
IT IS NECESSARY FOR THE FAITHFUL TO PREPARE FOR THE PARTICIPATION 

IN THE DIVINE LITURGY 

  است یضرور یاله ليتورگىشرکت در  یمؤمنان برا یآمادگ

  

)14.11.2021(  

 نيا ليدر هنگام تحوچه را که خداوند آن - به زبان ساده  -  ميا کرده یتا کنون، سع ايوكريست مقدسراز  یها خطبه در

ما فقط به سخنان . ميکن ريتفسانجام داد و گفت را  ،خود یريقبل از دستگ یراز بزرگ به شاگردانش در شام آخر، کم

  .مياکتفا کرده ا تمقدس و پولس رسول نقل شده اس ليمربوطه خداوند که توسط اناج

 

ايوكريست به شاگردانش، راز  از حد شيعشق ب ليهمه شنوندگان ما درک شده باشد که خداوند به دل یبرا دوارميام

متحد  با آنها یريناپذ يینه تنها با مؤمنان در ارتباط باشد، بلکه به طور جدا شهيآن هم قيرا برپا کرد تا از طر الهى

  !ندشو یمتحد م حيمسمقدس  و خون بدن قيکه از طر. شود

  

خود  حيمس یسيکه در آن خداوند ما ع ،کرد سهيمقا یاله ليتورگىتوان با مراسم  ینمرا  سايکل گريد یخدمت اله چيه

با هر  ربانى مقدسعشاء  قيو اساساً از طر، کند یم ميآمرزش گناهان و نجات همه مردم تقد یبرا یرا به عنوان قربان

احترام و عشق  مان،ياست که با ا یکامالً ضرور وكسدهر مؤمن ارت یبرا ليدل نيبه هم. شود یمتحد م مانداريا

  .شرکت کند یاله ليتورگىدر مراسم  کانشيدا و نزدخالصانه به خ

 

 نيو همچن یاله ليتورگىبه درک کلمات  ازيشرکت کند، ن افتد یمؤمن بتواند آگاهانه در آنچه اتفاق م نکهيا یبرا اما

که  یحيمس نيتر ساده یحت راياست ز یامر ضرور نيا. دارد مى افتد را اتفاقچيزى كه هر  تر قيعم روحانى یمحتوا

که فقط در  شود یتماشاگر صرف وارد نم کيبه عنوان  شود، یم سايوارد کل یاله ليتورگىشرکت در مراسم  یبرا

 جمعىعبادت  ینوع یاله ليتورگى. دارد افتد یدر آنچه اتفاق م یتا اتفاقات را تماشا کند، بلکه نقش فعال نديبنش يیجا

 یونانيکلمه  یمعن. شود یانجام م تمام قوم خدا روحانى منفعت براىبا مشارکت همه مردم  یاله ليتورگى. است

، س هااز کاهنان، شما ريغ ن،يبنابرا. است نيهم زين] )کار(  ἔργον) + ردمم(  λειτός = λαός [»ليتورگى«

 ،دشوچگونه وارد معبد : بداند یاله ليتورگىنقش خود را در  ديبا ی، خوانندگان و خادمان محراب، هر مؤمنسرايندگان

در برابر  یچه زمان ،بايستد یچه زماند بدان ،دچگونه شمع ها را روشن کن ،دمقدس احترام بگذار شمايل هاىچگونه به 

 ُکرروه گبا  یچگونه و در چه زمان بدانند ديمؤمنان با نيهمچن. را رسم كند بيعالمت صل یچه زمان ،كند ميتعظ كاهن

اى «، »فرما خداوندا عطا«، »فرما ، رحمخداوندا«مانند  یساده و شناخته شده ا یو در خواندن شعارها كنند یهمراه

دعاى و  اعتقادنامه ديهمه با هم با .شركت كنند »خداى قدوس، قدوس قادر مطلق، قدوس فنا ناپذير، بر ما رحم فرما

