نشویم. پس همچنان که در این 

جهان ما را شایسته این رازهای مهیب و مقدس و االهی 

شایسته گردان تا در جهان آینده نیز با گردانیدی، ما را 
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گشوده در تمامی آن برکاتی که نه )بدون دریافت روی

روند، کردنشان( از ما رد شده و نه بیهوده هدر می

 مشارکت کنیم.

( و تجربه epiclesisالقدس )نیایش طلب روح 3-6-1

 نجات

 القدسالقدس که در آن ساکن شدن روحنیایش طلب روح

پذیرد، استدعای هدایا انجام می« و تقدیستغییر »برای 

( را برای Anaphoraنهایی نیایش تن و خون مسیح )

 رساند:مشارکت در حیات و نجات ابدی به انجام می

القدس این هدایا را حکیمانه تغییر ده و ... و با عمل روح

تقدیس نما که دریافت این رازهای مقدس و پرجالل برای 

جاوید و برخاستن از مردگان و  کنندگان، زندگیدریافت

آمرزش جسم و جان، دربرداشته باشد و در نور معرفت و 
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گشودگی روی در برابر تو و در نجات جاودان که تو در 

خداوند ما عیسای مسیح وعده فرمودی، باشد که همه ما 

ا ی محبت و صلح، تیکدل به هم بپیوندیم، در یک رشته

ن که به یک امید در یک پیوند و یک روح باشیم، چنا

 فراخوانده شده ایم.

ی وسیعی از نیایش تن و خون نستوریس با بازه

اری، سپاسگذبخش آییناصطالحات در اشاره به ابعاد نجات

بسیار گویا است؛ این نیایش به تجربه غنی نجات در زمان 

حال و امید به وحدت در پادشاهی جاودانی در آینده یعنی 

 کند.یابد، اشاره میرا میآنجا که نجات، کمال خود 

 توزیع نان مقدس 3-7

با رسیدن به بخشش متعارف مراسم، نیایش وسیع 

 آید، ارائهبخورسوز، که پیش از توزیع نان مقدس می
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ی معنایی از آشتی، تبدّل، بخشش و زندگی نوین دهنده

 است:

ای خداوند و ای خدای ما باشد که دعا و نیاز ما به حضور 

و باشد که رایحه بخور ما همچون بوی بخور تو نیکو باشد 

، سبب آرامش تو گردد، روح هاروِن کاهن در آن خیمه

های هامان نو کن و به خاطر رحمتما را به همراه تن

 شمارت با خلقت خود آشتی نما...بی

آید، همچنین مضمون بخشش و تاوان دعایی که درپی می

ه ما را یافته و ب را به همراه دارد. اشاره به شبان نیکو که

گرداند و طلب مالیمت، شستشو و بخشش همه گله باز می

 به تازگی حیات و نجات اشاره دارند:

ای خداوند و ای خدای ما، بوی ناپاکی و فساد ما را با 

رایحه خوشبوی شیرینی محبت خویش مالیم و شیرین 
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گردان، ای شبان نیکو که به جستجوی ما برآمدی و ما را 

ی مان بازیافتی و به بازگشت ما اراده در گمگشتگ

های گناه شستشو ده. قرضها و فرمودی، ما را از لکه

-دانم و چه آنها را که نمیگناهان مرا چه آنها را که می

 دانم، در فیض و رحمت خویش ببخش و بیامرز.

دعای نگاه داشتن نان پیش از شکستن و توزیع آن تنها 

 کند.بر نقطه نجات تمرکز می

بخش هستی، که از آسمان که تو نان زنده و حیات چرا

بخشد، که آنان که از فرود آمده، به تمام جهان حیات می

-آن بخورند، نخواهند مرد و آنان که آن را دریافت می

کنند، توسط آن بخشیده شده، نجات یافته و تا ابد زیست 

 خواهند کرد. 
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 بدن»عناوین دعاهای سرود نان و شراب با نامیدن آنها با 

به وضوح بیانگر ابعاد « خون آمرزنده»و « بخشحیات

 سپاسگذاری هستند.بخش آییننجاتی

های نان دستورالعمل دعا هنگام روی هم قراردادن نیمه

ی است: سپاسگذاربخش آیینمقدس نیز بیانگر جنبه نجات

بخش و االهی، برگزار شده، این رازهای مقدس، حیات "

شده، متحدگردیده و یادآوری شده... تقدیس و برآورده 

تا برای ما ای خداوند باعث بخشش قرضها و آمرزش 

در پایان توزیع  "گناهان و امید بزرگ رستاخیز باشد...

ته شایس "نان هنگام تر کردن آن نیز همچنین به خدمتی 

 شود.اشاره می "بخشایش گناهان و آمرزش قرضها

مردم برای  در بخش آشتی، حین آماده سازی روحانی

( شماس به دانش حیات karozutaمشارکت، نیایش )

برای ما  "بخش خوداز طریق قوانین حیات"که مسیح 
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-کسب کرد و همچنین احکام مقدس اشاره کرده، آیین

هدیه "بخش آن به عنوان سپاسگذاری را با بیان جنبه نجات

 کند.توصیف می "زندگانی جاودان

ی شوند که با جنبه منفر میجوابهای این دعا پنج بار تکرا

های خادمین خود را گناهان و توهین "آشتی آغاز شده )

بخش آن خاتمه پیدا ( و با ابعاد مثبت و نجات"ببخش

ای پروردگار، باشد که آنها برای ما باعث  "کنند: )می

 ("هایمان گردند.ها و آمرزش روحرستاخیز تن

همزمان کشیش با این نیایش ( kusapaدعای )

(karozuta تصویری کامل از نجاتِ فراهم شده توسط )

عیسای مسیح در ایماندار است، که کمال خود را در 

 جوید.زندگی درخشان در آسمان می
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تو ما را از )سیطره( قدرت تاریکی بیرون برده، به 

پادشاهی پسر محبوب خویش، سرور ما عیسای مسیح، 

را نابود درآوردی. همان که تو به وسیله او قدرت مرگ 

ساختی و به ما حیات جاودان دادی. حیاتی که از میان 

نخواهد رفت و اینک تو ما را شایسته کرده ای تا دربرابر 

-حیات قربانی "قربانگاه پاک و مقدس تو بایستیم و این 

را به تو تقدیم نماییم...  "خونریزیبخش مقدس و بی

نان چ مگذار که این برای داوری و محکومیت ما باشد بلکه

کن که این برای رحمت تو و بخشش گناهان ما و 

باشد. باشد که  "حیات جاویدان"رستاخیز ما از مردگان و 

د آورند و باشما همه از آنان باشیم که ستایش تو را برمی

ای مقدس و مسکنی خالص برای سکونت تو که ما خیمه

باشیم و باشد که چون در تن و خون مسیح شریک شدیم، 
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تمامی قدیسان تو در رستاخیز عظیم و پرجالل  به همراه

 بدرخشیم. 

 سنت مشارکت 3-8

-دستور برگزاری آیین سپاسگذاری نیز اشاراتی نجات

-شناختی در بر دارد که به تجربه نهایی آن در آسمان می

 "گوید: انجامد. کشیش هنگام دادن جام به شماس می

ن اکنندگالقدس تا ابد با شما و ما و شرکتفیض روح

ای هتقریباً تمامی نیایش ")حاضر در( اینجای ملکوت باد.

گی زند "آیین سپاسگذاری به مشارکت در حیات )مانند 

کنند. شماس بعد از دعای در آسمان( اشاره می "جاودان

کند: چنین اعالم می (sanctum sanctisقدوس)

 ."ستایش باد تو را ای خدای زنده"
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-بلشرق سریانی قا آیین سپاسگذاری کشیشان در آیین

دهد که توجه است، چرا که هرگز به کشیش اجازه نمی

میزبانی را به تنهایی به عهد بگیرد، بلکه دریافت جام از 

 "دنیش دریافت "دهنده جنبة دست کشیشی دیگر نشان

عبادی اصطالحاً گذاری است. یادداشتهای آیین سپاس

د. دعای شوکه نجات همواره با واسطه انجام میگویندمی

 دهد که دریافتکشیش هنگام برگزاری مراسم نشان می

، ای مسیح "این مشارکت برابر با دریافت نجات است: 

امید ذات ما، خدای همه ،)ای( پدر و پسر و روح القدس؛ 

های ما را با بدن خویش تقدیس کن، قرضهای ما را بدن

با خون گرانبهای خویش ببخش، وجدان ما را با شاخة 

 شفقت خویش مُّصفا ساز. زوفای 

دعای هنگام دریافت جام به شرکت در جشن داماد 

ای داماد آسمانی، برای میهمانان  "آسمانی اشاره دارد: 
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حاضر در ضیافت خویش، جامی از خون گرانبهای خویش 

 "مهیا کرده ای.

آوا با این نوا به گوش دعوت کشیش به مشارکت هم

خش ما، عیسای بهدیه فیض خداوند حیات "رسد: می

مضمون  "مسیح، در رحمتهای او بر همه ما برآورده شود.

در دستور مشارکت تکرار  "حیات "و  "بخشش گناه "

 شود:می

بدن خداوند ما برای کشیشِ وقف شده/ برای شماس خدا/ 

...  "بخشش قرضها "برای ایماندار پرهیزگار به جهت 

 یجشن روحان"یک  "بخشش قرضها"خون گرانبها برای 

برای کشیش/شماس وقف شدة  "برای زندگی جاوید

 خداوند، و به هرکس بر طبق جایگاه او.
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 سنتهای شکرگزاری 3-9

دعاهای بخش شکرگذاری بیانگر سپاسگذاری برای حیات 

و نجاتِ از پیش به دست آمده در مشارکت مقدس و 

همچنین ابراز امیدواری برای تجربه کمال آن در آسمان 

دگی زن"منسوب به اپرم قدیس به وعده  اند. سرود ستایش

اشاره کرده و بیانگر آرزوی  "نوین در پادشاهی اعلی

... باشد که در روز درخشش "آمدن پر جالل آن است: 

تو ما دربرابر تو زیست کنیم؛ و باشد که طبق اراده تو به 

 "دیدار تو بشتابیم...

سپاسگذاری به شناختی آیینبخش و آخرتابعاد نجات

ه تأثیر شهادت بر مسیح در زندگی های روزمره به همرا

که های خداوندبهترین شکل ممکن در نیایشی برای جشن

 توان دید:-تقدیم شده می Yezdhinبه 
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تو( دراز شده اند  یرا که )به سو یخداوندا دستان -

ها بخشش قرض یمقدس را برا ین سپاسگذارییو آ

ه ستیآنها را شا -رو بخشیافت کرده اند را نیدر

 ت یثمرآوردن در الوه

 ش گردانیخو

دهانهایی را که هللویا را در جایگاه مقدس سروده  -

تو شایسته آن گردان که جالل تو را  –اند 

 بسرایند.

های تو را شنیده اند گوشهایی را که صدای نیایش -

 مگذار تا آواز خطر را بشنوند. –

چشمانی را که شفقت تو را بازدیده اند ای خداوند  -

 ار تا امید پرکت تو را باز بینند.بگذ –

 -زبانهایی را که قدوسیت تو را برزبان رانده اند -

 چنان کن که گویای راستی باشند.
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  -پایهایی که در درون کلیساها گام برداشته اند -

 چنان که که در سرزمین نور گام بردارند.

ایشان را  -هایی که بدن زنده تو را خورده اندتن -

 با زندگی نوین تازه گردان...                                                                                    

 

-کفاره و امید آینده کسب شده از طریق دریافت آیین

سپاسگذاری در روزهای عادی نیز در شکرگذاری تکرار 

ها و قرضهای تمامی ...با تن و خون خویش زخم"شود: می

آنان را که به تو ایمان دارند را شفا داده، ببخش. و ما را 

در رستاخیز خود شایسته ساز تا با یقین به دیدار تو بشتابیم 

و باشد که در مرتبه موجودات آسمانی قرار گرفته در 

 جالل باال برده شویم، آمین.
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شماس برای شکرگذاری نیز به طریقی مشابه دعوت 

-پرجالل، حیات"سپاسگذاری را به شکل رازهایی آیین

ای هکند. با یادآوری استغاثهتوصیف می "بخش و االهی

القدس، می بینیم که دومین دعای نیایش طلب روح

کشیشی مجدداً بر نجات، زندگی نوین و امید به آینده که 

 د:کنمی شود، تأکیدسپاسگذاری حاصل میاز راه آیین

-نجات"باشد که مسیح، خداوند ما و خدای ما و پادشاه و 

و بخشاینده گناهان ما که در  "بخش مادهنده و حیات

فیض و رحمتهای خویش ما را شایسته دریافت تن و خون 

گر خویش سازد... و ای خداوند باشد که پربها و تقدیس

ایم در ملکوت آسمان با  این بیعانه که  دریافت کرده

تمامی آنانکه سبب خوشنودی تو گشته اند، برای ما 

)سبب( آمرزش گناهان و بخشایش قرضها و امید بزرگ 

 باشد... "حیات تازه"رستاخیز از مردگان و 
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دعاهای کشیشی برای روزهای عادی نیز همین مضمون 

بخشایش قرضها، آمرزش گناهان را ارائه کرده و به مؤثر 

پرجالل،  "رازهای  بودن آیین سپاسگذاری به عنوان

 کند.اشاره می "بخش و االهیحیات

 تبرّک پایانی 3-10

دادن پایانی به شکلی ماهرانه ابعاد دستور انجام برکت

در  کند.سپاسگذاری را خالصه میبخش جشن آییننجات

ای هها، روزهای جشن و یادبود، دعای تبرّک جنبهیکشنبه

:  5ل یوحنا )سپاسگذاری را که از انجیبخش آییننجات

ن آمین آمی "کنند. ( گرفته شده را بیان می59-50: 6؛ 24

ند ماگویم آنکس که بدن مرا بخورد در من میبه شما می

و من در او و من در روز او را برخواهم خیزانید و او به 

آید بلکه از داوری به حیات منتقل شده داوری در نمی

به نجات اشاره  با ارجاع به عبارات قراردادی  که "است.
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درت در ق"دارند، نیایش با طلب برکت برای جماعتی که 

، به "رازهای پرجالل، مقدس و االهی شادی کرده است

 رسد.پایان می

( روزهای عادی نیز Huthamasهمچنین دو هوتامای )

بخش آیین سپاسگذاری را مورد تأکید های نجاتجنبه

شناختی، یحای مسدهند؛ هر دوی آنها به گونهقرار می

تصویرگر بخشش، نجات و حیات جاوید در پادشاهی 

آسمان هستند. نخستین دعا در جالل آسمانی دریافت شده 

، با رازهای االهی "کند که: در آیین سپاسگذاری بیان می

بخش و پرجالل خود، ما را شایسته جاللی درخور حیات

پادشاهی او و شادی بودن با فرشتگان مقدس او گردان و 

همچنین شایستگی گشودگی چهره در حضور او و 

 هاایستادن در سمت راست او در اورشلیمی که در رحمت

 "های او باالست، را نصیب ما گردان.و فیض
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هوتامای جایگزین که درباره آمرزش گناهان و رهایی و 

تر است: های عادی خاصحفظ حمایت خداوند در زندگی

رضهایمان بری ساخت به او که ما را با تن خویش از ق"

و گناهانمان را با خون خویش محو ساخت، باشدکه جالل 

در کلیسای او ساکن باشد... باشد که خداوند و خدای ما 

شما را از شریر و گروه او رهایی دهد... باشد که شما در 

برابر همه دشمنان چه آشکار و چه پنهان پوشیده و 

 "محافظت شده باشید، اینک و تا همیشه.

 

 

 

 

 



76 
 

 . نتيجه گيري4

دهد که حیات یا نجات چنان یکم. مطالعه پیشین نشان می

دهند، مضمون نخستین آیین که دعاها نشان می

سپاسگذاری است. با این چهارچوب گسترده، نیایش های 

شرق سریانی شاهدی گویا هستند بر جنبه حیات و نجات 

آیین سپاسگذاری. همچنان که نیایش تن و خون ادّای و 

بخش را به عنوان اثر نقشه نجات ی رسول بعد نجاتمار

های تن و خون تئودور و دهند،  نیایشمسیح نشان می

شکل پهنه وسیعی از اصطالحات مربوط به  نستوریوس به

بخش آیین های نجاتشواهد حیات و نجات، دربارة جنبه

 سپاسگذاری، بسیار واضح ترند.  
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ست که از بیرون دوم. مضمون نجات یک ایده شاعرانه نی

به آیین سپاسگذاری وارد شده باشد؛ بلکه، چنان که خود 

متن عبادی که ما مطالعه خود را به شکلی برجسته بر آن 

. شده و مشهور استشده، بیاناحیا دهد،نشان می بنا کردیم،

چرا نجات نقطة اتکای آیین سپاسگذاری است؟ گسترش 

این امر دهنده آن است که سپاسگذاری نشان آیین

بخش مسیح است. جشن تصویب دوبارة همان اعمال نجات

سپاسگذاری از همان آغاز، اعمال مسیح است و بنابراین 

ما ارجاع به حیات و نجات را نه تنها در به نیایش تن و 

خون مسیح بلکه در تمام آیین سپاسگذاری از همان آغاز 

کنیم. چه در آیین تا برکت دادن نهایی مشاهده می

سرآغاز چه در آیین کالم خدا یا در سنت مشارکت، عمل 

بخش مسیح از خالل گستره وسیعی از اصطالحات نجات

ان تومربوط به نجات بیان شده است. به هر ترتیب می
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ای های را که به وضوح بیشتر در سنتحرکت پیشرونده

-مشارکتی آمده و کل رسوم عبادی به سوی آن جهت

 ص داد. گیری یافته اند را تشخی

سوم.گستره وسیع عبارات و واژگان در ارتباط با حیات و 

لمه کند. کای است که توجه بیشتر طلب مینجات مسئله

hayā  به معنی نجات و حیات به عنوان بنیانی االهی از

گانه اقدس ، ارائه شده است. که پاسخ انسان را سوی سه

 ،کند. حیات و نجات در دعاهایی که به کشیشانطلب می

شماسان و ایمانداران اختصاص یافته، مورد اشاره قرار 

-گرفته و با امید طلبیده شده اند. این دعاهای آیین سپاس

دهنده آنند که نجات یک ابداع االهی است گذاری نشان

که از خالل فرآیند تبدیل، پاکسازی، به حیات در مسیح 

های انجامد، که جنبهو زندگی جاوید در آسمان می

گذارد. از ناختی خود را به خوبی به نمایش میشآخرت
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یک سو عباراتی نظیر آمرزش گناهان، بخشش قرضها، 

ها، رهایی، بازخرید شدن با قربانی و محو کردن لکه

آزادی، بیانگر فرآیند تزکیه و بازیابی است که در عمل 

ای مثبت در سوی دیگر، این گیرد. به گونهنجات انجام می

، شادی و لذت را در حیات حاضر و عمل امید رستاخیز

آورد؛ برکت ابدی در ملکوت آسمان را به همراه می

همانجا که فرد خداوند را به همراه قدیسین با چهرة گشوده 

بیند. این دو جنبه نجات در دعاهای آیین سپاسگذاری می

 تکرار شده اند.

