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. است شده نوشته آنجا در دهنده تکان خصوص بهروايتى  ، تئوتوكوس نيتر مقدس غنودن جشن یبرا سيناكساريون در

او  سپس. کند یم متيعز آسمان به او ، روز سه یط که کرد افتيدر یاله اميپ کي، یسالگ 50 حدود درباكره مقدس 

 آنها یبرا نيا. کند یخداحافظبا آنها  و سازد فاش را اميپ نيا تا کرد دعوت خود خانه به را خود گانيهمسا و بستگان

ً يطب و بود رکنندهيغافلگ  آنها یبرا تنها نه که گفت و داد یدلدار را آنها باکره ميمر. شد یجار جاآن یاديز یها اشک عتا

 رنج که یکسان همه یبرا ما یبانو شفاعت که یشمار یب بركات در امر نيا. کند یم شفاعت جهان کل یبرا بلکه

  .است آشکار ، خواهند یم کمک او از و اند دهيکش

 هستند اندوه و درد درآنانى را كه  یگريد کس هر از بهتر تواند یم که است کمتبار مادر نيا واقعاً  ، خدا از پس 

 به که ، ما یبانو. مى كند صدق هستند زانشانيعز عزيمت عزادار که یکسان مورد در ژهيو به امر نيا. دهد یتسل

 فرزند از که یمادر هر اندوه و غم واقعاً  ، ديکش رنج ، كند یم مشاهده بيصل بر را فرزندش که یمادر هر اندازه

 محرومخود و دوستان  اقوام ، همسر ، نيوالد از که یکسان همه و -  زودتر از انتظار خيلى -  است شده محروم خود

 . کند یم درکرا  ، اند شده

  

 نيبد ،، تشخيص دهيم کند تحمل را بيصل بر رنج تا کرد اعطا باکره ميمر به خداوند که را یا ژهيو ضيف ميتوان یم ما

  .شد خواهد روزيپ مرگ بر او ،كردند اوآنها به  که كارى هر و ستخدا پسر او پسر که دانست یم او که معنا

 
 با روح ، بدن از يیجدا از پس و است جاودانه آنها روح. اند از دست نرفته ما زانيعز که ميدار نانياطم ما نيبنابرا 

 ديتعم ليدل به. دهد یم ادامه خود یقبل احساس و یزندگ به) نخورده دست خاطرات تمام با( خود وجود از کامل یآگاه

 یم یزندگ نيزم یروآنها  که یزمان تا. شود یم متحد او مقدس یسايکل و حيمس با و شود یم سيتقد روح ، مقدس

 كليساى"سوى  به ، نيزم یرو ، نجايا در بدن ترک از پس ، حال نيا با. هستند" ى مبارزسايکل" به متعلق ، کنند

 شماريب یها غم و یماريب ، بيآس دچار و ميکن یم مبارزه ما جهان در نجايا در. ندکن یم حرکتآسمانى " روزمنديپ

 یم لذت خود یروزيپ ثمره از ، اند کرده یزندگ توبه و مانيا با که یکسان ، آسمان در روزيپ یسايکل در. ميشو یم

 یبرا ما ، ميکن یم یزندگ ما اگر: "خالصه طور به. اند رسانده انيپا به تيموفق با را خود ینيزم مبارزه رايز ، برند

 ما ، ميريبم چه ميباش زنده چه ، نيبنابرا. ميريم یم خداوند یبرا ما ، ميريم یم ما اگر و ؛ ميکن یم یزندگ خداوند

  ).8: 14 انيروم." (ميهست خداوند به متعلق

 
 گذاشته سر پشت را آنها" انشانزيعز روح که کنند ادعا است ممکن شوند یم مغلوب اندوه توسط که یافراد از یبرخ 

 ديتعم انيحيمس همه: كه شود یم دادهبا در نظر گرفتن اين مطلب  نيابه  پاسخ. ستندين آنها دنيد به قادر گريد و" است

