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  است سايعبادت کل انيب نيباالتر یاله ليتورگى

  

(17/10/2021)  
 قيعهد عت یشود ، مزمورها یسرودها خوانده م. شود یانجام ممختلفى  یمقدس ما روزانه خدمات اله یساهايکل در

 یمقدس یقرائت ها ، وشود یخوانده م كاهنتوسط  استدعاها با صدايى موزون، دعاها و  شوند یمسروده  ايخوانده 

 :است ريشده به شرح ز مقرر یخدمات اله. شود یخوانده م

مراسم  طىدر . شود یآن روز آغاز م یشود و با آن چرخه خدمات اله یم انجامهر روز بعد از ظهر  دعاى مغرب

 .شود یم سروده" اى نور فرح بخش" غروبباستانى  زي، سرود شگفت انگ دعاى مغرب

 یمداماد شب  نيمه،  اينك: "شود یسر داده م ريشود و سرود ز یشب انجام م مهينصف شب معموالً ن اي انهشب مراسم

  ...". ديآ

بزرگ  )دوكسولوژى( سرود تمجيدى خدمت ، انيشود و در پا یمعموالً قبل از طلوع آفتاب آغاز م مراسم دعاى صبح

 ...". یجالل بر تو که نور را به ما نشان داد: "شود یم سراييده

، اختصاص حيمس یسي، به خداوند ما ع، که به نور جهان) ديدر زمان جد 06.00در ساعت (ساعت اول : یاله خدمات

 کاستيپنط داديبه رو استدعاهاسرودها و  یمحتوا، )ىامروز 09.00حدود ساعت (از ساعت سوم  ؛است داده شده

) 15:00ساعت ( نهمساعت  در و؛ داردخداوند اشاره  مصلوب شدنبه ) 12:00ساعت ( ششمدر ساعت  ؛اشاره دارد

  .پدر سپرد ىآن خداوند مصلوب روح خود را به خدا یکه طاست  زمانىاشاره به 

 

 ی، سرودهابزرگ و كامپلين كوچكمانند  ند،شو یچرخه اضافه م نيبه ا یخدمات اله ري، سا يیسايبه دوره کل بسته

 .انديده که در خداوند آرام یکسان یبرا ادبوديخدمات  نيو همچن قديسين به،  باكره ميبه مر كانن یو دعاها ستيآکات

 یدعا یو همه عناصر اساس برند یمباال  آسمانفوق العاده ، جذاب هستند و روح ما را به  یخدمات اله نيا همه

 انيپا یب یايمزا یو سپاس خود را برا شيستا سه گانه یخدا برابردر ما آنها  قيکه از طر، خالص را در خود دارند

 یو برا بيان مى كنيم، ميجهل و غفلت مرتکب شده ا یاز رو ايآزاد خود که ما با اراده  ىگناهان یبرا را خوداو ، توبه 

از ومنان مبراى  روحانى ديفوا. نماييم یم فيض را جلبو  قدرت مان روزمره یو مشکالت زندگ روحانىمبارزات 

  !است عظيمواقعا ما  وكسارتد یسايروزانه کلالهى  در خدمات  خودمشارکت منظم 

 

از  کي چيه ند،باش زيانگ بتي، هر قدر هم که هندباش ميعظ یکه هر چقدر هم که خدمات اله ميکن ديتأک ديبا نجايدر ا اما

با  یا سهيمقا مياگر بخواه! کرد سهيمقا ليتورگى الهىو عظمت  ی، درخشندگ رفعتتوان با  یخدمات مقدس را نم نيا

 ريدرخشد و سا یاست که همه جا م ديخورش ليتورگى الهى اسمکه مر مييگو ی، م ميخود داشته باش یمنظومه شمس

، یو چهار ساعته مراسم مذهب ستيچرخه ب. کنند یرا منعکس م ديهستند که نور خورش ديخورش یهاقمر یخدمات اله

و  سايکلكننده  سي، کار تقد ليتورگى الهى، در مراسم آنجا .خود داردبه عنوان مرکز و نقطه مرجع  يتورگى الهى رال