چهارم. اهمیت بخشیده شده به دو مضمون حیات و نجات 

سگذاری پاسخگوی پرسش همیشگی نژاد در آیین سپا

د. سازبشر است که این آیین را چنین مربوط و بجا می

ا هانسانی که زیر بار گناهان و انواع نواقص و مصیبت

است، همواره به اندازه نیاز معنوی، جسماً نیازمند بازیابی 
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و حیات تازه است. مسیح، نجات دهنده نژاد انسانی، از 

ی به سوی نجات و حیات گشوده طریق قربانی خویش در

بخش مسیح را است و آیین سپاسگذاری همان عمل نجات

یرد. گمی ای تقدیم شده است را پیکنندهکه به شرکت

های بسیار در جهان جدید که توسط مشکالت و اضطراب

خبر از گنجینه معنوی که در احاطه شده است، آدمی بی

ای نوینی از پرستش هاختیار دارد هر زمان به دنبال نمونه

. دهندو حتی اعتراف است که رهایی و برکت را وعده می

آیین سپاسگذاری سریانی شرق، هر فرد مسیحی  

خواند تا گنجینه بخصوص اعضای سنت خود را فرا می

عظیم حیات و نجات را که در آیین سپاسگذاری خودش 

 برشمرده و ستوده و زیسته شده را کشف کند.
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 فصل دوم

 

 زندگی در رازهای اولیه
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 قدمهم

عبادی شرق سریانی باید به  برای درک غنای سنت   

( کلیسای شرق Hudra) هودرایدنیای عظیم و وسیع 

 املش کتاب اصول عبادی است که اصوالً ودراهد. سفر کر

برای دورة کامل  قرباناگوناگون  یهاوظیفة االهی و دعا

شامل تعداد بسیاری هودرا از آنجا که  سال عبادی است.

همی که منابع مسرود نیایشی با گرایشات االهیاتی است، 

در حال حاضر در شناخت ما از کلیسای شرق هستند، 

( Liturgical Scolarsاری از محققین امور عبادی )بسی

به این ترتیب برای  دهند.مشخصاً به آن عالقه نشان می

ی قربانااختیِ شنرسیدن به درک جامعی از دیدگاه آخرت

که  Propriaشرق سریانی، روی آوردن به نیایش های 

 را تشکیل می دهد، ضروری است. قربانابخش مهمی از 



83 
 

 شناختیِ هودرای شرقفصل حاضر با بررسی سبک آخرت

شناختی سریانی آغاز شده، تا مطالعة مضامین مهم آخرت

-یشود ادامه میافت می قرباناهای گوناگون که در نیایش

 یابد.

 سرياني شرق ()نيايش propriaخاستگاه  - 1

گرچه تاریخچه اولیه هودرای سریانی شرق چندان   

شناخته شده نیست، قدمت، غنای االهیاتی و شکوه آن از 

 شاملاولیه عموماً  هودراینیاز است. دلیل و برهان بی

مزامیر و بخشهایی از عهدقدیم و جدید، برای قرائت در 

مختلف بود. در طول زمان آوازها  ایام کلیسایی و جشنهای

های کلیساییِ پدران هایی که اغلب از نوشتهو نیایش

م(،  یعقوب نصیبی 373معروف سریانی نظیر اپرم )

م( ، ماروتای  341م(، شمعون برسابا )350)
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م(،  Marutha MaiPharkat( )420میفرقات)

 Babai theم( و بابای کبیر )Narsai( )502نارسای )

Great( )608/609تألیف هودرا برای م( گرفته شده اند .

به شکل سنتی، در صومعه بریِن  تمامی سال عبادی

(Upper Monastery ) مار گابریل و مار آبراهام در

( و 658-650به کاتولیکوس ایشویاب سوم )موصل ، 

 ( تقدیم شده است.Enanisoنانیسو )راهب اِهمکار او 

این سرودها و دعاها  ه ازکنندیک نسخه نهایی و تعیین

پل م، در صومعة برین فراهم آمد.  1250مجدداً در حدود 

(؛ الزاریست کلدانی، پس از مقابلة Paul Bedjanبجان )

گزیدة سه  ، نسخة کنونیِ 1886-87های مختلف در نسخه

 نسخة 1938در های کلدانی را بیرون داد. نیایش جلدیِ

مجددی از این گزیده، تحت نظارت کنگرة کلیساهای 

-تولیک و سیوشرق در رم، برای استفاده کلدانیان کا
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ماالباریایی ها به چاپ رسید. این مجلدات دربردارندة 

(، کاسکول Gazzaسرودهای گوناگون از هودرا، قزا)

(Kaskul.هستند )  رة کلیساهای شرق کنگ 2002در سال

های کلدانی را در جلد نسخة جدیدی از گزیده نیایش

بیرون داد. کلیسای آشوری شرق از نسخة ویرایش دارمو 

(Darmo( )1969 (؛ )پایتخت کلیسای شرق در تریکور

کند. هر دو گزیدة کلیسای کلدانی و هند( استفاده می

 قربانا آشوری شامل وظیفة االهی و دعاهای گوناگون

هستند. هر یک از کلیساهای شرق نسخة مخصوص خود 

را در زبانهای مختلف فراهم کرده اند  قرباناهای از نیایش

 های آن پیشتر ذکر شد.که مهمترین نسخه

نیایش های )  Propersاجزای اصلی تشکیل دهنده  1-1

 (مناسبتی
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-عمومًا به سه دسته تقسیم می قرباناهای گوناگون بخش

)نیایش تن و خون مسیح(  (Anaphorasآنافورا ) شوند:

(. هر سه نوع Propers، قرائت و دعاهای مناسبتی )

شناختی خود آنافورای سریانی شرق برای سبک آخرت

ای ههای این کلیسا ترکیبی از استفادهمشهور اند. قرائت

-های کتابرهبانی و کلیسایی است که در آن موعظه

و اهمیت نیایشِی  بادیمقدسی بر اساس روح فصول ع

 بستر وسیع شوند. مطالعه حاضر بهروزهای خاص ارائه می

ه بلک شود،وارد نمی مقدسروزانه بر اساس کتاب مواعظِ

متون عبادی سه  های مشترک میاننیایشخود را به 

 هایبخش د.کنکلیسای سنت سریانی شرق محدود می

 :عبارتند از قربانا مختلف

Marmita d-Raze ،Aqqapta ،Onita D-

Qanke ،قرائت بخشی از عهدقدیم ،Surraya قرائت ،
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، سرود انجیل، قرائت بخشی از Zummaraاز رسوالن، 

، Karozutha ،Onita d-Raze ،Quaddasaانجیل،

D’hilat ،Unaya d’Bem ،Bathe d’Unaya 

d’yauma ،Theshbotha ،Huttama. 

شناختی سال آخرتکرد روي 1-2

 عبادی

گرفتنِ رازهای مسیح و کلیسا زمان از خالل جشنتقدس 

های پدران است. در طول سال، یکی از مضامین اصلی نامه

سنت سریانی شرق، با دیدگاه کاملش به زندگی مسیحی، 

فصل دارد.  9ای از سال عبادی مرکب از ترکیب برجسته

سال عبادی یک چرخة تجدید حیات پویا از نجات است 

آغاز شده و با فصل از آسمان ه میالد مژدرسیدن  که با با

یگر هفت فصل د رسد.تقدیم کلیسا در آسمان به پایان می

اپیفانی، روزه بزرگ، رستاخیز، رسوالن،  -سال عبادی
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به شکلی  -( و موسیElia-Crossتابستان، صلیب ایلیا )

نند کترتیب یافته اند که نظامی را به ایمانداران عرضه می

کند تا با جشن و شرکت در رازهای که آنان را یاری می

ورای ش یابند. مسیح و کلیسا به اهداف آسمانی خود دست

شناختیِ سال عبادی را با دوم واتیکان رویکرد آخرت

در طول سال،  "دهد: چنین عباراتی مورد اشاره قرار می

و  گشاید، از تنیافتکلیسا هرچه بیشتر راز مسیح را می

ست و انتظار در امید مقدسِ آمدن میالد و صعود، تا پنطیکا

 ".خداوند

سال عبادی سریانی شرق، نه فصل کنونی خود را    

براساس اصالحات عبادِی کاتولیکوس ایشویاب سوم پیدا 

کرد. پیش از این اصالحات، سال عبادی با فصل موسی 

و  انجامیددر ماه اکتبر آغاز شده و تمام نوامبر به طول می

( نامیده Economy of Musesاین فصل گنج موسی )
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شد. راز اصلی مربوط به نجات که در فصل موسی جشن می

شود، راز بازگشت خداوند است. این نظام گرفته می

 در ماه اکتبر بود.نو براساس سنت یهودی آغاز سال 

به ترتیبِ )فصول عبادی( سال که یهودیان  اهمیتی

 کبر اساس ی بخشیدند جشن گرفتن رازهای نجات بود.

( Nisanایشان )قوم( در ماه نیسان)"گفته یهودی: 

( است که Teshriیافتند و در آینده در ماه تشری )نجات

. در پایان سال ایشان نجات "داده خواهند شدباز نجات

یرند، درحالیکه در آغاز سالی گمسیحایی را جشن می

 دهند.آغاز نجات را نشان می ،دیگر، به شکل راز

ژانویه  6نوامبر و اپیفانی در  25بعدها عید میالد در    

تثبیت شدند. به تدریج، با اصالحات ایشویاب سوم، زمان 

بشارت میالد، به عنوان زمان آمادگی برای تولد مسیح، به 

دورة این دوره با  .تبدیل شدجدید آغاز سال عبادی 
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Denha  یعنی فصل گرامیداشتِ تعمید و زندگی عمومی

س ازآن مرگ و رستاخیز وی گرامی، ادامه مسیح و پ

ال کردنِ سدر اینجا دوباره شاهد تمایل به تاریخی یابد.می

عبادی هستیم که در آن گنجینه )روز شمار(  نجات 

ام های این نظمحققین جدید کاستی شود.گرامی داشته می

کند که این ( اشاره میA.Adamآ. آدام ) نو آگاهند.

سال عبادی است که گرامیداشت فرضی نادرست دربارة 

ساالنة رازهای مسیح، سراسر زندگی او از تولد تا بازگشت 

آر.  دهد.دوباره اش را دربرابر ایمانداران قرار می

( همچنین دربارة خطر این شیوة R.Bergerبرگر)

حین تعلیم افراد تمایل  "کند: توضیح، صحبت می

معرِّف  ای وجود دارد که سال عبادی به عنوانگسترده

زندگی مسیح درک شود:  از انتظار میالد، تا تنیافت، 

و  القدسمأموریت عام، رنج و رستاخیز و تا فرستادن روح
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 ،توان به سرعت دریافت که این رویکردبازگشت او. می

 کافی است نگاهی ندة جزئیات سال عبادی نیست.هدشرح

ابل قاصلی امسال نگاه کنیم تا ببینیم که این امر به خطوط

 تأیید نیست.

با  ای استتحلیل نهایی هر فصل عبادی مواجههدر    

ای ما با تجدید خاطره  که در آن ،خداوند بلندمرتبه

ا در حالیکه ب نگریم.را میانجام تاریخیِ نجات  ،پرشکوه

-به آینده میدر آخرت نجات،  همان شدنِ برآوردهامید 

گرچه ترتیب فصول عبادی سال سنت سریانی  نگریم.

-می "تاریخی"شرق در گرامیداشتِ گنجینه نجات به نظر 

برای تمامی نه فصل سال، هودرا رسد، دعاها و سرودهای 

شناسانة سال عبادی این سنت به شاهدی بر سبک آخرت

 عنوان یک کُلیّت است.
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( آخرین زمانها؛ هودرادر چرخه سنت سریانی شرق )    

Elia-Cross ،که مملو از مضمامین  تقدیم کلیساو  موسی

-هستند به نخستین فصول سال بعد میشناسانه آخرت

که همچنین به  Denha؛ بشارت میالد و پیوندند. یعنی

( بسیار نزدیک بازگشت مسیح) Parousiaاندیشه 

 (.8: 2اند)دوم تسا 

 ها شناختي در نيايشمضامين آخرت -2

ی شرق سریانی دیدگاهی قرباناهای گوناگون نیایش

دهند. درحالیکه کامل از برآورده شدن مسیحیت ارائه می

-برخی فصول در سال عبادی بیشتر بر مضامین آخرت

انة گرایتوان اشتغال آخرتکنند، میشناختی تمرکز می

های چرخه عبادی دید. در افراد و کلیسا را در تمام دوره

ما به منظور رسیدن به درکی عمیقتر از دیدگاه اینجا 
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 ایهشناختی ِ آئین سپاسگذاری به بررسی نیایشآخرت

 پردازیم.ی شرق سریانی میقربانا

 شرکت آئینی در مرگ و رستاخیز 2-1

های مشترک ها و مراسم گوناگون بخشپیشتر نیایش

، که ایمانداران را به شرکت آئینی در تجارب قربانا

کنند، دیده شناسانة مرگ و رستاخیز هدایت میآخرت

ا جزئیات بیشتری در ارتباط ب قرباناشد. دعاهای گوناگون 

 گذارند.شناختی در اختیار ما میاین واقعیات آخرت

تعمید: شرکت در مرگ و رستاخیز  2-2-1

 مسیح

پولس قدیس تعمید مسیحی را، شرکت در مرگ و 

( سنت 6-3: 6 رستاخیز مسیح معرفی کرده است. )روم
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مسیر را پی گرفته و تعمید را سنت سریانی شرق همان 

شمارد. همین شرکت در رازهای مرگ و رستاخیز بر می

سازد تا فصحیِ مسیح است که مسیحیان را قادر می

ه سپاسگذاری ب پادشاهی خدا را به میراث برند. پس آئین

عمید تای برادران که به وسیلة  "کند: ایماندارن توصیه می

در مسیح بوده و در رازهای مرگ و درگور شدن او 

ایمانان و غیرمسیحیان به دور باشید، تا در شریکید، از بی

. تعمید مسیحی، "پادشاهی )او( شریک و وارث باشید

شرکت در تعمید مسیح در رود اُردن است که همچنین 

تعمید شما در آب "سمبل رازهای مرگ و رستاخیز است: 

 "نماید.تقدیس کرده، رستاخیز ما را اعالن می ، روح ما را

پس زندگی مسیحی، اینجا و بر زمین، پیشگوییِ زندگی 

 اُخروی است.
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تعمید: تولد تازه به عنوان شهروندان  2-1-2

 ملکوت خدا

ه راستی، ب "عیسی در گفتگوی خود با نیقودیموس فرمود: 

 ،تواند به ملکوت خدا درآیدگویم، هیچ کس نمیبه تو می

(. تعمید 5: 3)یو  "که از آب و روح زاده شودآنبی

مسیحی، تولدی تازه در آب و روح است. تعمیدیافتگان، 

-به فرزندان حضرت اعلی و شهروندان ملکوت تبدیل می

ی ااپیفانی و تعمید مسیح، انسانیت را به ارتفاع تازه شوند.

 ای خداوند تو با اپیفانی)تجلی در تولد( "از جالل رساند: 

خود، ما را از بند گناه رهانیدی... مسیح مبارک است، همو 

ا مسیح ب "که با تعمید خویش نژاد ما را از لعنت رهانید.

زمین را به آسمان بدل کرد...  "مرگ و رستاخیز خود 

نند کتواند آنان را که با تعمید صعود میها نمیکه ابر دِین
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جا ان ، اینمسیحیان به عنوان شهروندان آسم "!را بپوشاند

 تمامیکنند. مسیح ایشان را از بر روی زمین زندگی می

قرضها و بندها رهانیده، به آنها زندگی فرزندان خدا را 

 بخشیده است.

 قربانی مقدس: ودیعة زندگی جاوید 2-1-3

قربانی مقدس غذای آنان است که در تعمید از نو زاده 

آنانی است که به زهر گناه و  داروی حیاتاند و شده

قربانی مقدس  Propriaهای نیایش مرگ آلوده شده اند.

را همچون ودیعة زندگانی جاوید که موجب آمرزش 

کند، گناهان فرد شده و او را وارث پادشاهی اُخروی می

باشد که ما از این قربانگاه بخشاینده،  " کنند.معرفی می

ی واسطة آن بوده اند، ا که موجودات روحانبیعانه حیات ر

نوین است  قربانی مقدس، داروی حیات "دریافت داریم.
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که به اعضای کلیسا عطا داده شده است. همانکه سبب 

کشد. به جماعت کلیسا توصیه شده مرگ یعنی گناه را می

که شیطان با آنها  بخشرازهای حیاتکه پیش آمده و 

 ،سپاسگذاریآئین محکوم شده است را دریافت کنند.

