
"For our deliverance from all... necessity” 
 

  "ضرورت...  هر از ما رهايى یبرا"

 

 نيا ، ميخوان یم خداوند درگاه به یاله خدمات ريسا و مقدس ليتورگى مراسم آغاز در که يیدعاها مجموعه انيم در

  ".ضرورت...  هر از ما رهايى یبرا: "ميکن یم اضافه را ريز درخواست

 
 همه از یخوشبخت یبرا انسان آنجا در. )15: 2 شيدايپ( داد قرار" عدن باغ" در را او خالق ، انسان شنيآفر هنگام

 همه با بهشت از حوا و آدم ، طانيش حسادت ليدل به اما ، بردمى  لذت داد قرار او ارياخت در خدا که نيكى یزهايچ

 سخت ، یزندگ حتاجيما آوردن دست به یبرا دخو تالش درشد  موظف انسان پس آن از و شدند محروم شيها نيكى

  .است ديشد عذاب در غالباً  كه ،بريزد عرق و كار كند

  

. کنند یم ستم زين مردم کلبه  بلکه ، افراد به تنها نه که ، شود یم افزوده مشکالت نيا به زين ظالمان طمع اغلب

 یانرژ ريذخا و یمعدن منابع از اي و سازند یم دهبر را آنها و کنند یم استفادهء سو فيضع افراد از نيزم قدرتمندان

 بيتخر به منجر طرف کي از جهينت در ، کنند یم استفاده) رهيغ و معدن سنگ ، یمتيق یسنگها ، طال( خود نيسرزم

 نيا. مى شود هنگفت ثروت استثمارگران رشد موجب ، گريد یسو از و ان مى شوندفيضع یزندگ یاساس حتاجيما

ً يتقر یقو توسط فيضع از یبردار بهره   ".شرفتهيپ" اصطالح به یکشورها در یحت ، شود یم انجام کشورها همه در با

  

 خود همنوعان از یاريبس کنار در ما که است یعيطب ، ميکن یم یزندگ یجوامع نيچن در انيحيمس ما که آنجا از

 - اپيدمى ها ، یاقتصاد یها بحران اردچ جوامع یوقت .ميهست خود یبقا یاساس یازهاين نيتأم یبرا تالش به مجبور

 ما یازهاين و ابدي یم کاهش درآمد ، شود یم زياد یکاريب ، شوند یم یاجتماع مصائب ريسا و -  راً ياخ مورد مانند

براى نجات ما  ، کند کمک فرزندانش به تواند یم که ، مهربان یمادر عنوان به ، سايکل ليدل نيهم به. ابدي یم شيافزا

  .براى زنده ماندن، دعا مى كند یاساس یازهاين تيمحروم از

 
 یازهاين هم و خود یازهاين هم تا ميده انجام ميتوان یم آنچه تا ميکن تالش خداوند یاري با ديبا یعيطب طور به ما

 ضيف کمک با ديبا ، ميشو یم روبرو که یمشکل هر با ما .است ما تيمسئول که همانطور ، ميکن برآورده را زانمانيعز

 نيا من منظور ، ميکن تمرکز یمهم اريبس نکته یرو اکنون بياييد ، حال نيا با. يابيم غلبه آنها بر تا ميکن تالش یاله

 یم ما به را ريز موارد ما خداوند. ميکن مبارزه آن مورد در ینگران بدون و اضطراب بدون ديبا ما که است تيواقع

). 25 :6 یمت(» ديپوشب كه چه ، خود بدن و نه براى، بياشاميد چه اي ديخورب كه چه ، دينباش خود یزندگ نگران: "ديگو

 ها اضطراب و ها ینگران گرفتار بلكه ، مينکن کار اي مينکن یدگيرس خود یازهاين به که کند ینم هيتوص ما به خداوند

 ما یبرا را یوحش یها گل و پرندگان از یا نمونه ، کند محافظت دردناک یها تيموقع از را ما نکهيا یبرا او. مينشو

 پدر: "دهد یم یدلدار را ما روش نيباتريز به او ، قرائت انيپا در. يمديشن امروز ليانجقرائت  در که است آورده

