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از ابتدای خلقت تا به امروز ، نسل بشر نعمت های بی شماری از خداوند دريافت کرده است که ما به طور 

 خود در تقرب، با التماس دعاى  عليرغم گناهکاری که داريم. مداوم در پرستش مشترک خود به دنبال آن هستيم

الهی در سومين آنتی فون به درگاه خداوند  ليتورگىدر هنگام مراسم  كاهندعايی که . می ورزيم دليرىبه خدا 

و  کوخدای ني توزيرا "همه اينها را می خواهيم  توما از  خداوندا: خطاب می کند با اين کلمات به پايان می رسد

ناميده " ليتانی بزرگ"که (ها  درخواستز مجموعه ، بعد ا كاهنبه همين ترتيب ..." هستی ) خيرخواه(محبت با

  ..."هستی  خيرخواهو  نيكخواه خداى توزيرا : "گويددر همه خدمات مقدس ، با صدای بلند می ) می شود

  

او ارائه  ليتورگى الهى، كه در مراسم ) آنافورا( پيشكشى، خيرخواهی خداوند را در دعای  كبيرباسيل قديس  

خدا به انسان در  محبتکه  است راه های بی شماری نماى كلى اين دعای ويژه ،. كندمی شود ، خالصه می 

و قرار دادن بشريت در " او خود مطابق تصوير"طول زمان نشان داده شده است ، و صحبت از خلقت انسان 

خود ما را  خدا روی آورد ، او به نوبه مقابله باهنگامی که بشر به . اوست سخاوتبرای بهره مندی از بهشت 

او . ادامه دادبراى رسيدن به ما  "در طرق مختلف به خاطر رحمت عميق خود"همچنان  بلكهطرد نکرد ، 

را برای " او فرشتگان نگهبان" ، فرستاد؛ قرار بود بيايد که و نجاتى رستگاری اعالن پيامبران خود را برای

 قربانىپسر يگانه خود را فرستاد تا خود را  نهات و هنگامی که زمان مناسب فرا رسيد ، او کرد؛ بشريت تعيين

  !همچنان ادامه دارد اوکند تا موهبت زندگی ابدی ممکن شود ، و با بدن و خون مقدس 

 

اين نعمتهای هميشگی خداوند از عشق بی پايان او به بشريت ناشی می شود و آنها نه تنها به معنای عام ، بلکه  

 مفلوجشفاى ، با  امروزانجيل قرائت نمونه ای از اين را می توان در . رندافراد نيز وجود داشخصى در زندگی 

خداوند به اورشليم و مستقيماً به محلی رفت که جمعيت زيادی از مردم با گرفتاريهای . مشاهده کرد بيت سيدا

آب را به هم  همه آنها در صف بودند تا پس از اينکه يک فرشته. منتظر شفا بودند) نابينا ، لنگ و فلج(مختلف 

عيسی در ميان آنها متوجه مردی ). 4-1: 5نگاه کنيد به يوحنا (حوض مى روددر نفر اول باشند كه زد ، مى 

نداشت که به او کمک کند تا خوب شود ، را کسی  تيره بختاين مرد . بيماری و فلج مبتال بود بهسال  38شد که 

در ذهن نگاه  اين چيزی است که ما بايد. چيز تغيير کرد انسان است به ديدن او آمد همه-که خدا آناما وقتی 

كنند، مرا رها پدر و مادرم چون : "می گويد مزمور نويس. ، وقتی احساس تنهايی و رها شدن می کنيمداريم

خداوند . همين اتفاق برای مرد فلج افتاد). 10 :27مزامير( "مى كندو از من محافظت  برمى داردخداوند مرا 

را فراهم آورد،  مطابق انتظار او نبود ، اما چيز بزرگتریبه روش آمد ، اگرچه کامالً  اين مرد برای کمک به

که ( شخصى فرد هيچ کاری خدا خودسرانه انجام نمی دهد و او به آزادی. اينکه خدا چگونه عمل می کند يعنى

 .احترام می گذارد) خود او اعطا کرده



کامالً واضح بود که چرا مرد فلج در آنجا حضور . مورد نيز انجام داد اين همان کاری است که عيسی در اين 

ً اين را می دانست) برای بهبودی(دارد  او بالفاصله او را معالجه نکرد ، اما در عوض اين . و خداوند قطعا

او می خواست که شفا با رضايت ). 6: 5يوحنا " (آيا می خواهی خوب شوی؟: "سوال را از مرد فلج پرسيد

معالجه کرد ،  اشهنگامی که خداوند تمايل به شفا يافتن را شنيد ، نه تنها او را از بيماری . ود مرد انجام شودخ

  ).9-7نگاه کنيد به آيات (را داد  شبستربلکه بالفاصله به او قدرت برخاستن و راه رفتن ، حتی حمل 

  

هيچ كس ديگرى مانند خدا ما را از آنجا که ! اين پروردگار و خداوند ماست ، سرشار از عشق عالی به بشريت 

اين . کمک به ما را دارد قدرتاو همچنين در جايی که تالش های انسان شکست می خورد دوست ندارد ، 

  .و رحمت است فيضعشق عالی ، ابدی است و از اين زندگی زمينی فراتر رفته و تأييد می کند که او منبع همه 

 

دائماً به دنبال کمک به ما و برکت  که خدا ا يادآوری همه اينها ، متوجه می شويمخواهران و برادران عزيزم ، ب

مزمور " (بودخواهد  در پى من ويى و رحمت در تمام ايام عمرممطمئناً نيک: "می نويسد نويس مزمور. ستما

. ما نيز نقشی داريمبه خدا متوجه شويم که " بله"ما هرگز نبايد اين را فراموش کنيم و همچنين با گفتن ). 6 :23

خدا همه چيز را "برخی ممکن است در اين مورد غر بزنند ، از اينکه چرا ما بايد چنين کاری کنيم ، چرا که 

ما  روحانىچه فايده ای دارد؟ پاسخ برای زندگی  دعاپس : را می پرسندسوال  آنها اين". می بيند و می داند

: ما را ترغيب می کند مان خداوندبه همين دليل . مکاری استه يك عمل درخواست همه چيز از او: حياتی است

  ).7: 7متی " (به شما داده شود تا بخواهيد"

 

خشن ، سخت و عصبانی  ىبا خدا صحبت می کنيم ، نبايد احساس کنيم که او شخصيت دعابنابراين وقتی در 

  طلب رحمت و کمکبراى  و بيفتيم زمينبه او پدر سختی نيست که بايد . است که گناهان ما را مجازات می کند

، خداوند با وجود اينحتی . گناهان او است مفلوج مردخداوند می دانست که علت وضعيت . کنيم التماسبه او 

همانطور که اولين . خيرخواهی خداوند بر عدالت او غلبه دارد. بود اوهمچنان مشتاق بازگرداندن سالمتی 

، در کمک و تسلی خاطر و در قدرت و است قدرتمند در رحمت"اوند می گويد ، خد دعاى مغربدعای خدمات 

  ".نيكوست نجات کسانی که به نام مقدس او اميد دارند

  

. اين همان حسی است که ما بايد در مورد خداوند ، خدای خود داشته باشيم ، که او بزرگترين خيرخواه ما است

به  خوشحالىباشد که ما با . هايی برای کمک به ما باشدمی کند تا به دنبال فرصت  وادارعشق او به ما او را 

  .بسپاريم خيرخواه خداوندهر نياز خود را به  ◌ً قوياخداوند پناه ببريم و 

  

 متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه~ 