رد نگآلود )بشر( را همچون شرایط مرگ میوضیعت گناه

ه ها بداند که به وسیلة آئینآن میو حیات راستین را 

 شود.قربانی مقدس عطا میخصوص 

 برکت جاودانه آدمی 2-2

 هودرابرکت آسمانی فراتر از شرح و گمان آدمی است. 

روی اُخ ستعارات متفاوتی را برای صحبت دربارة تکاملا

 گیرد.انسان به کار می
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 منزلگاه آسمانی برکات عظیم 2-2-1

زندگی مسیحی سفری است به سوی منزلگاه آسمانی که 

: 14مسیح برای برگزیدگان خود آماده کرده است )یو 

(. میوة درخت ممنوعه راهی عظیم به مرگ و نابودی 2

گشود؛ اما مسیح برای ما راهی به بهشت گشوده است. 

 "که  "سرزمین نور "مقدس بهشت را به عنوان  قربانی

و نورانی است و هیچ مانندی در  "پرشکوه"، "خواستنی

خلقت ندارد معرفی کرده است. این پاداشی است که 

ها را در راه او مسیح برای دوستان خود که مصائب و رنج

ها به پس نیایش تحمل کرده اند، آماده کرده است.

افسوس برآنکه برای لذت  "د: دهنایمانداران هشدار می

بردن از همنشینی با قدیسان تو زحمت نکشید، قدیسانی 
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که غرامت زحماتی که اینجا دیدند، پذیرفته و دریافت 

  "کردند.

شهدا و قدیسان چشمان خود را بر آسمان دوختند و از 

ناپذیر ملکوت خداوند طریق زحمات خود، به لذت وصف

همان روح را که رسوالن  تمامی فرزندان کلیسارسیدند. 

و قدیسان را در سفر ایشان به سوی منزلگاه آسمانی یاری 

دریافت داشته اند. با اطاعت فروتنانه با الهام روح  کرد،

توانند به هدف نهایی خود دست تمامی تعمیدیافتگان می

 ."محظوظ شونددر مسکن پربرکت  "یابند و 

 تجلیل ابدی خداوند 2-2-2

بهشت حضور خداوند و ستایش جاودانه برترین برکت 

گانه اقدس است، که همواره در جریان است. خدای سه

ها، بهشت را همچون مکان دائمی پرستش و نیایش نیایش
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 "د:کننخداوند توسط فرشتگان و مقدسین تصویر می

هزاران در هزار و دهها هزار در دهها هزار، همراهان او 

 ند.ستایترسان و لرزان میدر اعلی علییّن، شکوه او را در 

ت در شرکبرای ایمانداران فرصتی است برای  قرباناجشن 

پرستش جاودانة سرایندگان آسمانی. در اینجا جماعت 

ران با هزا "خوانند: نیایشگر سرود جالل فرشتگان را می

کروبیم و ده هزار صرافیم بیا، برای آن هدیه مقدس که 

ر دهیم، بخوانیم، تو به ما دادی بگذار تا با هم آواز س

رایحة پرستش  "قدوسی، قدوسی، قدوس. ای ذات مقدس.

نند کایمانداران در آئین سپاسگذاری تجربه میآسمانی که 

در ایشان برای گذر از مرگ و  وافر در ایشان اشتیاقی

 رسیدن به منزلگاه آسمانی و شرکت در ستایش جاودانه

 اینکه هرکسوعده مسیح مبنی بر  آورد.پدید می خداوند،

که به او ایمان آورد، ملکوت و حیات جاودان را به میراث 
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شود. قدیسان همچون خواهد برد، به آنان یادآوری می

ها و راهنمایانی در مسیر ملکوت، روبروی ایشان نمونه

به این ترتیب آئین سپاسگذاری چنین گیرند. قرار می

سان با قدیکند: ما را شایسته ساز، ای خداوند، تا تقاضا می

 ،تو، با تو، در ملکوت تو، تو را بسرائیم، در پادشاهی تو

ل راهنما تبدیل به اص ،اینجا تجربة نیایشی "جالل بر تو باد!

-آسمان می متمایل به حیاتی برایو منشأ الهام ایمانداران 

  شود.

 تخت پرشکوه مسیح در آسمان 2-2-3

ه ومسیح با مرگ و رستاخیز پرشکوه خود، شیطان و گر

او را شکست داده، پادشاه پیروز جهان شده است. خداوند 

( و 10: 2او را پادشاه آسمان و زمین کرده است )فیل 

تخت پرجالل او در آسمان بر دست راست پدر برقرار 
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است. پادشاهی  "شاهنشاه آسمانی"شده است. اینک او 

آسمانی مسیح، امید اُخروی عظیم مسیحیان است چرا که 

دارند که روزی، آنها نیز با او در پادشاهی  ایشان ایمان

آسمان سلطنت خواهند کرد. در جشن صعود نیایش 

 گوید: قربانی مقدس چنین می

ها و اعماق صلح برقرار کرد و در روز او میان بلندی "

صعود خود آنها را شادمان ساخت؛ و او برای نجات ما به 

برافراشتن خدمت قدس االلقداس درآمد و با تجلیل و 

مردمان خود، چنان که نوشته شده است بر تخت پادشاهی 

 "بر دست راست پدری که او را فرستاده بود، بنشست.

مقدس ارائه کننده تصویر زیبایی پادشاهی  دعاهای قربانی

، "شکوه"پرجالل مسیح در آسمان اند؛ آنجا که او با 

خت ت کرّوبیان پیرامون راند.فرمان می "جالل"و  "اقتدار"
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های خویش را ؛ با ترس و لرز چهرهمهیب او را گرفته اند

در بالهای خود پوشانده اند، چرا که نمی توانند چشم 

 برافرازند و بر چهرة پادشاه جالل بنگرند.

 االفالکمسیح خداوندِ فلک 2-2-4

مسیح نه تنها خداوند این آسمان و زمین بلکه سرور 

مقدس پادشاهی را است. نیایش قربانی  "االفالکفلک"

-. مسیح در فلک"تازداالفالک میفلک "ستاید که درمی

مانند است چراکه هیچ موجودی در انبوه االفالک بی

ت؛ الفالک مقتدر اسفرشتگان مانند او نیست. او در فلک

شق وبیان با شور و عو کرّ ونمیزبانان آسمانی شامل صرافی

به  "االفالکفلک "اصطالح ویژة  ستایند.وقفه او را میبی

-جاتنای که مسیح از طریق کار بلندای پرشکوه مرتبه

از طریق این اصطالح، خود برافراشت، اشاره دارد. بخش 
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نیایش قربانی مقدس به شرایط پرجاللی که طبیعت انسانی 

در نتیجة تنیافت، مرگ، رستاخیز و صعود مسیح بدان 

کلمه  نهکه یگا هایینوبرآن  "کند: دست یافته اشاره می

نة الفالک رسیده، بر گردواز ما گرفت، به فلک ،مولود پدر

  "راه را برای نژاد ما گشود. کرّوبیان نهاده شده،

بلندای جایگاه پرجاللی که مسیح به عنوان نوبر نژاد انسانی 

به آن صعود کرد، به سرنوشت نهاییِ طبیعت انسانی که 

، اشاره هر فرد انسانی به سوی آن فراخوانده شده است

 دارد.
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درآمد قربانی مقدس به عنوان پیش 2-2-5

 برکت آسمانی

راستین برکت آسمانی را  درآمدجماعت پرستنده، پیش

ه کقربانی مقدس برکتی آسمانی است  چشند.می قربانادر 

است. هدایای برای آمرزش گناهان ما به ما عطا شده 

رسیده اند. در خالل آئین  سفرة ملکوتآسمانی از 

توانند همراهی فرشتگان و ایمانداران میسپاسگذاری 

یش درحال ستا مسیح، مقدسین را در برابر تخت پرشکوه

نواز سرود توانند صدای گوشآنها می نام او ببینند.

ان هان، آواز فرشتگ "گویند: فرشتگان را بشنوند که می

صرافیون با صداهای خواند، و جماعت کروبیان و تو را می

انی آنها هنگام تقدیم قرب "ستایند.وقفه شکوه تو را میبی

بهشتی، در عُجب و شادی، با موجودات آسمانی آواز 
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آواز سه بار  "پرستش سر داده و با همنواییِ آسمانی 

گونة  "را به شکل قربانا، هودراخوانند. را می "قدوس

ایشان را دعوت که برای ایمانداران فراهم شده و  "بهشتی

ظ بخش محظوپیش بیایید و در رازهای حیات "کند به می

که مسیح برای شما درهم آمیخته  جام نجاتشوید، از 

دعای قربانی مقدس را به عنوان کلید  Propria ."بنوشید

دارد که کالم و کند و اعالم میمعرفی می گنجینة االهی

 سرودهایمان باشد.اعمال ما نیز باید به زیبایی دعاها و 

 مرگ ابدی 2-3

-قربانی مقدس نه تنها یک تصویر زیبا از زندگی لذت 

کند بلکه همچنین طرحی از بخش در بهشت ارائه می

دهد. مرگ و نابودی ابدی آدمی در جهنم به دست می

تظار شریران ، که در اندربارة مجازات اُخروی هودرا 
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ی انگیز انسانمگوید. در اینجا با داستان غست، سخن میا

ه است، روبرو که از رسیدن به غایت اُخروی خود بازماند

  ایم.

2-3-1 Gehenna جهنم( جایگاه شریران( 

را )جایگاه( مجازات ابدی که  جهنمدعای قربانی مقدس 

کند. شریران همچون برای بدکاران برپا شده معرفی می

. علفهای هرز رویندعلف هرزند که در میان گندمها می

روز مهیب داوری از میان گندمها برچیده خواهند شد.  در

ا را از هشتابند تا ناخالصینگاهبانان به دستور تو می "

شوند و افکنده می جهنم به شریرانخرمن جدا سازند... 

فرد باید خود را از  "برند.نیکان لذت را به میراث می

بار دور نگاه دارد، چراکه هر کس تمامی اعمال شرارت

باید برای آنچه در این جهان کرده است به داور عادل 
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 پاسخ دهد، چراکه همه چیز در محضر او آشکار است.

سرنوشت نهایی انسان بر اساس آنچه او در این جهان انجام 

داده یا موفق به انجام آن نشده است، تعیین خواهد شد. هر 

به فقیران و نیازمندان دارد:  فرد الزامی جدی برای کمک

 هنمِجاو که با شادی به ایلعازر چیزی نداد، نتوانست در  "

هودرا همواره از  "سیراب نشدنی، به آرامش برسد. 

مقدس برای صحبت دربارة طبیعت جهنم استعارات کتاب

از  کند.و شرایط شریران فرو افتاده به آن، استفاده می

ریکی که تحت کنترل جهنم به عنوان مکان مرگ و تا

 قدرتهای شریر است، نام برده شده.

 شیطان: فرمانروای جهنم 2-3-2

شیطان فرمانروای جهنم است و تمامی ساکنان آن تحت 

کند که مردم را از فرمان او هستند. او همواره تالش می
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راه راست منحرف ساخته و آنها را به پادشاهی پلید خود 

لبهای مردم کاشته شده درآورد. بذرهای کالم خدا در ق

د. کاراست اما شیطان بذر ناخالصی ها را در همان قلبها می

کنند، تحت سرانجام آنانکه راهای شیطان را پیروی می

اما مسیح به وسیلة مرگ و رستاخیز  آیند.سلطة او درمی

در روز  "خود بر شیطان و گروه او پیروز شده است: 

 رو افکنده شد ورستاخیز تو مرگ نابود شده، شیطان ف

مسیح آئین توبه را در  "حیات تازه بر هم حکمروا گشت.

کار که از بندهای کلیسا برای نجات گناهکاران توبه

 ": شیطان در گریز اند، تأسیس نمود

ی خداوند، داروی توبه را به طبیبان ماهر که )همانا( ا

کشیشان کلیسا هستند عطا فرما. باشد که آنانکه شیطان با 

های های شرارت درهم شکسته است، آمده و زخمبیماری
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او را به رسوالن طبیب خردمند نشان دهند و آنان او را با 

 "ا کنند.داروی روحانی مداو

نان آسمانی ایمانداران را از جهنم   2-2-3

 کندحفظ می

قربانی مقدس، داروی حیاتی است که طبیبان کلیسا با آن 

یطان مسموم شده اند بیمارانی را که توسط زهر گناه و ش

بخشد. هدیة حیات نوین که علت گناه و مرگ را شفا می

، در قربانا به ایمانداران بخشیده شده است. بردرا از میان می

-کند که رازهای حیاتقربانی مقدس به ایشان توصیه می

ریافت برند، دبخشی که تأثیر مرگبار شیطان را از میان می

ت ایمانداران را از عذاب قربانی مقدس قدرت نجا کنند.

 جهنم و هدایت ایشان به شادی جاودانه بهشت دارد: 
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این نانی است که هر که ازآن بخورد از جهنم به دور  "

آورید ای خواهد بود پس دستان خویش را پیش

میرندگان. بگیرید و بخشیده شوید: حیات را به دست 

 "آوردید و با مسیح فرمانروایی کنید.

ن و خون آمرزنده است، که برای بخشایش قربانی مقدس ت

گناهان و قرضهای ما پیشکش شده است. دعاهای قربانی 

کنند که مسیح خطایای خادمین خویش مقدس تأیید می

را که رازهای تن و خون او را دریافت کرده اند را به یاد 

بخش ایشان خواهد بود آورد. او در روز داوری نجاتنمی

 ابدی جهنم خواهد رهاند.و ایشان را از لعنت 

توان به دو نکته ها، میدر رابطه با جهنم در این نیایش

 Onithaدر   Propriaاغلب  1توجه داشت: 

d’evangalion کند که به دربارة جهنم صحبت می



112 
 

دهد تا زندگی خویش را در روشنای ایمانداران فرصتی می

 کالم خدا نگریسته، خود را از راه مرگ ابدی دور نگاه

بر قدرت قربانی مقدس در  Propriaدعاهای  2دارند. 

 د.کنننجات فرد از مرگ ابدی و جهنم بسیار تأکید می

 (Sheol) هاویه پیروزی بر مرگ و 2-4

مرگ و رستاخیز مسیح، سمبل آزادی کامل نژاد انسانی 

از تمامیِ دشمنانش است. قربانی مقدس، پیروزی مسیح را 

به وسیلة سرودها و دعاهای سال عبادی  هاویهبر مرگ و 

 دارد.گرامی می

 

  

 



113 
 

 امید تازة بشر 2-4-1

مسیح به عنوان سمبل یگانة امید تازة نجات برای نژاد 

انسان که با عصیان نخست والدینش به ورطة تاریک گناه 

 یکامید نو مرگ درافتاده بود، آمد. تنیافت مسیح نشانة 

مید او در رود اُردن، برای تمامی مخلوقات است. در تع

مسیح، انسانیت را به وسیلة آب و روح با )جامة( 

پوشاند. نیایش های قربانی مقدس شهادت  فسادناپذیری

دهند که مرگ مسیح بر صلیب، نقطة عطف سراسر می

ای خداوند ما مسیح، با صلیب تو نسل "زندگی بشر بود: 

لیب ص ما نو شد. با صلیب تو ما حیات را یافتیم و با همان

در قربانی مقدس، کلیسا اعتراف  "مرگ نابود گردید.

کند که پسر خدا فرزندان او )کلیسا( را با راز مرگ می

 خویش، متولد کرده است.
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 جشن زندگی تازه در مسیح 2-4-2

حین جشن گرفتن قربانا، کلیسا پیروزی مسیح را بر 

داشته و ثمرة این پیروزی عظیم را به شکل صلیب گرامی 

 ند.کبخش میان فرزندان خود تقسیم میخون حیات تن و

تجدید خاطرة پیروزی بر شیطان و مرگ توسط مسیح، 

قلب کلیسا را با شادی و شور عظیمی پر کرده و او چنین 

برآیید و بلند فریاد کنید ای میرندگان،  "دهد: آواز سر می

چرا که سلطة مرگ نابود شده است. مسیح با رنج خویش 

کرده و با رستاخیزش حیات را وعده داده  بر مرگ غلبه

های است. بهوش، آسمان و زمین شادی کنند و فوج

فرشتگان بلند بخوانند، جالل بر او باد که با رستاخیز خود 

 "خشد.برفت، زندگی میبه نژاد انسان که رو به نابودی می
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طلبد که جان و تن دعای قربانی مقدس از ایمانداران می

بخش که ایشان را ریافت رازهای حیاتبرای دخویش را 

ه ب مسکن آسمانیبخشند و در از مرگ و فساد نجات می

اثرات اصلی  هودرابخشند، آماده سازند. ایشان حیات می

ناه گقربانی مقدس را شامل آمرزش گناهان، نابودی کامل 

از ایماندارن  داند.زندگی جاوید میهمچنین و و مرگ 

ان و شادی، تن و خون مسیح را شود تا با ایمخواسته می

به  که دریافت کنند مرگی )که او با آن به جای ما مرد(،

 یم.ا حیات ابدی امیدواربه رستاخیز و  واسطة آن ما

 (Sheolانهدام هاویه ) 2-4-3

هاویه جایگاه مردگان است. پیروزی مسیح بر مرگ، 

پیروزی مسیح بر قدرت هاویه بود که تا پیش از آن 

مسیح تمامی  مردگان را در بند خود اسیر داشت.تمامی 
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ارواح نیک را که تحت اسارات هاویه بودند، نجات 

بخشید. فرو شدن مسیح به سرای مردگان، پس از مرگش 

گر ا "لرزه درآورد:  بر صلیب، بنیان قدرتهای هاویه را به

چقدر  دانیال به لرزه در افتادند، شیران از )دیدن( جسم

 ".در آمد خداوند ما به لرزه ناه از تنبیشتر هاویه و گ

نبة در شامگاه یکش رستاخیز مسیح نشانة انهدام هاویه بود.

