
“Hosanna! Blessed is He who is Coming”  "هوشيعانا! متبارک است او که می آيد" 
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تا پايان ، با ..." متبارک است ملکوت پدر و پسر و روح القدس "از ابتدای مراسم ليتورگی الهی ، با 

يف پرستش ارتدوکس در ، ما می توانيم مشاهده کنيم کل ط..." متبارک است او که به نام خداوند می آيد"

در ميانه دعاهای آنافورا ، . خدای سه گانه) دوکسولوژی(جالل و ستايش : يک عنصر اصلی وجود دارد

اولين قسمت، سرود . يک سرود پيروزی بزرگ وجود دارد که شامل دو قسمت از کتاب مقدس است

قدوس ، قدوس يهوه صبايوت  قدوس ،: "خوانده می شودفرشتگان است ، که اشعيای نبی شنيد در آسمان 

قسمت دوم همان چيزی است که ما ). 3: 6اشعيا (»تمامى زمين از جالل او مملو است ). خداوند لشکرها(

! هوشيعانا"خواندند  هنگام ورود خداوند به اورشليم می در قرائت انجيل امروز شنيديم ، وقتی کودکان

اين فقط بشريت و فرشتگان نيستند که ) . 13: 12يوحنا "(متبارک است او که به نام خداوند می آيد

به . دوکسولوژی را به خدا عرضه می کنند ، بلکه تمام آفرينش اين ستايش را به خداوندگار ارائه می دهند

" اى خورشيد و ماه خداوند را تسبيح بخوانيد، اى همه ستارگان نور او را تسبيح بخوانيد"قول مزامير ، 

وهها و تمام تپه ها، و درختان ميوه دار و همه سروهاى آزاد، اى وحوش و ک اى"؛ ) 3: 148مزمور (

به طور خالصه، هر آنچه ). 10-9آيات " (جميع بهائم، و خزنده ها و پرندگان خداوند را تسبيح بخوانيد

، مزمور 103در مزمور ! روی زمين حرکت می کند يا آن را زينت می دهد خداوند را تسبيح می خواند

ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و جميع احسان های او : "خود را نيز فرا می خواند که نويس روح

" جالل خداوند تا ابداالباد است"همچنين سرودهای ستايشی  104در مزمور ). 2آيه " (را فراموش مکن

  .موجود است) 33آيه " (خداوند را تسبيح خواهم خواند تا زنده مى باشم  "و ) 31آيه (

   

اين . لت طبيعی وجود انسان حالتی است که به سوی خدا معطوف شده و خالق خود را جالل می بخشدحا

اين خداست که . خداست که به ما وجود و حيات می بخشد و شرايط مناسب برای بقای ما را تضمين می کند

بود که ما با هر آنچه  اين به خواست او. بشريت را آفريد تا با جسم و روح جاودانه کاملترين مخلوق او باشد

برترين اثبات محبت او . نياز بود شبيه او شويم، ساخته شديم، و تا ابد با او در شادی ملکوت او زندگی کنيم

در مسيح است ، آن يگانه پسر خدا که به زمين آمد و با اراده خود مصائب و مرگ بر روی صليب را 

  !پذيرفت و نجات را برای جهان به ارمغان آورد

   

ً مسيحيان ارتدوکس که از ايمان برخوردارند(ا اين حساب، چطور ممکن است کسی ب خدا را ) خصوصا

تسبيح نخوانند؟ به همين دليل است که دوکسولوژی ويژگی اصلی نه تنها عبادت عمومی، بلکه دعاهای 

می مومنين ارتدوکس قانون دعای شخصی خود را با تسبيح خدا آغاز و به پايان . خصوصی نيز هست

در هر مناسبت و "اين کار نه تنها در زمان های مشخص انجام می شود، بلکه بايد در طول روز ، . رسانند

  ".جالل بر خدا: "اين را می توان با چند کلمه انجام داد. انجام شود" ساعت

  