 شما پدر اگر: گريد عبارت به). 26 هيآ" (د؟يستين آنها از تر ارزش با یليخ شما ايآ ، کند یم هيتغذ را آنها شما یآسمان

  کرد؟ نخواهد مراقبت ،يددار نهايا از یباالتر اريبس ارزش که فرزندانش ، شمااز  ايآ ، کندمى  هيتغذ را پرندگان

  



 خطر نيا. ميکن افراط دينبا ، خود یزندگ حتاجيما آوردن دست به یبرا تالش در: كه است نيا توجه قابل دوم فکر

 دنيد با ، رايز. مينباش یراض ، ميکن یم نيمتض را راحت یزندگ آن با و ميا آورده دست به آنچه از ما که دارد وجود

 را زهايچ آن یابيدست به ليتما و ميشو یم وسوسه طمع روح توسط ما ، اند کرده کسب یشتريب یزهايچ گرانيد نکهيا

 یشتريب یزهايچ ميکن یم تالش که یحال در ميشو یم خسته ما. ميباش نداشته یازين آنها به اگر یحت ، ميکن یم شروع

 نگه سالم را خودتا  ،باشيم خوشحال خود خانواده تا با ، برويم سايکل بهنيستيم  قادر گريد که یحد تا یحت ، ميورآ بدست

 به گرانيدبراى آن چيزهايى كه  ميهست نيغمگ بلكه ، ميشو ینم خوشحال داده ما به خدا آنچه از سرانجام و ميدار یم

 بيترغ را ما یاله يافتهالهام  رسول پولس که است ليدل نيهم به! منياورده اي دست ما به هم هنوز و اند آورده دست

 در شوند ثروتمند خواهند یم که اما آنانى. ميکن یم بسنده آن به ، ميباش داشته پوشاك و خوراك ما اگر پس: "کند یم

 و تباهى به را مردم که رنديگ یم قرار مضر و بى فهم یها خواسته از یاريبس در و رنديگ یم قرار دام و وسوسه

  ).9- 8: 6 وتائوسميت 1. "(هالكت غرق مى سازند

 
 هرگونه از يیرها یبرا: "است کرده فرموله ميکرد ذکر که را یدرخواست ما یسايکل ، سخن نيا به توجه با

 سپولهمانند  ینگران بدونبياييد  رو نيا از ، ميباش نداشتهملزومات را  کمبود خود یزندگ در نکهيا یبرا". ضرورت

 ، بسى فزونى بخشد شما كه هر نعمتى را براى است قادر خدا: "سدينو یم دوبارهكه  ميببر لذت خود یزندگ از رسول

 انيقرنت 2" (به فراوانى داشته باشيد نيكو عمل هرانجام  براىو  ، برآورده شود چيز همواره همه نيازهايتان همه در تا

9 :8.( 

  

 مصرف جامعه مداوم غاتيتبل مجذوببياييد  ، كنترل نفس داشتن با ، انسان کي نعنوا خواهران و برادران محبوبم، به

ً  که سازد متقاعد را ما کند یم یسع که ، مينشو کننده  یحت ، ميکن یداريخر عيسر را آن ميبتوان تا ميدار کم یزيچ دائما

 محدود که مينکن فراموش و. باشد مرتبط ما یزندگ یواقع یازهاين به که ميده انجام يیها انتخاب بياييد" "! فيتخف" با

 است یکاف من یبرا نيا" که یدرون اعتراف. است بزرگ لتيفض کي یضرور و اندک تعداد به مانيها خواسته کردن

 فقط. سازد یم رها یضرور ريغ یها یريگيپ از را شما و کند یم آرام را شما" ندارم اجياحت بيشترى زيچ چيه به ،

  .يابيد یشاد ديا آورده دست به آنچه در ديتوان یم که است صورت نيا در

  

 جهان همه به و ما همه به خود عشق و عاطفه با و دهد فرا گوش ما یدعاها به دشوار اوقات نيا در خداوندباشد كه  

  نيآم.عطا كند را آرام یانسان یزندگ کي یازهاين

  

  متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه ~ 

 