امروز قلب  "گوید: میالد دعای قربانی مقدس چنین می

کند و به راستی بدنم من شاد است و غرور من وجد می

آرامد. چراکه تو روح مرا در هاویه تنها در امید می

 "نداده ای که قدوس تو فساد ببیند.نگذاشته ای و اجازه 

نگرد که به هاویه نزول هودرا مسیح را همچون طبیبی می

کرده و ایشان را که توسط زهر گناه مسموم شده بودند، 

اگرچه قدرت هاویه توسط مسیح نابود گردید،  .شفا بخشید

هنوز تاثیر خود را بر آنانی که در راههای شرارت گام 
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قربانی مقدس برای ایمانداران  گذارد.دارند میبرمی

همچون محافظی دربرابر تأثیر بد قدرتهای هاویه، عمل 

 کند: ایمانداران را چنین نصیحت می هودراپس  کند.می

هان، داروی حیات که از باال آمده و رازآمیز در تن و  "

شود. پس از در کلیسا پخش می خون پنهان است،

درهاویه مسکن گرفته میرندگان که با گناهان خویش 

 "آورید.اید، دستان خویش را پیش

فرو شدن مسیح به هاویه و در هم شکستن زندانهای او، 

های پدران کلیسای شرق سریانی موضوع مهمی در نوشته

است. تفکر سریانی هاویه را اقامتگاه مردگان تا هنگام 

هاویه را نباید یک داند. رستاخیزشان در روز آخر می

ضعیت و باید دانست که هاویهبلکه  پنداشتص جایگاه خا
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جزای نهایی در حضور خداوند است که منتظر  یمردگان

 اند.

 بشر در برابر داوری آسمانی 2-5

آئین سپاسگذاری ایمانداران را به گام برداشتن در راههای 

کند که خداوند ترغیب کرده و به ایشان یادآوری می

جانب هیچ  "روزی باید دربارة زندگی خود به داوری که 

و داور عادلی که هر کس را بر اساس  "گیردکس را نمی

پس از بدکاران  گو باشند.دهد، پاسخاعمالش جزا می

شود که افکار خویش را تغییر داده، به سوی خواسته می

 خداوند بازگشت کنند.
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 تخت داوری در آسمان 2-5-1

مسیح را همچون داور اُخروی که تختش در آسمان  هودرا

کند. داوری اُخروی بخش برقرار شده است تصویر می

مسیح بر  "ناپذیر رازهای فصحی مسیح است: جدایی

صلیب شده، مرده و دفن گردید و پادشاه عظیم جالل 

برخاسته و حیات تازه را کسب کرد. او به آسمان صعود 

و او برای داوری زندگان  درانکرده و بر همگان حکم می

. شریران باید از داوری مسیح "و مردگان خواهد آمد

 چراکه او داور عادلی است که سراسر هراسان باشند

هر فرد، همانطور که  کند.زندگی هر فرد را بررسی می

دیگران را هنگام زندگی خود داوری کرده، توسط داور 

ده و آنکه خود را داوری کر شود.آسمانی قضاوت می

ورد منیز کند، توسط داور آسمانی دیگران را قضاوت نمی
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قرار نخواهد گرفت. آنکس که دستانش را قضاوت 

درپاکی نگاه داشته و بدی نکند، توسط داور آسمانی 

آئین سپاسگذاری به ایماندارن توصیه  پاداش خواهد یافت.

کند که خود را با تقوا و تقدس آراسته کنند تا قادر می

با اطمینان و شهامت در برابر تخت داوری مسیح باشند 

 بیاستند.

 قاضی بخشنده 2-5-2

مسیح را به شکل قاضی عادلی که هر کس را بر  هودرا

های دیگر جزا حسب رفتارش دربرابر خداوند و انسان

دهد. درعین حال او عامل بخشندة عدالت دهد، نشان میمی

عیف ت ضطبیع هایکوتاهیاالهی نیز هست که نسبت به 

ای کاهن اعظم... آن  " .مشفق است ،و شکنندة انسانی

گناهان ما را کنی، هنگام که تخت داوری ات را برپا می
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های طبیعت ما، که خودت برای رنج بیامرز، چراکه تو با

ما در آنها رنج برده و وسوسه شده ای، آشنا  رستگاری

 هستی.

رای ب قربانی مقدس اطمینان دارد که مسیح آن هنگام که

آید نسبت به بشر داوری و دادن مزد کارگرانش می

 همُحبّان-مهربانیبخشنده خواهد بود و از خداوند بخشنده، 

طلبد تا با خادمانش همچون کارگرانی که در ساعت می

 یازدهم روز برای کار در تاکستان آمده اند، رفتار کند.

گرچه بسیاری از طریق انکار راههای خداوند، خود را به 

خدمت شرارت و گناه درآورده اند، از قاضی االهی 

شود که شرارت ایشان با مجازات، عوض ندهد خواسته می

ت دربرابر تخ "بلکه در فیض خویش بر آنان رحم آورد: 

داوری مهیب تو، آنجا که تمامی ما خواهیم ایستاد تا جزا 

یابیم، هر یک از ما در تن خویش، در جستجوی مهیب 
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بق آنچه انجام داده است، بد یا نیک، بر عدالت تو، بر ط

آنان که تن و خون تو را دریافت داشته اند، رحم فرما ای 

 "خداوند.

تن و خون مسیح برای آمرزش گناهان و بخشایش 

قرضهای ایمانداران به ایشان عطا شده، و ایشان توسط 

قدرت همان تن و خون، از لعن و داوری ابدی نجات یافته 

ح بر مرگ و شیطان، ایمانداران را از پیروزی مسی اند.

را  نان حیات در قربانا، لعنت ابدی نجات بخشیده و ایشان

و حیات پرجالل با مسیح به عنوان اطمینان از نجات ابدی 

دربارة داوری صریح  Propriaاگرچه  کنند.دریافت می

ی اکند، تصویر عمدهو بیطرفانة قاضیِ اُخروی صحبت می

تصویر داوری مهربان و بخشنده شود میکه در اینجا دیده 

 است
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 اُخروی عروسیجشن  2-6

شناختی که در دعاهای هودرا یافت مضمون مهم آخرت

 در پادشاهی آسمان است. شود، مفهوم جشن عروسی،می

نیایش آئین سپاسگذاری برترین برکت پادشاهی آسمان 

را شرکت در جشن عروسیِ داماد اُخروی و عروس او 

است. تمامی ایماندارن به شرکت در این جشن دعوت 

 شده اند: 

که فراخوانده شده اید، ای فرزندان نور، نزدیک  شماای  "

ا به زندگی ا رشوید و در جشن عروسی آن داماد که م

نوین درآورده و وارثان پادشاهی اعالی خود کرده، شادی 

ها،  حجلة عروس را جای اتحاد کامل مسیح نیایش نمایید.

کنند که تمامی شمارند و عنوان میبا عروس خویش برمی

  د.نماینبرگزیدگان در این اتحاد االهی ابدی شرکت می
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 جالل قدیسان در آسمان 2-7

شهروندان پادشاهی آسمان و اند و همچنین نمونه قدیسان 

و الهام بخش مسیحیانی هستند که در راه خویش به سوی 

تصویر زیبایی  Propria پادشاهی آسمان در حرکت اند.

از جالل آسمانی قدیسین، رسوالن و شهیدان به دست داده 

 و شفاعت آسمانی ایشان را در شرایط دشوار زندگی

 شود.می اجوی مسیحیان بر زمین

 تاج جالل 2-7-1

رسوالن و قدیسان تاج مظفرانه جالل را به واسطة زندگی 

پرشور خود در راههای خداوند بر زمین، به دست آورده 

 خشبهای زندگی الهاماند. صلیب مسیح در مقابله با رنج

ای منجیِ ما، قدیسان؛ همانها که با صلیب  "ایشان بوده : 

تو تاجگذاری شدند، با قدرت یاری تو در آزمایشات 
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خویش پیروز گشتند، چراکه تو به وسیلة قربانی خود به 

 "ایشان )این فیض را( عطا کردی تا از حکمت تو بنوشند.

آنان در پیروی از راه فرشتگان غیور بودند و در برابر 

ای شیطان مبارزه کرده، قدرتهای شریر را شکست راهه

آنان با سپر ایمان با تمامی مذاهب دروغین مبارزه  دادند.

کردند و بر تمامی آنچه در مسیر تعلیم خداوند، قرار داشت 

 و ومندانه در مبارزه ایستادگی کردهآنها نیر فائق آمدند.

ح مسی "ها را شکست دادند.و بدعت هاگوییتمامی کفر

ا را در جالل باال برده و تاج غرور بر سر ایشان نهاده آنه

دشاهی انگیز پااست و به ایشان شرکت در زندگی شگفت

در سالروز گرامیداشت قدیسان   آسمان را عطا کرده است.

-و رسوالن، جماعت پرستندگان سرود جالل فیض روح

را  های پیروزیتاجالقدس را که ایشان به وسیلة آن 

با این امید که همان تاج  دهند.ند، سر میادریافت کرده
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 "را در زندگی آینده به دست آورند چرا که مسیح 

شادمانی در اورشلیم آسمانی یعنی آنجا که عادالن تاج 

دو  "کنند، به ما وعده داده است.خود را دریافت می

گرایش عمده در تفکر پدران سریانی شرق و متون نیایشی 

گاه تمامی  عادالن وجود دارد. آن دربارة پاداش اُخرویِ 

در هاویه تصویر  "خواب"مردگان را تا رسیدن خداوند در 

عادالن هنوز پاداش خود را دریافت  گویندکرده، می

نکرده اند. اما چنان که در باال مشاهده شد، گاه عنوان 

کنند که قدیسان تاج پیروزی را دریافت کرده اند و می

رند. تالش برای تطبیق اینک از برکت آسمانی برخوردا

از  و ساختن قاعدة واحدی این دو دیدگاه با یکدیگر

 خواهد بود. ها، بیهودههای پدران و نیایشنوشته

 



127 
 

 یاری آسمانی قدیسان 2-7-2

رسوالن و قدیسان، سفیران مسیح بودند که بذر صلح را بر 

زمین کاشتند. تخت افتخار در بهشت در اِزای زحمات و 

به ایشان  ای برقراری پادشاهی آسمانو بر رنجهایشان

اینک ایشان همان کار را با نیایش و شفاعت  .بخشیده شد

مسیحیان به شفاعت  دهند.برای کلیسا در آسمان ادامه می

 برند و جشنهای یادبود قدیسین فرصتهاییقدیسین پناه می

هستند تا ایمانداران یاد ایشان را در کلیسا زنده نگاه داشته 

 محافظت ایشان را در زندگی روزانة خود بطلبند.و یاری و 

در جشن نخستین شهید یعنی استیفان قدیس، آئین 

 کند: سپاسگذاری چنین دعا می

ای شهید بزرگوار و مقدس ای استیفان، ای نخستزادة  "

 نهد و به حجلةنخستین کس که تاج برسر میشهیدان، 
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ش آید، از سرور خویش بطلب تا آرامعروسی نور درمی

خویش را در خلقت ساکن گرداند. باشد که دعاهای تو 

 "ما را یاری کرده در نور شادمان سازد.

جشن قربانا فرصتی خاص است برای یادآوری رسوالن و 

شهیدانی که قدرت و شهامت زندگی خود را از همان 

قربانی مقدس دریافت کرده اند. جماعت پرستنده حضور 

-تجربه میدر قربانا را  قدیسان اُخروی جماعت آسمانی

: خواندهودرا در جشن پطرس و پولس چنین می .کند

 سرود ستایش خواندن در این سرای مقدس چه بجاست"

که در آن انبیا، رسوالن، شهیدان، کشیشان، معلمان 

 "حاضرند و در آن سفرة بخشش نسل آدم گسترده است.

نیایش قربانی مقدس، جشنهای یادبود قدیسان را همچون 

رآمد جشن عروسی آسمانی که در آن تمامی دپیش

تا در جشن عروسی او  "ایمانداران دعوت شده اند 
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شادمانی کنند، تا او میهمانانش را در جشن خجستة 

-جشن قربانا به ایمانداران تجربه "دوستانش شادمان کند.

ها کند که در آن جماعتای از مشارکت مقدسین عطا می

وند. شآمده و یک کلیسا میزمینی و آسمانی مقدسان گرد 

گیرد جماعت زمینی، یادبود جماعت آسمانی را جشن می

 کند.که برای او شفاعت می

 مریم باکرة خجسته: ملکة آسمان 2-8

لیسا در ک جایگاه رفیع مریم مقدس سریانی شرق بر سنت

روزهای یادبود مریم در  کند.و آسمان تأکید بسیار می

. دعاهای شوندرامی داشته میاین سنت نیایشی با اشتیاق گ

شوند، به گوناگونی که در این مناسب ها خوانده می

 دهند.وضوح نقش مهم مادر خدا در نجات بشر را نشان می
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 مادر متبارک پادشاه آسمانی 2-8-1

مریم باکره خجسته، مادر شاهنشاه آسمانی است. نیایش 

ر اآئین سپاسگذاری در ستایش مقام واالی مادر منجی، بسی

 سخاوتمندانه است:

ای تو ای مریم، آنکه زنان و دختران و دختران خجسته

خورند. خجسته ای تو ای مریم شهزادگان به تو غبطه می

که نامت به خاطر نسل تو واال و متعالی است. خجسته ای 

چرا که شایسته شمرده شدی تا مادر و کنیز  تو ای مریم

پسر خداوند همگان باشی و به سزاست که ما با فرشتگان 

 او را بسرائیم؛ هللویا!

مریم دختر پادشاه است که ظاهراً و باطناً آراسته شده 

است. او باطناً با جالل آراسته شده و لباس ظاهر بیرونی 

دایا به نزد او با ه "او با طالی ناب آراسته شده است.
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پادشاه خواهد رفت، و ایشان باکرگان همراه او را بعد از 

دعاهای این بخش، مریم را به  "وی خواهند پذیرفت.

عنوان دختر خدای پدر ، همسر روح القدس و مادر یگانه 

ت ترین اسکنند. او در میان زنان خجستهپسر معرفی می

نک ای مهم در نجات نژاد بشر بوده و ایچراکه وسیله

 جایگاهی واال در آسمان دارد.

 نقش مریم در نجات بشر 2-8-2

ر ای در مسیر نجات بشمریم باکرة خجسته، نقش برجسته

داشت. نژاد بشر به وسیلة گناه آدم و حوا قربانی گناه و 

و  مرگتنیافت، مرگ شد. مسیح ، آدم نوین، به وسیلة 

ز ا کرد. ندهای گناه و مرگ آزادرستاخیزش بشر را از ب

 است، مریم مسیح در تاریخ نجات نمونة آدم آنجا که

آدم نخستین از طریق یک زن  نمونة حوا است.مقدس نیز 
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عصیان ورزیده؛ و از طریق مریم مقدس و بوسیلة مسیح از 

فسادی که یافته بود، رهانده شد. خدا مریم را از میان 

تمامی زنان برگزید تا مادر مسیح و همکار او در مسیر 

جات باشد. پس مریم سمبل شایستگی و غرور نقشه ن

ای ای خداوند همگان، آن زن خجسته "تمامی زنان است : 

گذارد، چراکه دارد، تو را شکر میکه نام تو را دوست می

تو مریم را از میان جنس ایشان برگزیدی... و اینک 

 "دارد.کلیسای مقدس روز یادبود باکره را گرامی می

مریم، یکی از نوادگان حوا احیا تصویر آدم از طریق 

گردید. مریم جسم انسانی به مسیح داد که نورانیت او را 

 پوشانیده، نژاد ما را نجات بخشید.

زمین دیگر مملو از  مریم وسیلة نجات تمام جهان گردید.

رنج آزارندة گناه نخواهد بود، چراکه میوة خجستة مریم 

 مامی انحرافاتباکره زمین و آسمان را تازه کرده است و ت
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-شریرانة گناه را نابود ساخته است. اینک مریم کار نجات

بخش خود را از طریق شفاعت برای فرزندان کلیسا و 

های قربانی نیایش دهد.تمامی جهان، در آسمان ادامه می

 مقدس وساطت و شفاعت او در برابر شاهنشاه آسمانی را

مریم  ای"دارد: برای انسانیت و جهان چنین گرامی می

مقدس از مسیح ملتمسانه بخواه، تا بر جهان رحمت آورد 

آورد. و باشد که کلیسا شادی که به دعای تو پناه می

حم، رزنندة بیاتهام کرده، فرزندان او در برابر آزار و اذیتِ

 محافظت گردند.

مریم به عنوان تنها کسی که به عنوان بخشی از این دنیا، 

جایگاه خاصی در تاریخ  شید،دهنده ای را به آن بخنجات

او بر دامهای شیطان که آدم و  سراسر جهان مادی دارد.

حوا در آن گرفتار آمده بودند، غلبه یافته است. نقش 

اش با فرزندش، بخش مریم، باید از طریق رابطهنجات
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مسیح نگریسته شود و این از اهمیت نقش مسیح به عنوان 

 او را به واسطه پسرشها پس نیایش .کاهدیگانه منجی نمی

ای تو ای مریم، که نام تو به خاطر خجسته "ستایند: می

ی سریانی به خوب . سنت عبادی شرق"نسل تو متعال است

ی آسمان در تاریخ بشر و کمکمریم  بخشاز نقش نجات

 ،شفاعت برای کلیسا و همگان به فرزند مقدسش در او

 آگاه است.