 چيه" روزمنديپكليساى " و" زمباركليساى " نيب. دهستن متحد گريکدي با حيمس قيطر از و اند شده متحد حيمس بايافته 

 روزمنديپ یسايکل از یبخش که ، نيسيقد با ما ارتباط در وضوح به امر نيا. ندارد وجود یواقع" يیجدا" اي یبند ميتقس

 از و ميطلب یم خداوند شگاهيپ در شفاعت و کمک آنها از ما خود، مختلف یازهاين در. شود یم مشاهده ، هستند



 از شيب و آنها شفاعت تياهم سايکل چرا پس ، بشنوند را ما سخن توانند ینم قديسين اگر. ميسپاسگزار" قديس معجزه"

 ما سخن ، دهيم یمقرار خطاب را  آنها ما یوقت قديسين روح که همانطوردرست  آموزد؟ یم را خدا مادر شفاعت ، آن

 .شوند یم شاد ميکن یم دعا آنها یبرا یوقت ، خدا فيض به زين ما زانيعز ، شنوند یم را

  
 اهداى نان مقدس ظرف در. ميشو یم متحد ليتورگى الهى مراسم طول در آسمان در زانمانيعز با ما ، خاص طور به 

 نام قبالً  که) مرده اي زنده( مومنان نيهمچن و قديسين و باکره ميمر یبرا را يیها قسمت ، هدايا ارائه هنگام ، كاهن ،

  .است، جدا مى كند شده داده او به آنها

 
تقديس عشاء  در. آسمان در چه و نيزم یرو چه ، هستند حاضرومنان م تمام با حيمس واحد یسايکل کل ، بيترت نيا به 

 ،ومنانم سهم هاى نيهمچن و ، قديسين و باكره ميمر هاى سهم ، حيمس مقدس بدن مقدس جام در كاهن ، ربانى مقدس

  .را متحد مى كند آسمان در چه و نيزم در چه

 
 زانمانيعز با ما ، حيمس یسيع ما خداوند قيطر از که است نيا ، آموزد یم ما به ما یسايکل که همانطور ، نيبنابرا 

 که همانطور و ستين طرفه کي دعا که مينکن فراموش. ميکن یم یشاد آنها با و ميهست ارتباط در هستند آسمان در که

 ما که است خداوند به دعاها نيا قيطر از. کنند یم دعا ما یبرا زين آنها ، ميکن یم دعا آسمان در زانمانيعز یبراما 

  .ميکن یم حفظ را خود نيب یوندهايپ

 
 کمبود ليدل به. است دردناک اريبس ميدار دوستشان که یکسان از يیجدا نيا با برخورد ، زميعز خواهران و برادران 

 :ميکن تمام نهيزم نيا در سايکل پدران از آموزه چند با تنها ديده اجازه ، وقت

  
  .ميباش آماده بياييد. ستين معاف بدن از روح يیجدا از کس چيه -  

   

 ريغ مانند حد از شيب اندوه و غم احساس اما ، ميببر رنج که است یعيطب ، كنند یمعزيمت  ما زانيعز یوقت - 

  ).ببينيد را 13 :4 انيکيتسالون اول( ستين ديمف ، ندارند یديام چيه که ، انيحيمس

 
 نفع به زيچ همهآنها  یزندگ طول در تاى با خود فرا مى خواند، کينزد شان بهدخو يتخير براى را افراد همه خدا -  

  .ميکن درک کامل طور به را نيا ميتوان ینم ما. فتديب اتفاق روح

  
  .است یواقع یزندگ آغاز بلکه ، ستين انيپا بدن از روح يیجدا - 

   

 ، شد متحد ريفسادناپذ یبدنها با ما روح نکهيا از پس سرانجام و ، کرد ميخواه مالقات آسمان در را همهما  یروز - 

  .کرد ميخواه یزندگ خدا ملکوت یشاد در ، ابد تا ، هم با ما همه

  نيآم

  

 متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه~ 