زنده است و به مؤمن کمک ار نمازگز جمع کينشان دهنده  نهايهمه ا. را بخوانند..) اى پدر ما كه در آسمانى(ربانى 

 مرتبط ريغ گريد امور به او افکار که نيا وارکت داشته باشد شود مش یکه انجام م یکند تا ذهن و قلب او در کار یم

   .زديگرن یاله ليتورگى با

  



شدن  دهيبر یبرارا  سايو دعا و آوردن آنها به کل تكريمبا  را )هيرمايخمبا نان (  پروسفورا تهيهوارسته،  مؤمنان

را نعمت خاصى  خواهد شد ليتبد حيبه بدن مقدس مس یاله ليتورگى ى مراسماز آنها، که در ط یکياز » بره/ آمنوس«

 حيصح دعملکر یو برا یاله مراسم ليتورگى یبه نوبه خود آنچه را که برا زي، مؤمنان نوكسطبق سنت ارتد. مى دانند

وجود دارد که  یخاص یدعاها. معبد خدا عالقه نشان دهند یزگيبه پاک ديبا نيآنها همچن. آورند یم الزم است، سايکل

 سايکل یزيو تم یزگيپاک یکه برا یکسان یآورند و برا یم سايرا به کل جمعىعبادت  مايحتاجکه  یکسان یبرا كاهن

 :دهد یکشند، انجام م یزحمت م

 نيرا که ا ی، کسانبه ياد آور خداوندا": آورد یدعا را به زبان م نيا تقديم هدايا یدر هنگام دعا كاهن برگزار كننده - 

  ".شده است ميآنها تقد یرا که برا یرا آوردند و کسان) نان و شراب( ايهدا

 یدهند، برا یانجام م کين یآورند و کارها یم ايارجمند هدا تمامامقدس و  یسايکل نيکه در ا یکسان یدوباره برا"- 

 ).بزرگ یتانيل" (ميکن یکشند دعا م یکه زحمت م یکسان

 "...فرما تجليلخود آنها را  یقدرت اله باکن، در عوض  سيخانه ات را دوست دارند تقد يیبايرا که ز یکسان" - 

را که دوستدار و دلسوز خانه خدا هستند تا پاک و مرتب  یکسانالهى خود  قدرتبه  خداوندا عنىي). پشت آمبون یدعا(

دهند، از  یعالقه نشان م خانه مقدس خدامنظم  لکردخوب و عم تيکه به وضع یکسان! تجليل نما تقديس و ، راباشد

  .برخوردارند بزرگ خدا ینعمت ها

 

 یشنبه برا یدر روزها کردند، یم یزندگ وكسارتد یحيارتدوکس که طبق سنت مس متدين یها ها خانواده قرن یبرا

 شگاهيبروند و در پ سايمراقب بودند تا روز بعد به کل اريخانواده بس یمناسب همه اعضا یو روحى جسم یآمادگ

بدون شنبه ساده و  یعصرهاغذاى  .دنديپوش یرا که داشتند م یلباس و کفش نيها بهتر کشنبهي. خداوند ظاهر شوند

 .کردند مى بخششطلب  گريکديخانواده از  یاز اعضا کي، هر دعاى مغربپس از . بود گوشت

 یکردند و به آنها اطالع م یآماده م یخوان ليانج یالزم را داشتند، فرزندان خود را برا یآگاه نيوالد در صورتى كه

 و ديخواهند د سايبچه ها از آنچه روز بعد در کل نيبنابرا. شود یبرگزار م کشنبهيدر روز  یجشن خاص ايدادند که آ

  .کردندمى شرکت  یشتريآگاه بودند و با عالقه ب ديشن

  

 ليتورگى یشنبه برا یدر روزها روحانى یتواند به همه ما در آمادگ یکه م یاطالعات افتني نترنت،يکمک ا به امروزه،

  .آسان است اريکمک کند، بس کشنبهي

  

 سوتيريوس از پيسيديه متروپوليتن ~ 