 بشارت خبر خوش نجات  2-8-3

ی که مریم از جبرائیل فرشته دریافت کرد، آغازگر بشارت

عصر جدیدی از امید و نجات برای بشریت و تمامی جهان 

مخلوق بود. سنت سریانی شرق اهمیت بسیاری به این 

دهد. رویدادی که مریم در آن نقشی رویداد عظیم می

ال س حیاتی ایفا کرده، سرنوشت جهان را دیگرگون کرد.
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ا فصل بشارت میالد آغاز شده و عبادیِ شرق سریانی ب

نیایش های آن اهمیت تاریخی و اُخروِی این رویداد را 

 :دهندنشان می

، از لبریز از نجات بود، بشارتی که مریم دریافت کرد"

بذر و رابطة جنسی باردار شد، که چرا که او مسیح را بی

القدس به تنهایی بر وی فرود آمد و قدرت یگانة روح

 "سایه افکند.متعال بر وی 

القدس سرآغاز خلقتی تازه بشارت میالد، به واسطة روح

( بود. این 17: 2بود، که نشانة طلوع زمان آخر )اعم 

، سمبل امید در نومیدی و یخ جهانرویداد عظیم در تار

مریم از شنیدن ثمری بود. حیات در مردگی و ثمر در بی

سبب "درود فرشته خداوند آشفته شد. اما آشفتگی مریم 

آرامش جهان، جالل در آسمان و امیدی نیکو برای تمام 

انسانیت دیگر به فساد مرگ سپرده نشده،  شد. "مخلوقات
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د. نجاتی کنبلکه در نجاتی که خالق به او بخشیده شادی می

که او در محبت از طریق یک میانجی که به وسیلة مریم 

مریم با اطاعت  عطا کرد. مقدس طبیعت انسانی یافت،

ش از کالم خدا که فرشته به او گفت، بر تمامی آثار خوی

گناه که آدم و حوا با نافرمانی نسبت به کالم خدا، وارد 

 جهان کرده بودند، غلبه کرد. 

 ملکه بهشت 2-8-4

کمالی که مریم به دست آورده از تمامی کماالت آدمیان 

ظیم عفیضی از  . او از آغاز زندگیو فرشتگان برتر است

 ت.یافکه مدام در روح زیبایش گسترش میبودبرخوردار 

فرشته خداوند با مشاهدة وفور فیض در مریم او را درود 

درود بر تو ای که پر از فیضی؛ خدا با توست،  "گفت: 

( . این تأیید االهی 28: 1)لو  "ای تو در میان زنانخجسته
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وفور فیض در اوست. نیایش های آئین سپاسگزاری نیز 

گویند. ذکر را با احترام، درود میاو  "تبرک"این 

به اضافه صفات و خصایل  "ای تو ای مریمخجسته"

شوند. مسیح ، مادر خود را برتر پرافتخار او بارها تکرار می

.. آن منجی. "از تمامی فرشتگان و قدیسان نشانده است.

رودی از فیوضات را بر او )مریم( جاری ساخته، او را 

ریم مقدس در زمان زندگی ملکة فرشتگان گردانید. م

زمینی قدیسان برای ایشان نمونه کمال مسیحی بوده؛ اینک 

خداوند قدرت عظیمی به  "ملکه ایشان در آسمان است.

باکره ارزانی داشت و او برفراز تمامی پارسایان شأنی 

-تقدس روح را به سوی اتحاد با خداوند می "یگانه یافت.

اد افزون باشد، اتحکشاند. هرچقدر قدوسیت و فیض االهی 

بیشتر خواهد بود. از آنجا که مریم از فیضی انبوه و 
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باالترین درجة قدوسیت برخوردار بود؛ نزدیکترین به خدا 

 در آسمان است.

 "مادر مسیح"کلیسای سریانی شرق به خاطر اطالق لفظ 

ها و انتقادات بسیار قرار به مریم مقدس، هدف سوءظن

کلیسا مادری االهی و  گرفته است چنان که گویی این

شأن واالی مریم مقدس را نپذیرفته است. اما نگاهی 

-تراس"های این کلیسا برای دریافتن اجمالی به نیایش

این کلیسا دربارة مریم مقدس کافی است.  "کیشی

ها او را به عنوان شناختی( این نیایشهای مریم)نظریه

 فرزنداننمونة کامل جالل اُخروی به نمایش گذاشته و او 

دست آسمانی کند تا به همان جالل کلیسا را یاری می

 یابند. 
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 گیرینتیجه

-های گوناگون قربانای سریانی شرق، میدر نظر به نیایش

، رنگ و بوی  Propriaتوان دید که بسیاری از دعاهای 

گرایانة آشکاری داشته و به وضوح اندیشة تکامل آخرت

ترتیب کنونِی سال رسانند. )اُخروی( مسیحیان را می

های مناسبتی( که توسط )مجموعة نیایش هودراو  عبادی

اد شده است. ظاهراً بر دیدگاه ایشویاب سوم ایج

استوار است که شامل رازهای  گرامیداشت ساالنة نجات

ا است. رازهای مسیح که در نیمة نخست سمسیح و کلی

غاز آ خبرخوششوند، با اعالم می گرفتهجشنسال عبادی 

ز مرگ و رستاخیآنگاه با میالد مسیح و تعمیدش و  شده و

ا رازهای کلیس یابند.و صعود پرجالل او به آسمان ادامه می

ز القدس)پنطیکاست( آغابا تولد کلیسا در عید نزول روح

شده با امتداد رشد آن و باالرفتن در جالل آسمانِی 
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یابند. به این ترتیب جالل مسیحیان و کلیسا ادامه می

خروی مسیح، مسیحیان و کلیسا نقطة اوج سال عبادی اُ

در فصول مختلف است. همچنان که  جماعت پرستندگان 

این هدف اُخروی همواره در  روند،پیش می سال عبادی

 برابر آنان حاضر است.

ان دید توهای فصول مختلف میدر نگاه دقیقتر به نیایش

وی که اگرچه سه فصل آخر سال عبادی برای لحن اُخر

ه شناختی تنها بشان مورد توجه هستند، اما مضامین آخرت

شوند بلکه از آغاز سال در تمامی این فصول منتهی نمی

رفتن گیابند. بنابراین تنها در پیشفصول گسترش می

رویکرد تاریخی در مطالعة روح سال عبادی سریانی چندان 

منصفانه نخواهد بود. اگر به رازهای مسیح و کلیسا از 

 -میالد-شناختی بنگریم و به فصول بشارتمنظری آخرت

یم ننگاه ک ای اپیفانی به عنوان امتداد رویدادهای اُخروی
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ه چنان ک)گرامی داشته شده اند،  که در انتهای سال قبل

در چرخه سال عبادی چنین نگاهی که در آن ابتدا و انتها 

( درک ما از سال عبادی رسند، ناگزیر استبه هم می

به این ترتیب گرامیداشِت  ر متفاوت خواهد بود.بسیا

و تجدید خاطرة تنها یادآوری نه  رازهای نجات،

ه خواهد بود ک بلکه گرامیداشت امیدیرویدادهای گذشته 

  ازد.ستر و پرمعنا تر میزندگی مسیحی را بسیار امیدوارانه

اخیراً پیشنهاد شده که برای درک عمیقتر جشن قربانا، 

-Syroدر کلیسای سیرو ماالبار ) Propriaنیایش های 

Malabar( برای مدتی به زبان محلی )Malayalam )

دون ببرگزار شوند. اما این نمونة خوبی از نوگرایی عبادی 

توجه به نبوغ و روح اصیل سنت سریانی شرق است. یک 

ن دهد که ایطرفانه به این نیایش جدید نشان مینظر بی

سریانی  هودرایرا درباره  تواند حق مطلبنیایش نمی
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بسیاری از دعاهای مهم حذف شده، شرق ادا نماید. 

دعاهای جدید افزوده شده اند و مترجمین معنای بسیاری 

اند. دعای پیش از مالحظه تغییر دادهاز دعاها را بی

Marmita تعدادی ،Karozuthe دو دعای ،

شکرگذاری پیش از برکت دادن نهایی، و هوتامای 

ای بدون توجه به روح االهیاتی و عبادی قربانروزانه، 

ِی شناختسبک آخرت .سریانی شرق، بازنویسی شده اند

های قربانا، تقریباً به تمامی در این نسخة غالب در نیایش

جدید غایب است. برای نمونه در بررسی بخشها و دعاهای 

گوناگون آئین سپاسگذاری دیدیم که قربانا وقتی به 

ر ترسد، آخرت گرایانهکرگذاری میسنتت مشارکت و ش

تمامی دعاها در سنت شکرگذاری برای لحن  شود.می

اُخروی شان برجسته هستند. اما دعاها و هوتامای جدید 

هیچ توجهی به این وجه قربانا نداشته و به شکل دعاهای 
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ساده ای برای نیازهای مادی درآمده اند. ممکن بود در 

ست توانیرد و قربانا میاین نیایش ها این توجه صورت گ

، سازدبا امید اُخروی که زندگی مسیحی را پرمعناتر می

به امید آنکه کلیسای سیروماالبار پس از این  پایان یابد.

دوره آزمایشی، از نیایشهایی وفادارتر به میراث غنِی 

 سریانی شرق برخوردار شود. هودرای
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 فصل سوم

 زندگی در ملکوت
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 شگفتارپي

ظاهراً تا قرن چهارم، تمام جهان مسیحی، یکپارچگی   

های ورود را دست نخورده حفظ کرده بود. تعمید، آئین

تدهین و آئین سپاسگذاری به شکلی یکپارچه، به عنوان 

جانبة افراد های ورود به کلیسا در خدمت رشد همهدروازه

ان شتعمیدیافته بوده اند تا آنان را سزاوار سفر آسمانی

ند. کلیسا با توجه به استقاللش در قرن چهارم شاهد ساز

افزایش شمار گروندگان بوده است، که رسیدن اسقفان 

های ورود، به چندین جای مختلف در یک برای انجام آئین

کرده است. به این ترتیب تنها دو گزینه روز دشوار می

دربرابر کلیسا بود؛ اینکه همچنان برگزاری تدهین را 

مختص اسقفان نگاه دارد و یا آنکه اختیار برگزاری تمامی 

آئین را به کشیشان نیز بدهد. غرب انجام این آئین را به 

اختیار اسقف واگذار کرد تا بتواند بعدتر در زمانی که 
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را دارد آن را به انجام برساند که این  فرصت انجام آن

کار یکپارچگی آئین را در میان آنها تحت تأثیر قرار داد. 

در حالیکه شرق با بخشیدن حق انجام این آئین به کشیش 

 های ورود را حفظ کرد.یکپارچگی آئین

جدایی در غرب یک روند تدریجی بود. تا قرن پنجم    

ة برای محو شدن واژ گسترش االهیات آئین تثبیت راه را

تدهین در غرب فراهم کرد، عبارت تثبیت نخستین بار به 

شکل اصطالحی عبادی در تصویب نامه سوم شورای ریتز 

م( به کار رفت و تصویب نامه دوم شورای اورنج  439)

( نیز همان عبارت را مجدداً به کار گرفت. که 441)

د( أییمنظور از آن، مداخله نهایی اسقف در تثبیت )یا ت

نوایمان در فیض و ایمان کسب شده در تعمید بود. 

در نخستین یکشنبه  460فاستوس اهل ریز در حدود سال 

پس از عید پاک، در گل برای نخستین بار دربارة صحت 
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تثبیت به عنوان یک سنت جداگانه سخنرانی کرد. 

تعلیمات او بعدها به پایه نظریة تثبیت در غرب تبدیل شد. 

هیاتی تعمید و تثبیت را به این ترتیب مشخص او از نظر اال

 کرد:

 د:يتعم

 معصومیت کامل شده .1

 نوزادگی اعالم گشته .2

 خلوص کسب شده .3

 ت:يتثب

 فیض به کمال رسیده .1

 مبارزه اعالم شده .2

 استحکام به دست آمده .3
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رسد تا قرن یازدهم تمامی غرب به این ترتیب به نظر می  

د را از ورو با جدایی تثبیت از تعمید، یکپارچگی آئین

دست داد. پس از آن حتی به انجام آیین سپاسگذاری به 

همراه تعمید ادامه دادند. به این ترتیب دستور انجام سنتی 

سپاسگذاری در غرب به  -تدهین-آئین ورود از تعمید

سپاسگذاری و بعدتر تثبیت، تغییر یافت. از آنجا -تعمید

عمید راه تکه کشیشان شرق توانایی انجام تدهین را به هم

و سپاسگذاری داشتند این مشکل هرگز در شرق پدید 

 نیامد.

فکر جداکردن تعمید و آیین سپاسگذاری نیز در قرن    

( بر نیاز به 1215سیزدهم پدید آمد. شورای پنجم التران )

اعتراف پیش از دریافت قربانی مقدس تأکید کرد. توماس 

 ایآکوئیناس بر پیشنهادات شورا صحه گذارد و شور

( جدایی آیین سپاسگذاری از آیین ورود را 1546ترنت )
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به انجام رساند. به این ترتیب انجام تعمید به همراه آیین 

سپاسگذاری نیز در غرب ناپدید گردید. در نتیجه آیین 

ورود یکپارچگی کاملش را از دست داده، انجام جداگانه 

 اهها را در پیش گرفت. قانون انجام سنتهر یک از سنت

در غرب چنین است: تعمید نوزادان در چند هفته نخستین 

پس از تولد، دریافت قربانی مقدس پس از رسیدن به سن 

 عقل و تثبیت در سن تشخیص.

ها هرگز یکپارچگی آئین ورود را از دست شرقی   

ها در رشد ندادند. آنها با توجه به نقش عظیم این آئین

و و یافتن حیات ن روحانی، آفرینش نوین، استحکام تازه،

ود را های ورتوسط اعضای کلیسا، پیوند محکم میان آئین

حفظ کردند. آنانکه در تعمید حیات نو یافته اند، برای 

تقویت در هدایای روح و تغذیه روحانی به منظور تبدیل 
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نیازمند عطای فوری تدهین  شدن به اعضای کامل کلیسا،

 و نیز قربانی مقدس اند.

 

 يکپارچگي

های ورود در متحد کردن مسیحیان در یکپارچگی آئین  

تعمید مسیح، رازهای رستاخیز و نیز بدن رمزآمیز او 

 تاثیرگذار اند.

 حيد مسيالف. تعم

. سازندآئین ورود مسیحیان را در تعمید مسیح متحد می

القدس در آن یعنی تعمید در رود اردن که پدر و روح

 داشتند. پدر محبوبیتیکپارچگی خود با مسیح را اعالم 

تو پسر محبوب من  "فرزندش را با کالم خود یعنی:

القدس نیز با قرار گرفتن بر پسر ،  اعالم کرد. روح"هستی
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(، وامدار بودن خود به او 17-16:  3به شکل کبوتر )مت 

را استوار ساخت. به این ترتیب هر دوی آنها وضیعت 

آن را  کرده، واالهی پسر را در پیوستگی با ایشان تأیید 

 در معرض دید جهان گذاشتند.

به همین ترتیب تعمید اعالم کننده محبوبیت تعمیدیافته    

-نزد پدر است، تدهین بیانگر وامدار بودن  ایشان به روح

القدس و قربانی مقدس مبین اتحاد ایشان با پسر است. به 

 کنندگانشان را با تدارکها دریافتاین ترتیب این آئین

کامل فرزندان خدا، توسط رهایی دادنشان از بندگی آزادی 

( و برافراشتن ایشان تا همانندی 18-17:  6شیطان )روم 

؛ افس  1:  1؛ دوم قر  2: 1؛ اول قرن  7: 1قدیسان، )روم 

 صمیمانه با سه ( برای زیستن با مسیح،2: 1؛  کول 1:  1

 سازند.گانه اقدس متحد می
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 (يزي)رستاخ يفصح يب. رازها

ورود، دریافت کنندگان را به اتحاد با رازهای  آئین   

 القدسفصحی مرگ، رستاخیز، صعود مسیح و نزول روح

 رساند. و قربانی مقدس می

یگانه شدن با رازهای مرگ و رستاخیز از طریق تعمید    

وری تعمیدی نشانة مرگ نسبت گیرد. غوطهصورت می

دهندة آب نشان ( و برآمدن از4-2:  6به گناه است )روم 

است. در نتیجه خلقتی  (4:  6رستاخیز به حیات )روم 

جدید صورت گرفته و تعمیدیافته فرزند خدا و وارث 

 شود.ملکوت می

القدس از راه اتحاد در رازهای صعود مسیح و نزول روح   

-رسد. خداوند رستاخیز کرده، روحتدهین به انجام می

ود خود و روز القدس خود را دوبار یعنی هنگام صع
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پنطیکاست به رسوالن بخشید. نخستین عطای روح همانند 

صعود او به سوی پدر به شکلی خصوصی انجام گرفت. در 

سحرگاه روز رستاخیز عیسی از مریم مجدلیه خواست از 

آنجا که هنوز به نزد پدر صعود نکرده، او را لمس نکند 

پیش  (. درحالیکه او در شامگاه همآنروز،17-16:  20)یو 

القدس را برای حیات نوین شاگردان بر آنها از آنکه روح

 20بدمد  دستان و پهلوی خود را به شاگردان نشان داد)یو 

( چنان که آنها اجازه داشتند او را لمس کنند. این 19-22:

امر به صعود پنهانی او به سوی پدر، بین او دو زمان اشاره 

 دارد.