 .شود یمكامل رسد و  یبه اوج خود مايمانداران  سيتقد



 ميکه ذکر کرد یخدمات اله ريرا با سا ليتورگى الهىمراسم  یناآگاه یارتدوکس هستند که از رو انيحياز مس یبرخ اما

 ريرا برتر از سا ليتورگى الهىمراسم كه شود  یمهم و خارق العاده است و باعث م اريکه بسچه آن. رنديگ یاشتباه م

ً يتقر طىدر . است )عشاء مقدس ربانى( یاله ايوكريستراز  نيا ست؟يقرار دهد ، چ یخدمات اله كه ساعت  کي با

در شام آخر ، در شب پنجشنبه  حيمس یسيتوسط خداوند ما ع كه ى، راز اسرار طول مى كشد یاله مراسم ليتورگى

سه . شود یمشد، تكميل داده  ليو به شاگردانش تحو تأسيس،  براى مصلوب شدن یو یريقبل از دستگ یمقدس ، اندک

دهند که چگونه خداوند در  یشرح م) 22- 14: 22 ا؛ و لوق 25- 22: 14؛ مرقس  29- 26: 26 یمت(مقدس نگار  ليانج

با بار  نياول ی، و براانجام داد خود مقدس نان به بدنشراب به خون مقدس و  تبديلبا راز ايوكريست را شام آخر 

  !شد سهيم شاگردانش

 

دهد که چگونه خداوند  یم حيمقدس توضنگار  ليبا کلمات مشابه سه انج باً يقابل مالحظه است که پولس رسول تقر نيا

 یهمانطور که م بلكهاست ،  دهياز زبان مردم نشن اين را کند که یاظهار م نياو همچن. كردرا ارائه  ايوكريستراز 

که به او  ی، در شبخداوندعيسى : كهمنتقل کردم نيز به شما  از خداوند دريافت كردم، آنچه را که من رايز: "سدينو

شما  یبدن من است که برا نيا: "و گفت پاره كرد، آن را شكر مى نمودکه او  یگرفت و هنگامرا شد ، نان  انتيخ

 دجام عه نيا":عد از شام جام را برداشت و گفت، ب بيترت نيبه هم" .آوريد به جاىمن  اديکار را به  نياپاره مى شود، 

جام را  نيو ا ديخوربنان را  نياگاه هر  رايز. ديمن انجام ده اديبه  دينوشاين را ب هرگاه. در خون مناست  ديجد

 )32-23 : 11اول قرنتيان ( ".بازآيداو زمانى كه تا  ديکن ی، مرگ خداوند را اعالم م دينوشب

  

 یقوا یتا آنجا که برا ميبه دنبال آن باش دينهفته است که ما با روحانى قياز حقا یاديکلمات ساده عمق ز نيا ريز در

که در آنچه خداوند  یقيعم یحال ، درک معنا نيبا ا. ميشو کينزد ممكن است به آن خود یمحدود انسان یو روح یذهن

راز مقدس  کياست که ما با  ليدل نيبه ا نيا - دشوارتر است  اريبسمحصور است در شام آخر گفته و انجام داده است 

 شخود از شاگردان يیبه لحظه جدا حيمس یسيکه هرچه خداوند ما ع ميکن یما درک م! ميو منحصر به فرد روبرو هست

به طور ،  نامند یم محبتشاگرد همانطور كه او را ،  يوحنا. عشق خود را به آنها نشان داد شتري، ببود کترينزد

را  ايدن نيااست تا  دهيفرا رس او دانست که ساعت یم یسيع. فصح بود ديقبل از جشن ع درست: "سدينو یممشخص 

 ".نمود محبتآخر به را تا  ايشان، مى نمود خود را در اين جهان محبت خاصاناو که . به نزد پدر برودترك كند و 

 )1: 13 وحناي(

  
عشاء مقدس (ايوكريست راز  تأسيسدارند ،  مانيکه به او ا یعشق کامل خداوند به شاگردانش و همه کسان نيا ثمره

  .ديد ميخود خواه یبعد موعظهاست ، همانطور که در  )ربانى

  

  سوتيريوس از پيسيديه متروپوليتن ~ 


