
SERMON ΟΟ ΟΟΟ DORMITION OF THE THEOTOKOS 
 

 موعظه درباره غنودن تئوتوکوس، مادر خدا

  )اوت 15(

  )16/8/2020برای يکشنبه (

    

و مادر عزيز همه ما را " مادر خدا، آن هميشه متبارک و تماماً منزه از گناه"با زيباترين ستايش هاست که کليسا امروز ، 

  .آسمانی، گرامی می داردبه مناسبت صعود او به قلمرو 

    

همه شما اهالی زمين ، با شادی برای مادر ." "همه شما مردمان زمين ، بياييد غنودن مقدس مادر خدا را بستاييم"

  ."خدايمان بخوانيد

  

وقتی که مريم هميشه باکره رسالت خود را بر روی زمين انجام داد، پسرش و خدا عيسی مسيح تصميم گرفت که اين 

از طريق اطاعت ، ايمان و سرسپردگی . که وی در کنار او باشد و به همين ترتيب او را با شکوه پذيرا شدروزی است 

  .او به خدا ، او در درجه ای غيرقابل مقايسه، حتی از فرشتگان و فرشتگان مقرب نيز پيشی گرفت

  

از هر گوشه ای از جهان برداشته رسوالن مقدس " .وقايع معجزه آسايی در جريان غنودن مقدس مادر خدا اتفاق افتاد

شدند و به دستور خدا بر ابرها حمل شده و به دور بدن مطهر تو ، ای منبع حيات ، جمع شدند و با تکريم بر آن 

رسوالن مقدس با وجود پراکنده شدن در سرتاسر جهان برای موعظه ). تئوتوکيون - نيايش مغرب غنودن (" بوسه زدند

اين معجزه به منظور ارج نهادن به بدن حيات بخش او . مراسم تدفين مقدس باکره مطهر شدندانجيل، قادر به حضور در 

  .انسان، عيسی به نزد ما آمد- بود ، که از آن خدا

  

بله ، اين پروردگار آسمان . که پادشاه همه را محاصره می کنند" برترين قدرتهای آسمان"فرشتگان نيز حضور يافتند ، 

يسی مسيح ، يگانه پسر متولد شده از مريم هميشه باکره ، که به طور نامرئی به احترام شايسته و زمين است ، خود ع

او را به "  قابل احترامشکوهمندترين بدن " القائی او را دريافت کند و اندکی پس از آن، - مادر خود می آيد ، تا روح خدا

  .عرش الهی همراهی می کند

اينک ملکۀ همه ، آن : "می روند، به عاليترين قدرتهای آسمانی اعالم می کنند و فرشتگان ، که به طرز ناديدنی پيش

دروازه ها سرهای خود را برافرازيد و پذيرای آمدن اعليحضرت مادر نوری که هرگز . دوشيزه الهی می آيد

کس  او يگانه ای است که هيچ. زيرا از طريق او ، نجات برای نسل بشر ما ممکن شد. محو نمی شود، باشيد

در ادامۀ تئوتوکيونی که قبالً ذکر "(نمی تواند به او خيره شود، و هيچ کس قادر نيست به قدر کافی از او تجليل کند 

  ).شد

    



مزمور " (.ملکه به دست راستت در طالی اوفير ايستاده است: "به اين ترتيب ، پيشگويی نبی و پادشاه داوود محقق شد

در سمت راست عرش او ، پوشيده از طال اوفير ، که " شاه شاهان"همه شد، توسط  مريم ، که مادر خدا و ملکه) 9: 45

صعود کرده است ، در جايی که مادر مطهر ، که از زمين به آسمان . نمادی از جالل فسادناپذير اوست ، قرار داده شد

از طريق . ما شفاعت می کند مسيح در پادشاهی آسمانی جلوس کرده است، ايستاده و به طور مداوم با پسرش برای همه

به هر کس که به رحمت محبت وی پناه می برد، ) مادر خدا(دعاهای مداوم او به پسرش و مهربانترين خداست، که او

  .رستگاری عطا می کند و پاسبانی و محافظت می کند

 

. تئوتوکوس را تجربه کرده ايمبرادران و خواهران عزيز ، همه ما احتماالً قدرت شفاعت های مادر مقدس ما ، بانوی 

تعداد بيشمار از هدايای مؤمنان که به شمايل های مقدس و کليساهای مقدِس تئوتوکوس تماماً مقدس ارائه می شود ، اثبات 

آگوست که  15به همين دليل است که در روزهای منتهی به . معجزات بسياری است که مادر خدا بی وقفه انجام می دهد

صاص داده شده است ، سيل مؤمنان به کليساهای مقدس جاری می شود تا قلبهايشان را به روی او به مادر خدا اخت

بگشايند ، آرزو دارند دردهای خود را به او بگويند؛ برای صحبت با مادر دوست داشتنی که از همه کسانی که با 

ار نه تنها در ماه آگوست بلکه در کل سال و البته اين ک. اطمينان و ايمان به فيض او متوسل می شوند ، محافظت می کند

در اينجا الزم به ذکر است که هيچ خدمت مقدسی در کليسای ما انجام نمی شود مگر با هرگونه دعای . انجام می شود

بسيار مکرم تر از کروبيان و در "که " تئوتوکوس مادر خدا و مادر نور"شکرگذاری ، سرودها ، ادعيه ها و تمجيدها به 

 ".قياس بسی پر جالل تر از سرافين است فراسوس 

  

به ويژه در روز جشن او ، کليسا با درخواست های ويژه برای زنان و مردان جوان ، که با آغاز زندگی خود در جامعه ، 

به همين دليل است که قديس . با خطرات و مشکالت بيشتری روبرو هستند ، به مادر عالی مرتبه استدعا می کند

. والدين توصيه کرد که فرزندان خود را به مريم باکره بسپارند، که شفاعتهايش قدرت بسيار داردپورفيريوس به 

  :تئوتوکينی که در باال ذکر شد با چنين درخواستی پايان می يابد

بنابراين ، مادر مطهر خدا ، همانطور که تا ابد با پادشاه حيات بخش و پسر خود زندگی می کنی ، بی وقفه با او "

  ."ت کن تا او جوانان تو را از هرگونه حمله دشمن حفظ و نجات دهدشفاع

  

برادران و خواهران من ، باشد که فيض بانوی ما تئوتوکوس، ما را از انواع رنج ها و هر گونه آلودگی جسم و روح 

سازد، تا او را در آسمان باشد که او غم و اندوه را به شادی تبديل کند و ما را شايسته پيروی از گامهای خود . رهايی دهد

  .آمين. با تمام جاللش ببينيم

  

  متروپوليتن پيسيديه، اسقف اعظم سوتيريوس~ 

 

 

 

  