ز پس از صعود علنی القدس، ده رودومین اعطای روح   

( و به 4-1:  2در روز پنطیکاست )اعم  او به سوی پدر،

-50:  24القدس )لو منظور تقویت ایشان با هدایای روح

در مأل عام صورت گرفت. این عطاهای خصوصی و  (،51
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القدس به رسوالن، در پی صعودهای پنهان و عمومی روح

در  القدسعلنی خداوند، تقریباً شبیه به اولین عطای روح

 هنگام تثبیت برای تعمید برای تولد تازه و مراجعه روح

استحکام نوین است. به این ترتیب مسیحیان طریق تعمید 

القدس، برای و تدهین در رازهای صعود مسیح و نزول روح

 شوند.کار کردن در ملکوت خدا کامل می

اتحاد در راز آئین قربانی مقدس، از طریق شرکت در     

گیرد. قربانی مقدس آئین سپاسگذاری صورت می

ازد سکنندگان را در بدن رازآمیز مسیح متحد میدریافت

ناه را نماید. گو ایشان را به اعضای کامل کلیسا تبدیل می

نابود ساخته، فیض را افزایش داده، فرد را تقدیس کرده، 

جاودانگی را فراهم آورده و ایمان را به منظور ورود به 

بخشد. این خوراک روحانی حیات مسیح عمق می

سازد تا در مسابقه نیکو برای کنندگان را قادر میدریافت
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کسب تاج پارسایی که در آسمان به انتظارشان است )دوم 

 ( بدوند.1: 12؛ عبرا 8-7: 4تیم 

 

 زيپ. بدن رازآم 

رود به عنوان واحدی یگانه ورود به کلیسا های وآئین  

سازند. پیوند ذاتی یعنی بدن رمزآمیز مسیح را ممکن می

ا کننده شان در کلیسآنها بیانگر عضویت کامل دریافت

است. همانطور که مراقبت طبیعی رشد طبیعی برای بدن 

آورنده سازد، مراقبت روحانی نیز فراهمآدمی را فراهم می

بدن روحانی یعنی بدن رمزآمیز مسیح  رشد روحانی برای

ود تا شبدن شسته می "گوید: است. چنان که ترتولیان می

شود تا روح وقف روح از معصوم گردد، بدن تدهین می

گردد تا روح مستحکم گردد، بدن در گردد. بدن مهر می
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رود تا روح نورانی گردد و بدن سایه دستگذاری فرو می

گردد تا خداوند به آن روح یبا تن و خون مسیح تغذیه م

 "حیات دوباره بخشد.

همانطور که نیازهای طبیعی مانند هستی )تولد(،    

استحکام ) محافظت( و پروردن )خوراک( نیازهای اولیة 

کودک نوزاد هستند، همچنین نیازهای روحانی نظیر تولد 

روحانی)تعمید(، استحکام )تدهین( و تغذیه )قربانی 

لیه ضروری یک نوزاد معنوی هستند. مقدس(، نیازهای او

در تولد جسمانی، هنگامی که نوزاد برای کسب محافظت 

ت کند، طبیعت یک قدرهای بدن گریه میدر برابر ناتوانی

محافظتی فوری)ایمنی( و تغذیه )شیر مادر( را برای 

آورد. درست همانند پیشرفت بهتر این فرایند پدید می

یمان فوراً دربرابر تولد روحانی که در آن شخص نوا

های روحانی به وسیلة تدهین )ایمنی( و قربانی محدودیت
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مقدس )تغذیه( برای پیشرفت بهتر رشد روحانی، مورد 

گیرد. پس تعمید فرد را از نو متولد محافظت قرار می

ساخته، تدهین او را استحکام بخشیده و قربانی مقدس، بدن 

 کند:رمزآمیز مسیح را تغذیه می

 :يديتعم يينوزا

 آمرزدگناهان را می .1

 سازدمتولد می .2

 بخشدفیض را جریان می .3

 ن:ياستحکام در تده

 کندکمال را عطا می .1

 بخشدقدرت را می .2

 بخشدفیض را کمال می .3
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 :يه روحانيتغذ

 کنداعانت فراهم می .1

 دهدحیات می .2

 دهدفیض را افزایش می  .3
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 سده نخست
القدس رسوالن به صورت خصوصی وارد تعمید روح   

شدند در خودِ روز رستاخیز، وقتی عیسی بر ایشان دمیده 

القدس را بیابید؛ اگر گناهان کسی را روح"و فرمود: 

ببخشایید، بخشیده خواهند شد و اگر گناهان کسی را 

-22:  20)یو  "نابخشوده بگذارید، نابخشوده خواهد ماند

ی ایشان در روز پنطیکاست روی داد، که (. ورود علن23

القدس کامل کرد تا کارهای مسیح آنها را در هدایای روح

بر زمین را ادامه داده، از طریق آئین ورود مسیحی، چشم 

 دیگران را  به روی واقعیات روحانی بگشایند.
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 حيد در نام مسي.تعم1

مأموریت رسولی تعمید در نام عیسی  به پذیرش برتری    

( 12: 4مسیح بر همگان به عنوان تنها خداوند و منجی)اعم 

اشاره دارد. تعمید نام مقدس عیسی را بر پیشانی مهرکرده، 

سازد تا مسیح را رو در رو تعمیدیافتگان را قادر می

(. به همین ترتیب پطرس در اورشلیم 4: 22ببینند.)مکاش 

فراد ( از ا48: 10( و در خانه کورنلیوس )اعم  2:38) اعم 

خواست تا تعمید را در نام عیسای مسیح دریافت دارند. 

پولس در افسوس شاگردان یحیای تعمیددهنده را در نام 

 (5: 19مسیح تعمید داد )اعم 
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 ن ورودي. دستور آئ2

در میان رسوالن، دو ترتیب مختلف از انجام آئین ورود   

 تدهین. -تعمید و تعمید-یابیم؛ تدهینرا می

 ديتعم -نيالف. تده

د. آیدر این روش نخست روح آمده آنگاه تعمید درپی می

روح از خالل شنیدن کالم خدا، بر شنوندگان قرار گرفته 

دهنده ضرورت یابند. این نشانآنگاه ایشان تعمید می

تعمید است، برای آنان که روح را یافته اند. در نخستین 

او  موعظه پطرس در اورشلیم این اتفاق روی داد. موعظه

قلب شنوندگان را شکافت تا آن از روح پر سازد و آنگاه 

: 2از ایشان خواسته شد تا مسیح را دریافت کنند. )اعم 

(. در موقعیتی دیگر وقتی پطرس در خانه 37-42

القدس بر آنان که کالم کرد، روحکورنلیوس موعظه می
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او را شندیدند فرود آمد و آنان شروع به سخن گفتن به 

دند. سپس پطرس از ایشان خواست تا تعمید را زبانها کر

 (.48-44: 10در نام مسیح دریافت دارند )اعم 

در اینجا شاهد روندی مشابه رویداد پنطیکاست هستیم.    

آیند. نخست روح آمده و آنگاه چیزهای دیگر از پی می

( به 8: 5پیامد سه شاهد نظیر روح، آب و خون )اول یو 

ده اند. این به آن معنی است این ترتیب به حرکت درآم

 -تر است. ب. تعمیدکه شهادت خدا از شهادت مردم عظیم

 تدهین

دهد آنگاه اعطای در این روش نخست تعمید روی می   

شود. پولس در القدس از طریق دستگذاری انجام میروح

افسس نخست دوازده شاگرد یحیا را تعمید داده آنگاه با 

لقدس را به آنان بخشید )اعم ادست نهادن بر ایشان، روح

(. فلیپ شماس بسیاری را در سامره تعمید داد 1-7:  19
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اما از آنجا که نتوانست روح را به ایشان ببخشاید، پطرس 

و یوحنا از اورشلیم شتافتند و با دست نهادن بر ایشان 

(. در اینجا 17-12:  8القدس را به آنان بخشیدند.)اعم روح

ید عیسی در رود اردن هستیم، شاهد روندی مشابه تعم

القدس تنها پس از تعمید یافتن او بر وی هنگامی که روح

(. تمامی جهان مسیحی امروزه از 22-21: 3نازل شد )لو 

 کند.این روند پیروی می

 مالحظات

ود، راز این دو سنت، نخستین آنها کهنترین به شمار می   

ر آن دپنطیکاست است که -چرا که پیرو دستور رستاخیز

. آیندنخست روح عطا شده آنگاه دیگر چیزها در پی می

به هر شکل برخی از عناصر نظیر مسح با روغن، زیرآب 
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فرو رفتن و قربانی مقدس در اینجا مورد اشاره قرار نگرفته 

 اند.

 . مسح با روغن1

اشاره به مسح با روغن نشده است، شاید از آن رو که    

در عصر رسوالن تأکید بیشتر از مسح، بر دستگذاری بوده 

است. به هر حال ارجاعات انجیلی بسیاری به مسح وجود 

 4؛ اعم 18: 4دارد نظیر ؛ عیسی آن مسح شده خداوند )لو 

( و سر )مت 3: 12؛ یو 38: 7(، مسح پا )لو 38: 10؛ 27:

 7( عیسی، سنت مسح میهمانان )لو 3: 14؛ مر 71: 26

( و مردگان )مر 15: 5؛ ارم 13:  6(، مسح بیماران )مر 46:

(. با این وجود در این مرحله، چنان 40-39:  19؛ یو 1: 16

ول شدگان )اگویند، مسیحیان مسحکه یوحنا و پولس می

( و 22: 1( و مهرشدگان مسیح ) دوم قرن 27، 20:  2یو 
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( با قدرت جهان االهی 4: 9؛ مکا 30: 4؛ 13: 1) افس روح 

 روند.  به شمار می (19: 2)دوم تیم 

اگر چه در این مرحله، سنت یهودی مسح  مورد اشاره    

قرار نگرفته اما تأثیر احتمالی آن بر آئین ورود مسیحی را 

توان نادیده گرفت. تصریح االهی مبنی بر استفاده از نمی

( و مسح 33-22: 30هت مسح )خرو روغنی خاص به ج

؛ دوم 39: 1؛ اول پاد30: 16؛ 1: 10پادشاهان )اول سمو 

؛ 7-1: 29؛41: 28( مسح کهانتی )خروج 12-11؛ 6: 9پاد 

؛ 16: 19( و مسح نبوّتی )اول پاد 4-3: 3؛ اعد 12: 8الو 

های ورود ( و مسح در آئین15: 105؛ مز 22: 16اول توا 

 ی نیز ممکن است بر فرآیند نخستیننوایمانی یهودی و اِسِن

 آئین ورود مسیحی تأثیر گذارده باشند.
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 يور. غوطه2

-از آنجایی که اشاره چندانی به استفاده معمول از غوطه   

وری نشده است، نیازی به ارجاع خاص به آن نیز وجود 

 ندارد.

 مقدس ي. قربان3

( روزانه Qurbanaاز آنجا که به خاطر نبود قربانای)   

و محافظت از آئین قربانی مقدس در این دوره، آیین 

سپاسگذاری همیشه در دسترس نبوده است، اشاره ای به 

برخورداری فرد تازه تعمید یافته از قربانی مقدس موجود 

نیست. با توجه به تعقیب و آزار در این دوره حتی 

برگزاری جشن آئین سپاسگذاری به شکل عمومی نیز در 

خورد. با این ترتیب آئین ورود در نمیاین دوره به چشم 
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-شد، انجام میهر زمان و مکانی که امکان آن فراهم می

گرفت. به هر ترتیب آئین قربانی مقدس محور حیات 

مسیحی است، چرا که در هر یکشنبه به صورت خصوصی 

برگزار شده و تنها افراد تعمید یافته مجاز به دریافت 

 قربانی مقدس آن بوده اند.
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 قرن دوم

 م(Didache( )50-150داش )ي.د 1

ا( هدیداش )تعلیمات خداوند توسط دوازده رسول به قوم   

نخستین مدرک ثبت شده درباره آئین رسمی ورود در 

، به آیدکلیسای اولیه است. این سند چنان که در پی می

-طور عمومی شامل دو بخش و پانزده فصل و یک نتیجه

 گیری است:

های اخالقی دستورالعمل 6تا  1فصلهای بخش نخست: 

 درباب دو مسیر؛ مسیر حیات و مسیر مرگ.

نظام کلیسا در باب مسائل  15تا  7های : فصلبخش دوم

 شناختی )نتیجه گیری(عبادی و آخرت
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 تعمید – 7فصل 

 روزه و دعا -8فصل 

 دعاهای آئین سپاسگذاری -10و9های فصل

 ن و انبی های رسوالمأموریت -13تا11های فصل

 آیین سپاسگذاری یکشنبه -14 فصل

 وضعیت اسقفان و شمّاسان -15فصل 

 شناسیگیری: آخرتنتیجه

تمامی این سند متضمن آن است که آئین ورود بالغان 

 شامل سه مرحله؛ آمادگی، تعمید و قربانی مقدس است.
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 يالف. آمادگ

تعمیدخواستگان از طریق روزه و دعا برای تعمید آماده 

( آنها به منظور ابراز توبه یک تا دو روز 8شوند.)فصل می

گیرند، درحالیکه برگزارکننده پیش از تعمید را روزه می

 گیرند.و جماعت کلیسا روزه مختصری می

 ديب. تعم

وری در آب زنده )جاری یا در تعمید به شکل غوطه   

حرکت(  یا ساکن گرم یا سرد در حضور چند شاهد 

گیرد. ر نام سه گانه اقدس صورت می( د4-1. 7)فصل 

( تنها در صورت effusionتعمید با ریختن آب بر سر )

گیرد و اشاره ای وری انجام مینبود آب کافی برای غوطه

 ( نیز وجود ندارد. sprinklingبه آب افشانی )
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ای دربارة مجری تعمید در بر ندارد، از آنجا که متن اشاره

راد، نظیر رسوالن،  انبی ، معلمان، احتماالً تعلیم دهندگان اف

اسقفان و شمّاسان به عنوان رهبران جماعت انجام این کار 

( بر طبق گفته 13-11های را به عهده داشته اند.)فصل

نه تعمید دادن و نه نگهداشتن  "ایگناسیوس اهل انطاکیه: 

)بخشیدن برکت االهی( بدون دستور اسقف  agapeیک 

-معنی است که همه چیز می . این به این"مجاز نیست

 بایست تحت کنترل اسقف باشد.

ای از تعلیمات اخالقی در باب دو راه تعمید، دوره    

حیات و مرگ را بر اساس تعملیمات اخالقی یهود که با 

تعالیم عیسا در عهدجدید کامل شده بود، در پی داشت. 

(.  به این ترتیب تعمیدخواستگان خود را 6تا1های )فصل

 سپردند.شیوة زندگی مسیحی میبه 
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 مقدس يپ. قربان

بیرون فرستادن تعمیدنیافتگان پیش از آئین سپاسگذاری 

ایمانداران و دعوت تعمیدیافتگان به شرکت در قربانی 

( بیانگر رابطه میان تعمید 6: 10و فصل  5: 9مقدس)فصل 

دهد که تعمید، نه و آئین سپاسگذاری است. و نشان می

مسیح یعنی خداوند و منجی بلکه همچنین  تنها پیوستن به

ورودی به جماعت ایمانداران یعنی پیروان او است. در 

( عضویت در کلیسا و تعهد به یک Didacheدیداش )

 زندگی نیک، دو نکته اساسی برای تعمیدیافته اند.

 نامه برنابا .2

ه ای نوشتاگرچه نام برنابا در متن آشکارا نیامده، دست   

دهد که ممکن ه او منسوب کرده، نشان میکه آن را ب

است نویسنده اصلی ناشناس بوده و نامه اشتباهاً به برنابایی 



173 
 

ناشناس نسبت داده شده باشد، و نه به برنابای همراه پولس 

( که محتمالً یک یهودی گرویده به مسیحیت 36:  4)اعم 

از سوریه یا آسیای میانه بوده است. نامه در دو بخش و 

یک فصل ارائه دهنده تعلیماتی است در کمال بیست و 

 خرد و ایمان و اخالق.

بخش جزمی یا نظری در باب حکمت و ایمان  کم:يبخش 

 (17تا1های راستین )فصل

ای ه: بخش عملی در باب تعلیمات اخالقی)فصلبخش دوم

 (21تا18

دهند که چگونه آئین ورود نشان می 11تا6های فصل   

نه رسانند و چگوخدا را به انجام میفرزندخواندگی فرزندان 

کند. روح ایشان را با تصویر و  شباهت خداوند مهر می

در تقابل با دیداش که بیشتر دربارة برگزاری تعمید 
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کند، رساله برنابا بیشتر دربارة معنای تعمید صحبت می

کند. نویسنده با ایجاد تمایز میان آداب مذهبی صحبت می

وری رک مسیحی از غوطهیهود در غسل تعمید و د

هد. دتعمیدی، تأثیرات تعمید در بستر مسیحی را شرح می

-تعمید الزمه دفاع از ایمان مسیحی در کلیسا است )فصل

ز ترین رو(. در نظر نویسنده، یکشنبه مناسب16-1های 

برای تعمید است. براساس خصوصیات ویژة تعمید مسیحی 

ا نجام آئین ورود رتوان فرآیند احتمالی ابرای برنابا، می

 در سه مرحله تعلیم، تعمید و قربانی مقدس، خالصه کرد.
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 ميالف.تعل

موعظه کردن کالم بخشنده، پیش از تعمید، براساس    

اصول اخالقی، تعمیدخواستگان را به سوی ایمان برای 

« راه نور»شود. جالل دادن خداوند در کلیسا، رهمنون می

سا وسایل رفتار نیک را در کلی ،«راه تاریکی»در تقابل با 

آورد، چراکه تعمید متضمن اعمال نیک توبه فراهم می

 کارانه است.

 ديب.تعم

از خالل اعتراف ایمان و محبت « نام خداوند»تعمید در    

( 38: 2با امید به رستاخیز، باعث آمرزش گناهان )اعم 

گشودن دروازه معبد )که منظور از آن "شود. عبارت می

دهنده اعتراف تعمیدی نشان 8: 16در فصل  "ت(دهان اس

با کلمات است.  اشاره به فرورفتن در آب و از آب 
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: 11)فصل  "جاری"( و آب 11و  8: 11برآمدن )فصل 

( متضمن تعمید در آب روان )زنده( به عنوان 10،6،5،2

کننده یکی شدن با مسیح در مرگ و رستاخیز لحظه تعیین

 او است.