شما غايب  هرگز از لبان" جالل خدا"بگذاريد : قديس پائيسيوس از کوه مقدس اين توصيه را ارائه می داد

به عنوان يک قرص درد استفاده می کنم؛ " جالل خدا"برای خودم می گويم، وقتی در رنج هستم، از . نباشد

را اگر می خواهيد بهشت . از دعای عيسی بزرگتر است" جالل خدا. "هيچ چيز ديگری من را آرام نمی کند

شما عطا کرده بياندازيد و شروع کنيد به در اين زندگی تجربه کنيد، نگاهی به نعمتهای بزرگی که خدا به 

اين بدان . وقتی کسی اينگونه دعا می کند، خدا به او کمک می کند! خدا را تمجيد کنيد". جالل بر خدا"گفتن 

را به دليل است که مبارزه برای شکرگذاری فروتنانه، فيض خدا را به خود جلب می کند و قدرت آسمان 

 .کمک فرد می آورد

  

اين کلمات هر آنچه در زندگی من اتفاق . جالل بر خدا برای همه چيز: نای زرين دهان می گفتقديس يوح

باشد . بياييد برای هر آنچه پيش می آيد خدا را تمجيد کنيم و شکرگزار باشيم. می افتد را دنبال خواهد کرد

زرين دهان در هنگام آخرين سخنان قديس يوحنای . که همه کارهای ما تا پايان عمر برای جالل او باشد

 ".جالل بر خدا برای همه چيز: "تبعيد اين بود

   

حتی هنگامی که اتفاق بدی برای ما رخ می دهد آيا بايد بگوييم جالل بر خدا؟ آيا : ممکن است تعجب کنيد

وقتی به ناحق با ما رفتار می شود، بيمار می شويم يا دچار آشفتگی می شويم، می توانيم چنين چيزی 

آيا کسی وجود دارد که بيش از . ؟ آيا اين منطقی است؟ پاسخ به اين را از ايوب دريافت می کنيمبگوييم

ايوب ، مردی با کارهای عالی ، رنج برده باشد؟ هر موقعيت وحشتناکی که ممکن است برای يک انسان 

ش هنگام خراب شدن ايوب تمام دارايی خود را از دست داد و فرزندان. اتفاق بيفتد برای ايوب اتفاق افتاد

او در فقر عميقی افتاد، بدون هيچ خانه ای و عالوه بر اين، به بيماری هولناکی مبتال . خانه شان کشته شدند

در ! همسرش در نااميدی به او اصرار کرد که خدا را لعن کند و بميرد. شد که وی را از شهر بيرون راند

خدا همه چيز به من داده : "ا به خدا عرضه کردر) سرود تمجيدی(عوض، ايوب با قاطعيت دوکسولوژی 

پس از تسبيح و تمجيد خدا، او بيش از ! " متبارک است نام او. خداوند همه چيز را از من گرفته است. است

 !پيش با سالمتی دوباره، از ثروت و فرزندان بيشتری برخوردار شد

   

هد که فقط هنگامی که خدا را برای همه چيز خواهران و برادران محبوبم، تجربيات زندگی به ما نشان می د

اين به خاطر . ستايش می کنيم، مشکالت ما کمتر دردناک به نظر می رسند) چه خوشايند و چه ناخوشايند(

بنابراين ، ما بايد هر روز با گفتن . اطمينانی است که خداوند صدای ما را می شنود و به ما کمک می کند

اين امر به ويژه برای امروز، همانطور که . خدا را شادمانه تمجيد کنيم در همه شرايط،" جالل بر خدا"

بياييد در حالی که خداوند به راه . را در دست داريم، صدق می کند) شاخه های درخت" (نخل ها"همه ما 

جلجتا می رود تا خودش را برای ما قربانی کند، ما به آن کودکان بی گناه اورشليم در تجليل و ستايش 

 .آمين. باشد که ما نيز شايسته تجليل و ستايش او در روز قيامش باشيم. وند بپيونديمخدا
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