یژگی خاص تعمید بخشش گناهان است. برای برنابا و   

شود. آمرزش رابطة آب و صلیب آمرزش را سبب می

-خلقت نوینی شایسته ورود به سرزمین موعود پدید می

آورد. نو شدن تعمیدی به معنای خلقت روحی نوین، 

برخورداری از دلی تازه به عنوان معبد خداوند، بیرون 

 راندن شیاطین و جاودانه زیستن است. 

 -ز این نظر به عنوان یک چشم انتظار بازگشت ا   

او زوال  -شناختی ظهور در پایان هزارهاالهیات آخرت

همه چیز را در خلقتی تازه به عنوان طلوع سبّت نوین 

کند. از آنجا که ( عنوان می19-1: 15هزاره ملکوت )مکا 



177 
 

هزار سال در چشم خداوند همچون یک روز است )دوم 

های هزار دهندة دورهقت نشان( شش روز خل8: 3پطر 

تواند به این معنی باشد که در مدت شش ساله اند. این می

روز، که مدت زمان شش هزار سال است، همه چیز با 

بازگشت دوباره مسیح برای داوری جهان، نابودی هر بدی 

و نوکردن هر نیکی پایان خواهد یافت. آنگاه نه دیگر 

واهد بود و او با رستاخیز ای خخورشید و نه ماه و نه ستاره

مردگان در روز هفتم و آغاز دوره هزار ساله هفتم، به 

 راستی خواهد آسود.

از این گذشته، تعمید تعهدی است مهر شده بر قلب.    

برخالف مهر یهودی ختنة بدن، مهر مسیحی ختنة روحانی 

القدس است. تعمید، فرآیند در تعمید، کار خداوند در روح

 رازهای مرگ و رستاخیز مسیح است.اتحاد در 
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 ين سپاسگذاريپ.آئ

ای مقدمه را برای معرفی نوایمانان این سند ظاهراً  گونه   

به سرزمین موعود آسمانی با اشاره به پیشکش کردن شیر 

 کند. )احتماالً به همراه نخستینو شکر به آنها پیشنهاد می

ین ا نان و شراب آئین سپاسگذاری پس از تعمید(. تصویر

خوراک در تعمید همچنین به شیرِ حکمت و ایمان و عسلِ 

امید و وعده اشاره دارد که تعمیدیافتگان برای دلگرمی 

یافتن به وسیلة ایمان، برای ورودشان به سرزمین موعود 

 کنند.مسیح دریافت می

 م( 140مان)حدود يسل يها.چکامه3

 ( یک شعر غنایی با مضمونی ویژه است.Odeچکامه )   

های سلیمان، با سبک یهودی و تفسیر مسیحی، چکامه

سرود مسیحی سریانی، نشئت گرفته از سوریه و  42شامل 
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با اشارات فراوان تعمیدی است. اگرچه تمام مجموعه 

مضمون تعمیدی ندارد، بیانگر محتمل باورها و امیدهای 

مسیحیت سریانی از طریق تجربة عارفانه اثرات و ثمرات 

سرای این مجموعه، سلیمانی ناشناس نه امهتعمید است. چک

سلیمان اهل اورشلیم که احتماالً معلمی معروف بوده است، 

خود را با مسیح معرفی کرده، و تجربه خود از خداوند ) 

دهد. آنگونه که این سند نشان ظاهراً در تعمید( را شرح می

دهد، اجرای آئین ورود شامل دو مرحلة تعمید و قربانی می

 بوده است.مقدس 

 

 

 

 



180 
 

 ديالف. تعم

اشارات احتمالی به تعمید در متن سند فراوانند. آب زنده    

: 11کند )چک از کوه خداوند تعمیدیافته را سرمست می

( آنگاه او نابخردی را از او برکنده، 38، 28:  12، 6-7

( ظاهراً به درآوردن انسان 12: 11سازد ) چکدور می

ا هنوین، برای منورساختن چشمکهنه و در بر کردن آدم 

برای دیدن مسیح. تبدیل تعمیدی متشکل از نجات از 

القدس طریق ختنه دل، از سوی خداوند، به وسیله روح

اوست که حکمت االهی فراهم آورده و تعمیدیافته را 

سازدکه شکوفه آورده و در ثمرات خود همچون زمینی می

 (12، 9؛ 4-2: 11کند. )چک شادی می

مون مرگ و رستاخیز با مسیح در تعمید، با عبور مض   

( و گذر یوشع از 21: 14موسی از آب دریای سرخ )خر 
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( به معنی گریز اسرائیل از 17-14: 3رود اُردن )یوش ص

نیروهای مخرب مرگ به سوی نیروهای سازنده حیات، از 

( که از همان آب 17-13: 3طریق پیروی از مسیح )مت 

(. 13-5ک  39شود.) چک یسته می)اردن( عبور کرد، مقا

دهندة تجربه تعمیدی ایمان تعمیدی در نام خداوند، نشان

در گذر از دریای مرگ به همراه مسیح، به عنوان راه 

نجات است. به این ترتیب تعمیدیافته نام خداوند را بر سر 

(. این سرود ثمرات 20-19: 42خویش می نهد )چک 

رخواندگی االهی، شادی شمارد: پسمیتعمید را چنین بر 

 گانه اقدس.راستین، جاودانگی، و مشارکت در حیات سه

ی کنندة خویش را به چنگدر نظر نویسنده، تعمید، دریافت

 نوازد.وقفه آنرا میالقدس بیکند که روحتبدیل می
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 مقدس يب.قربان

 19اشاره به نوشیدن جام شیر در شیرینی خداوند )چکا    

ه شود، ممکن است بته پیشکش می( که به تعمیدیاف1:

مخلوط شیر و عسل برای تعمیدیافتگان در نامه برنابا 

( اشاره داشته باشد. در قرون اولّیه این 13و 8و6های )فصل

امر برای اعضای جدید کلیسا که از طریق قربانی مقدس 

رسیدند، نشانة ورود به سرزمین موعود به اتحاد با مسیح می

 آسمانی بود.

 م( 165د )ين شهي.ژوست4

ژوستین که یک غیریهودی اهل سامره بود، در آسیا به    

به خاطر دفاع از  165مسیحیت گرویده، و حدود سال 

ایمان مسیحی در خالل تعلیماتش به شهادت رسید. سه اثر 

او شامل دو رساله مدافعه  خطاب به امپراطور آنتونی پیوس 
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یوسیبیوس  یو آنتونی وروس و گفتگویی با تریفو که برا

)تاریخ نگار یهودی هم عصر او( شناخته شده است، او 

-های مذهبی مسیحی را که در موقعیتخطر بودن آئینبی

 شوند را به تفصیلهای مختلف زندگی مسیحی انجام می

از نخستین مدافعه او به  65و  61های دهد. فصلشرح می

پردازد. سنت آئین ورود مسیحی در نظر آئین ورود می

-ژوستین شامل چهار مرحله است شامل تعلیم، دست

 گذاری، تعمید و قربانی مقدس.

 ميالف.تعل

تعلیم به معنی آموزش ضرورت زندگی صادقانه به    

داوطلبان و ایجاد اشتیاق دعا و جدیت در روزه برای 

آمرزش گناهان، به منظور برانگیختن تشنگی روحانی آنها 

 برای مسیحی شدن بود.



184 
 

 ديب.تعم

وری در آب، بار غوطهتعمید برای تولد نوین شامل سه   

با دستورالعملی تثلیثی در هماهنگی با پرسش در نام خدا، 

-سرور و پدر همگان، و منجی ما عیسای مسیح و روح

ای هالقدس بود. دلیل این کار اجتناب از عادات بد و منش

شریرانة ایجاد شده در تولد نخست انسانی، به منظور 

خدا از طریق تولد دوباره در تعمید، بود. این غسل فرزندی 

در نام عیسای مسیحِ مصلوب به فرمان پنتیوس پیالتس و 

القدسی که توسط پیامبران درباره عیسی به نام روح

ازد. سپیشگویی شده بود، فرد را از نظر روحانی منور می

د و گیراحتماالً تعمید در یک منبع آب بیرونی انجام می

میدیافته  به جماعت برادران که برای نیایش گرد آنگاه تع

گردد. تنها آنان که با تعمید پاکیزه شده بودند بازمی آمده

 توانند در آئین سپاسگذاری شرکت جویند.اند می
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 يپ.دستگذار

گذاری برای اگر چه هیچ اشارة واضحی دربارة دست

رسد که القدس نشده است، اما به نظر میإعطای روح

ز آن آگاه است. نام بردن از نیایش مشترک ژوستن ا

رای گذاری بتعمیدیافتگان، به طور ضمنی به دعای دست

القدس به عنوان مُهرکنندة جانها اشاره دارد. نزول روح

طری خکردنِ بیممکن از آنجا که او بیشتر درگیر روشن

های مسیحی برای امپراطور بوده، عمداً به جزئیات آئین

 خته باشد.مشخص رسوم نپردا

 مقدس يت.قربان

ین گیرد. آئسپاسگذاری انجام می تعمید در جشن آئین   

سپاسگذاری شامل رسومی است همچون معرفی نوایمانان 

به جماعت، دعای همگانی برای جماعت حاضر و دعا 
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برای تعمیدیافتگان و تمامی مسیحیان در همه جا، بوسة 

صلح، تدارک هدایا، شکرگذاری و مشارکت در 

)دریافت( نان و شراب و آب که توسط شمّاسان توزیع 

شود. شمّاسانی که انجام قربانی مقدس به نیابت از می

 گیرند.غایبان را نیز بر دوش می
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 م( 215ه )ي.کلمنت اهل اسکندر5

 «ای از تئودوتوسگزیده»برخی فصول آثار او شامل 

ارة درب ،«اشعار نبوتی»، «متنوعات»، «مُرّبی»، « نصایح»،

میالدی صحبت  150آئین ورود مسیحی در مصر حدود 

کنند. ظاهراً کلمنت نخستین کسی است که واژة می

catechumenism ای از آموزش، را به معنی دوره

پیش از ورود به مسیحیت به کار برده است. تنها نزدیک 

200  ،catechumenism  در کلیسا به سنت تبدیل شده

روسه در پنج مرحله، چهار سال به اند. برای او تمامی پ

ای به تدهین انجامد، اما در سنت ورود هیچ اشارهطول می

 و قربانی مقدس نشده است.
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 (Catechsisالف.آموزش )

 فضایل مسیحی سه سال از تعلیمات اخالقی شامل آموزش

نظیر ایمان، امید، نیکوکاری و شکیبایی است. این آموزش 

جدّانة آن فضایل در زندگی روزمره داوطلبان را به انجام مُ

 انگیزد.بر می

 نيب.تمر

های عملی تجربیات سال چهارم تمرین، بر جنبه   

روحانی، از طریق روزه، استغاثه، نیایش، دستگذاری، زانو 

و جمعه آنها را به  کند. روزة چهارشنبهزدن، تمرکز می

 سازد. دعا و استغاثه به ایشان کمکتزکیه درونی ملزم می

اال گذاری )یا بکند تا با خداوند گفتگو کنند. دستمی

ها( و زانو زدن ایشان در پیروی از مسیح یاری بردن دست

 کند.می
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 ديش از تعميپ.آموزش پ

تعلیم ایمان به عنوان آموزش پیش از تعمید در هفته 

 القدسگیرد. تعلیمات درباب ایمان و روحمقدس انجام می

کند که تعمید لحظة ا قانع میدر این هفته، داوطلبان ر

القدس است. ایمان و روح، اعتراف ایمان در قدرت روح

جان را با حکمت االهی تعمق، برای درک بهتر رازهایی 

 کنند.شوند، تغذیه میکه در پایان این هفته جاری می

 د يت.تعم

اگرچه کلمانت هیچ توضیح روشنی دربارة جشن   

م شامل دوری جستن از دهد، ظاهراً این رستعمیدی نمی

وری یا ریختن آب بر شیطان، برکت دادن با آب، غوطه

های کهنه زندگی سر، دوری جستن از شیطان، شرّ و راه

را در جهت کسب شایستگی دریافت تنویر آسمانی 
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سازی  آب تعمیدی کند. آمادهفرزندان خدا، انکار می

( و برکت دادن آن exorcismهمچنین  شامل اخراج)

شود. اخراج، عناصر پست آب را نابود کرده و برکت می

-دادن، عناصر برتر آن را تقویت کرده، آنرا تقدیس می

وری یا ریختن آب بر سر فرد، کند. سنت تعمید با غوطه

 دهندة مرگپذیرد، نشانکه در نام سه گانه اقدس انجام می

 نسبت به گناه و حیات در مسیح است.

 ديث.آموزش پس از تعم

ین آموزش شامل تعلیمات نظری درباب استعارات ا   

تعمیدی است، که فرد را به وسیله از تن به در آوردن 

شخص کهنه به معنی بیرون کردن لباس کهنه شّر و در 

برکردن انسان نوین، با دریافت فسادناپذیری مسیح، در 
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کند. این تبدیل از حیات و جاودانگی االهی سهیم می

 یرد.گعمیدی با مسیح صورت میطریق مرگ و رستاخیز ت

شود. نوزادگان از کمال به وسیلة تولد نوین فراهم می

رسند؛ و آنان طریق تعمید به شناخت )خدای( کامل می

شناسند به هیچ چیز نیازمند نخواهند بود، که خدا را می

چراکه خداوند همه چیز است. همانگونه که خدا تمام و 

میت و کمال به همراه کامل است، حکمت خداوند نیز تما

 آورد.می

نورانی شدن در تعمید به واسطه قدرت االهی و نجات     

گیرد. تعمید منظر خداوند)در چشم بخش نور صورت می

آدمی( را روشن کرده، با محو گناهانی که بر روح االهی 

ور کند. تعمید، نافکنند، تاریکی را برطرف میسایه می

سلوک اخالقی بهتر، در االهِی حکمت روحانی را برای 
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فراهم  (8: 5راستای تبدیل شدن به نور در خداوند )افس 

 آورد.می

یک استعاره تعمیدی دیگر، غسل یا شستشو است که    

ها را بخشیده، تمامی گناهان را کامالً آمرزیده، عصیان

کند. آمرزش ها را پاک میبدی را از میان برده و ناپاکی

آنکه  کند، انسانی شایستةمی تعمیدی، شخصیتی نوین خلق

 پیرو راستین مسیح باشد.

نشان مالکیت مسیح در تعمید مهر شده و نشان کامل    

شود. برای کلمنت، محفاظت خداوند در روح، حک می

سازد. از آب تعمیدی روح را مهر کرده، با روح مسلح می

توان گفت، ای به تدهین نشده، میآنجا که هیچ اشاره

وری یا ریختن آب بر سر برای او حکم مهر تعمیدی غوطه

مهر "و  "مهر حکمت"را داشته است. اصطالحاتی نظیر 
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که به تعمید اطالق شده، همچنین مُهر شدن را به  "عدالت

 سازد.ایده تنویر و کمال مرتبت می
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 قرن سوم
در این دوره بیشتر بر جزئیات سنت ورود نظیر؛ اخراج،    

آموزش، رد شیطان، پذیرش مسیح، دستگذاری و تدهین 

 هایبا روغن تأکید شده است. با توجه به بحث و جدل

شناختی، رَویه کلیسا دربارة حفظ شروطی خاص مسیح

 برای آئین ورود، بسیار مشخص بوده است.

1 .Didascalia Apostolorum 

این دستورنامه کلیسایی در سوریه که در نیمه اول قرن    

سوم که در اصل به یونانی نوشته شده، به مدیریت کلیسا 

پردازد. امروزه تنها نسخه سریانی های عبادی میو آئین

تعلیمات جامع دوازده رسول و شاگردان  "متن کامل به نام 

موجود است. نویسنده در ظاهر یک  "مقدس منجی ما

ف کاتولیک است که در در میانه دهه اول قرن سوم اسق
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زیسته است. اگرچه هیچ اشاره بین انطاکیه و اُدسا می 

عملی به انجام سنت ورود موجود نیست، این سند حین 

صحبت از تعهد اسقفان، توبه گناهکاران، انتصاب و 

وظایف شّماسان، بخشش از طریق تعمید و موهبت تعمید، 

توان چهار مرحله آئین ورود را در . میاشاراتی به آن دارد

Didascalia  ،شامل آموزش، تدهین پیش از تعمید

 تعمید و قربانی مقدس دانست. 

 الف.آموزش

-آنان که ایمان دارند و از زندگی گذشته خود توبه می   

آیند تا تعلیمات سلوک اخالقی زندگی بر اساس کنند می

ما مقدس بشنوند، ا متون را، حین آئین کالم خدا در قربانی

شوند داوطلبان پیش از شروع قربانی مقدس مرخص می

 چراکه شایستگی دریافت قربانی را ندارند. 
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 ديش از تعمين پيب.تده

از آنجا که تدهین پس از تعمید موجود نیست، این     

قف بر القدس است. اسمسحِ پیشاتعمیدی برابر تثبیت روح

ند کا با روغن مسح میتعمیدخواسته دست نهاده، پیشانی ر

-و یا روغن را بر روی سر ریخته و فرد را با قدرت روح

کند و با تدهین سراسر بدن القدس به مسیح وقف می

بوسیله شمّاسان مرد برای مردان و شمّاسان زن برای زنان 

کند. این تدهین با مسح تقدیسی کاهنان و ادامه پیدا می

؛ 13: 16؛ 6-1:  10سمو  1؛ 8:12پادشاهان اسرائیل )الو 

( و همچنین عموماً با منابع اولیه سریانی در 39: 1اول پاد 

 ارتباط است. 
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 ديپ.تعم

متن دربارة روش تعمید واضح نیست، اما احتمااًل اسقفی 

نماید، فرورفتن در آب را نیز با اعالم که سر را تدهین می

ف رساند. اسقبه انجام می گانه اقدس،نام االهی به شکل سه

تواند تعمید را به کشیشان و شمّاسان محول همچنین می

نها توانند تتوانند تعمید دهند اما میکند. شمّاسان زن نمی

تدهین پیش از تعمید زنان را برعهده بگیرند. تدهین سر 

و در آب فرو بردن تعمیدخواستگان با اعالم نام االهی، 

 حق ویژة مردان است.

؛ آمرزش گناهان، ختنه آثار تعمید عبارت اند از   

پرستی. هدیة تعمید پر کردن روحانی دل و رهایی از بت

القدس است. در مورد بدعت گذاران که با روح از روح
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کلیسا  شوند اتحاد باکفر گویی سبب رفتن روح القدس می

 شود.از طریق دستگذاری اسقف ممکن می

 مقدس يت.قربان

هنگام صحبت افتخاری که به اسقف داده شده است،    

تخار کند. افاین سند به شرکت در قربانی مقدس اشاره می

اسقف در با توجه به نقش او در آمرزش گناهان، نوزایی 

-القدس، تغذیه با کالم حیاتتعمیدی، اعطای موهبت روح

بخش و استوار کردن تعلیمات است که فرد تعمیدیافته را 

ه شرکت در قربانی مقدس کرده، او را به وارث قادر ب

 کند.وعدة خدا تبدیل می
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2.Hippolytus (215 )م 

گرای معروف و از مخالفان پاپ، در هیپولیتوس، سنت

)گرچه نویسندة این اثر  سنت رسوالناثرش با عنوان 

هنوز محل سوأل است( به اعمال عبادی رُمی در اوایل 

این اثر شواهدی  21/22-15 هایپردازد. فصلقرن سوم می

 دهند.از فرآیند آئین ورود در طول سه سال به دست می

 الف.آموزش

تعمیدخواستگان با همراه سرپرستان ایشان سه سال پیش    

آیند. از ورود در زمان آغاز روزه بزرگ نزد معلمان می

معلمان دربارة ایشان و وضعیت زندگی آنها پرس و جو 

دند، این افراد برای شنیدن کالم و کنند و اگر قانع شمی

تعلیم دیدن در هنگام مراسم عبادی برای سه سال پذیرفته 

شوند. هر بار در پایان تعلیمات، داوطلبان دعا کرده و می
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معلمین یا مسئولین و یا افراد معمول حین دعا بر ایشان 

 نمایند.دست گذاشته و آنها را مرخص می

وزة بزرگ، آزمون در سال سوم در شروع زمان ر   

یده ددیگری دربارة زندگی ایشان به عنوان افراد تعلیم

گیرد. با صحت نظر سرپرستانشان آنها برای انجام می

وند. شسازی برای آئین ورود تقسیم میشروع فوری آماده

که با انجام تطهیر و دستگذاری هر روزه بر ایشان پیگیری 

ته مقدس( شود. هنگام نزدیک شدن روز تعمید )هفمی

اسقف باید هر یک از ایشان را تطهیر نماید و آنان را که 

مقدس و وفادار نیستند را کنار بگذارد.  آنها که باید تعمید 

یابند، باید در پنج شنبه مقدس شستشویی کامل نموده و 

دار باشند. در شنبه مقدس پس از در جمعه نیک روزه

ه ایشان دمیدتطهیر )روحانی از پلیدی ها( اسقف بر چهرة 

گاه گذارد. آنبر پیشانی، گوشها و بینی ایشان نشان می



201 
 

-ایشان تمامی شب را بیدار به قرائت متون و تعلیمات می

 گذرانند.

 (22-21ن ورود )فصل يب.آئ

سنت ورود پس از آئین کالم خدا در جشن آئین    

 شود.سپاسگذاری اجرإ می

 کم. وقف با آب و روغن ي

برکت دادن آب تعمید)جاری یا دم مراسم سپیده    

شود. آنگاه اسقف با دعای شکرگذاری ساکن( آغاز می

 .دهدرا برکت می "روغن تطهیر"و  "روغن سپاسگذاری"

 طانيدوم. انکار ش

هر کدام از افراد، شیطان و تمامی اعمال او را انکار     

 نمایند.می
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 ديش از تعمين پيسوم.تده

پس از انکار شیطان، اسقف هر یک از داوطلبان را با    

وید: گمسح کردن روغن بر پیشانی تدهین کرده، چنین می

 ."باشد که هر روح )پلید( از شما دور گردد"

 ديچهارم.تعم

دستور تعمید نخست از کودکان شروع کرده بعد شامل     

شود. رسم تعمید شامل سه مرحله زنان و آنگاه مردان می

و  "آیا تو ایمان داری؟" یرآب بردن به همراه پرسشز

 "من ایمان دارم"بارة داوطلب به شکل سنت تأکید سه

توانند سواالت را برای است. والدین یا هر عضو خانواده می

 کودکان پاسخ دهند.

 



203 
 

 دين پس از تعميپنجم.تده

شود، تدهین با هنگامی که داوطلب از آب خارج می   

گیرد. اسقف با دست گذاشتن نجام میروغن شکرگذاری ا

-القدس فرستاده شده توسط خداوند میبر آنها از روح

خواهد تا ایشان را با فیض االهی برای خدمت خداوند در 

کلیسای مقدس آماده سازد. آنگاه مشتی از روغن 

شکرگذاری گرفته بر سر داوطلبان ریخته و پیشانی ایشان 

 گذارد.گانه اقدس نشان میرا در نام سه

 ن بدنيششم. تده

کشیش تمامی بدن داوطلب را با روغن شکرگذاری    

کند. آنگاه ایشان بدنهایشان را پاک کرده لباس تدهین می

باقی  شدگان برایشوند. تدهینپوشیده و به کلیسا وارد می
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ماندن قدرت روغن مقدس بر بدن تا هفت روز از شستشو 

 کنند. پرهیز می

 مقدس يهفتم. قربان

برای سنت آماده سازی، نان و شراب، شیر و عسل، و     

گذارند. در خالل این جشن، آب بر قربانگاه می

برگزارکننده، کالم تأسیس را بر نان و شراب ، کالم وعده 

حیات جاوید را بر شیر و عسل و کالم حیات بخشی را بر 

خواند. اسقف نان قربانی) بدن مسیح( و کشیشان آب می

کنند. آنگاه شراب )خون مسیح ( را پخش میو شمّاسان 

شمّاسان دیگر مخلوط شیر و عسل را به عنوان نشانة ورود 

 کنند.به سرزمین موعود آسمان، توزیع می
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 م( 220ان )ي.ترتول3

م به مسیحیت شمال آفریقا 195ترتولیان که در حدود    

م مونتانیست 213گرویده بود، نزدیک سال 

(Montanistشده و ب ) 225تا  220ین سالهای 

 De Baptismo  ،Deدرگذشت. فصولی از آثار او نظیر 

Corona  ،Adversus Praxeam  ،De 

resurrection carnis های ورود در به شرح سنت

 های ورود بهپردازند. او به یکپارچگی آئینکارتاژ می

، تن"برد. گرا به انسان نام میعنوان رویکردی تمامیت

لکه گردد )تعمید(،  تن با تا روح بیشود شسته می

دستگذاری برای وقف شدن، محافظت و روشنگری جان 

شود؛ و تن با گذاری میتدهین و نشانه با روح )تدهین(

گردد تا روح از خدا پُر بدن و خون مسیح تغذیه می

. توضیح او دربارة تدهین پس از تعمید و "گردد
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تدهین را به عنوان دستگذاری، بعدها غرب را وادار کرد تا 

رسمی جدا از باقی آئین ورود گسترش دهد حال آنکه 

 نخورده حفظشرق،  همواره یکپارچگی این سنت را دست

 کرد.

اگرچه او مراسم آئین ورود را به شکلی نظم یافته    

ر های او به عناصتوصیف نکرده است اما نزدیکی نوشته

سیع ه ودهندة گستراثر هیپولیتوس، نشان سنت رسوالن

های ورود است. به هر حال تفاوتهای اندکی طبیعت آئین

 خورد:نظیر اینها نیز به چشم می
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 الف.مدت زمان )آموزش(

هیچ مدت زمان معینی برای دوره آموزشی مشخص    

 نشده است.

 ب.زمان 

تواند هر زمان انجام بگیرد، با وجود اینکه آئین ورود می   

تاخیز و پس از آن عید نزول بهترین زمان ممکن، عید رس

 القدس است.روح

 پ.برگزارکننده

اگرچه اسقف، برگزارکنندة معمول مراسم است، در    

تواند این عمل را به کشیشان، شمّاسان موارد ضروری، می

 و حتی افراد عادی واگذار نماید.
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 د نوزادانيت.تعم

ترتولیان با تعمید نوزادان در شرایط معمول مخالف    

است؛ چراکه ایشان از نظر روانی به بلوغ الزم برای 

دریافت تعلیم ایمان و اخالقیات مسیحی نرسیده اند، و 

درست مانند کودکان که برای تملک دارایی زمینی به 

بلوغ نرسیده اند، به همین ترتیب آنان برای ورود به مسائل 

نابالغ اند. به هر حال به هنگام وجود خطر مرگ،  آسمانی

در صورتی که سرپرستان نوزاد، وعدة ایمان نوزاد را 

بدهند، او با این امر مخالف نیست. به هر حال پس از 

پنجاه سال مخالفت او با تعمید نوزادان دیگر در شمال 

ها همواره از تعمید کودکان با آفریقا شنیده نشد. شرقی

که فیض االهی ولو با وجود بی گناهی بر ایشان توجه به این

 جاری است، دفاع کرده اند.
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 OT Antecedents ث.

او شماری از رویدادهای عهدقدیم را به عنوان    

( 2-1: 1کند. خلق زندگی )پید تعمیدهای پیشین ارائه می

به وسیله آب نتیجة اتحاد روح و آب است. آب طوفان 

-ترتیب سمبل تطهیر و روح( و کبوتر سفید به 8-6)پید 

( سمبل 31-26: 14القدس اند. عبور از دریای سرخ )خرو 

آزادی از بردگی و نابودی دشمنان است. انداختن تکه 

-22: 15چوب در آب تلخ برای شیرین ساختن آن )خرو 

های طبیعی را به ( مظهر آن است که مسیح چشمه26

رای بکند. آب جوشان از صخره آبهای سالمتی تبدیل می

: 10؛ اول قرن  11-20:7؛ اعد  6: 17رفع تشنگی )خرو 

( نمونه ای است از تعمید مسیح برای رفع تشنگی 4

روحانی. هفت بار شستشوی نعمان در رود اُردن  )دوم پاد 

 ( با یک بار غسل مسیح برای تطهیر در تقابل است.10: 5
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 م(258ن )يپري.س4

شهادت خود،  ( پیش از258-248سیپرین اهل کارتاژ )    

نامه  81از مخفیگاه خود، تعداد  258تا  249بین سالهای 

را در توضیح تعلیمات نظری و مشکالت نظام کلیسای 

شمال آفریقا، به منظور راهنمایی ایماندارن در زمان تعقیب 

 256ها که در سال و آزار نوشت. تعداد کمی از این نامه

ه ده اند، بدر بحث دربارة تعمید مجدد کافران نوشته ش

رسوم تعمیدی مربوط اند. سنت های تعمیدی سیپرین در 

تطابق با سنتهای تعمیدی ترتولیان هستند. به هر حال 

-نظرات او در مباحثاتی نظیر تعمید نوزادان، تعمید بدعت

اندازان و تعمید بالینی بیماران، اطالعات گذاران/تفرقه

ه و بهای ورود در زمان ابیشتری دربارة گسترش آئین

 دهد.دست می
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 د نوزادانيالف.تعم

سیپریان برخالف ترتولیان از تعمید نوزادان حمایت    

کند. تعمید برای نوزادان یک نیاز فوری برای رهانیدن می

ایشان از بند گناه مرگ ایجاد شده توسط آدم و فرزندان 

( برای رشد بهتر در تقدس، بهتر 14-12: 5او است )روم 

 مانع هر چه زودتر خالص شد.است از شر این 

 ينيد باليب.تعم

سیپرین از تعمید بالینی )به شکل آب افشانی( در برابر    

وری( در کلیسا برای آنانکه جدًا تعمید )به شکل غوطه

کند. در نظر او تأثیر این کار به علت بیمارند دفاع می

وری کمتر است. به هر کمبود روح به خاطر نبود غوطه

کند، افشانی را ایجاب میآب ه ضرورت،حال، وقتی ک

سنت نجات هرگز رحمت خداوند را در اهدای فیض االهی 
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: 8؛ اعد  26-25: 36کند )حز به فرد، کم یا ضعیفتر نمی

(. انجام آن به شکل جایگزین بهتر از انجام ندادن آن 7

است. بنابراین پاشیدن آب در شرایط ضروری هم ارز 

تأیید ریختن یا پاشیدن آب در غسل دادن است. احتمااًل 

موارد ضروری، بعدها غرب را به جایگزین کردن این نوع 

 وری در شرایط معمول واداشته است.تعمیدها با غوطه

 د بدعتگذاران يپ.تعم

بدعتگذاران می بایست پیش از ورود مجدد به آئین    

سپاسگذاری در کلیسا دوباره تعمید یابند. از آنجا که 

 القدس وجود ندارد، برایسای کاتولیک روحبیرون از کلی

معنا بود. تعمیددهندة فرد او تعمید بدعتگذاران بی

تواند آنچه را دریافت نکرده است، ببخشد. بدعتگذار، نمی

( اعالم داشت که 252-251سیپرین در شورای کارتاژ )
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نجات در خارج از کلیسا وجود ندارد، اما بدون انکار 

 رحمت خداوند.
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 يريگجهينت

تاریخچة آئین ورود، شیفتگی کلیسا برای تکامل    

فرزندان خود را از ابتدای حیات مسیحی شان برای رشدی 

دهد. به این منظور همه جانبه در زندگی روحانی، نشان می

های تعمید، تدهین و قربانی مقدس او همواره اتحاد آئین

است. این در سنت مسیحی آئین ورود را برقرار داشته 

مسأله هم در تعمید کودکان و هم در تعمید بزرگساالن 

از آغاز مسیحیت وجود داشته است. رسوالن با اطالع از 

های ورود را با اندیشه مسیح، همواره در این راستا آئین

هم، در مأموریت خود به انجام رسانده اند. برای رسوالن 

اول تسا؛ .آمادگی )1آئین ورود متشکل از سه مرحله بود: 

( به همراه آموزشهای اضافی تعمیدی به عنوان 6عبرا 

؛ 38: 2وری به نام عیسی )اعم . غوطه2دستورات اخالقی 
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( یا 11:  6؛  اول قرن 9: 10؛ روم  5: 19، 48: 10؛ 16: 8

( در رودخانه یا حوض 19: 28گانه اقدس )مت به نام سه

-37: 2 یا در حمام خانه، توسط رسوالن یا شمّاسان )اعم

-14: 1؛ اول قرن 7-1: 19؛ 48-44: 10؛ 17-12: 8؛ 42

 . دستگذاری یا تدهین احتمالی توسط خود رسول.3( و 16

پس از گذر از زمانه عهدجدید به قرن دوم، با وجود 

شاهدان کم و گوناگون از جاهای مختلف، آئین ورود از 

سازی رسمی . آماده1شده است: سه مرحله زیر تشکیل می

تعمید از طریق تعلیمت اخالقی به وسیله روزه، توسط برای 

بار . سه2داوطلبان و تعمیددهنده و جماعت کلیسایی؛ 

وری توسط اسقف محلی با پرسش و پاسخ های سه غوطه

گانه، در بیرون از کلیسا و در کنار منابع طبیعی آب؛ یا 

. 3سه بار ریختن آب در صورت کمبود منابع آب. و 

عنوان حق تعمیدیافته، ورود او به اتحاد  قربانی مقدس، به
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کوت سازد. سکامل با بدن مسیح یعنی کلیسا را ممکن می

ظاهری  دربارة دستگذاری و تدهین در این دوره، غیبت 

ن خطر بودن ایکند. تمرکز بر توضیح بیآنها را رد نمی

ها به علت وجود تعقیب و آزار دراین دوران، احتماالً آئین

از ذکر جزئیات آئین ورود در آئین  نگارندگان را

سپاسگذاری بازداشته است. به هر ترتیب دعای نزول 

القدس بر افراد تازه تعمیدیافته، پیش از قربانی مقدس، روح

 ها اشاره دارد.به وجود این آئین

-آئین ورود در قرن سوم متشکل است از تمامیتی در آئین

یر ها شامل: برکت دادن آب، انکار شیطان، تطه

وری، تدهین، دستگذاری، روحانی)یا اخراج(، غوطه

ممهور کردن با نشان صلیب و قربانی مقدس. آموزش 

(Catechumenismشکل بسیار پیشرفته تری می )-

یابد. رستاخیز به مناسبترین زمان انجام آئین ورود تبدیل 
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 تواند اقتدارشود. تعمیددهنده معمول اسقف بوده اما میمی

ید. دستگذاری ضرورت شرایط واگذار نما خود را براساس

شود. بحث بر سر تعمید ل میبه اولویت اسقف تبدی

گردد. مشکالت تعمید بالینی و تعمید کودکان رد می

گردد. به این ترتیب از زمان بدعتگذاران مرتفع می

ای هعهدجدید تا قرن سوم، شاهد گسترش تدریجی سنت

 هایر سنتبرگزاری آئین ورود هستیم بدون آنکه ب

تعمید، تدهین و قربانی مقدس به عنوان کلیتی واحد که 

ه سازند، خدشورود به حیات مسیحی در کلیسا را ممکن می

 ای وارد شود.

 

 

 



218 
 

 

 

 


