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  )ها اتيهومنكليتورگى ( نوآموزان مسيحيت مناجات: یاله ليتورگىبخش اول 

  

)21.11.2021( 

 یبه طور رسم سايکل ی، ناقوس ها)کند یجا که قانون آن را منع نمك هرو ( وكسارتد یدر کشورها کشنبهيصبح  در

 یهمه برا. نديدر خانه مقدس پدرشان گرد هم آ - خدا  خانواده - خانواده  کيکنند تا به عنوان  یمؤمنان را دعوت م

کند و  یم یما را همراه يمانو خطاها ها که در سقوط داستدلها متاثر از رحمت خ. روند یم سايمالقات بزرگ به کل

خدا  م،يباالخره اگر آنها را نبخش. ميکن یطلب آمرزش م كرده اند كه ما را اندوهگين مانبرادران یبرا ليکمال م ما با

  .ديهم ما را نخواهد بخش

  

راز خدمت  ستهيکنند تا شا یروح خود را با دعا آماده م ژه،يمختصر و سرويسبا  ها و شماس كاهنان ب،يترت نيهم به

 منصبکه بر اساس درجه  ها کاهنان و شماس. کنند یخود طلب بخشش م انياز اطراف نيآنها همچن. شوند ايوكريست

  .شوند یمآماده  یاله ليتورگىاقامه  ی، برامى پوشند لباسخود 

  

  :كنيم رسانى اطالع نجايدر ا بگذاريد

اسقف اعظم  ،قديس يوحناى زرين دهانکه نام  یاله ليتورگىمراسم به طور معمول ما،  وكسارتد یساهايکل در

 ل،يباس قديس یاله ليتورگى ،يیسايفقط در طول ده روز از سال کل. شود یبرگزار مرا بر خود دارد،  كونستانتينوپل

 مضمونبه هم است و فقط در  هيبش یاله ليتورگىساختار هر دو . شود یبرگزار م ه،يدر کاپادوک هيصرياسقف اعظم ق

گسترده تر است، متفاوت  ريکب باسيل قديس یاله ليتورگىکه در  گر،يد یدعاها یبزرگ آنافورا و برخ یو مدت دعا

  .آنها مشابه است یاست، اما محتوا

  

 یکه او برا يیعشق خدا و تمام کارها - افتد  یامروز اتفاق م زيهمه چ يیگو -  ما مؤمنان ،یاله ليتورگىطول  در

اعمال خداوند به  نيه ابزرگ آنافورا ب یدر دعا. ، را احساس و زندگى مى كنيمو نجات انسان انجام داده است منفعت

 تيبه صورت مار، از دست دادن بهشت، هدا طانيش بيفر هشت،او در ب یخلقت انسان، زندگ: اشاره شده است ليتفص

بزرگ نجات داد،  شاتيبا آن مردم را در آزما که خدا یفرشتگان، معجزات قيمحافظت از طر، امبرانيمردم توسط پ

 ،اوانجيل  قتيمکاشفه حق ن،يبه زم نجات دهنده حيو سرانجام، آمدن مس: ايجنگ، بال ،یماريب ،یتشنگ ،یمانند گرسنگ

باشکوه و  زيرستاخ طان،يارواح از ظلم ش يیرها یبرا هاويه، دفن سه روزه و فرود آمدن به جلجتااو در  یقربان

  .آسمانبه  خود جاللاو در تمام  صعود

 

 قيبلکه از طر م،يآور ینم اديبه  از خدا یابراز قدردان یرا صرفاً برا نهاياست که ما همه ا نيا زيچ نيزتريانگ شگفت

 ،اند نجانده شده و هماهنگ شدهگ یاله ليتورگىدر مراسم  دهنده جهان نجات یدادهايرو نيهمه ا ،از زمان یعباد کرد

در برابر چشمان ما  حيمس یکه کل زندگ سندينو یم سايپدران کل .ميبر یلذت م مفيد آنها از پيامدهاى و اکنون نجايا ماو 



و  ،یبه وجود آورد چيما را از ه... خدا یتو، ا رايز: "شده است ديتأک ندهيآ ملكوتبر حضور . شود یآشکار م

تو از انجام هيچ كار باز نايستادى تا آن هنگام كه ما را به آسمان . یبار ديگر ما را برخيزانيد افتاديم،که  یهنگام

پس ). قديس يوحناى زرين دهان ليتورگىآنافورا از  یدعا( "داشتى ارزانىبه ما را  خود آتى تِ ملكو و هدايت فرمودى

دهنده، روح القدس را بفرستد تا  یکه تسل ميالتماس کن نورهااز پدر  ميکن یجرأت م ما ،یشکرگزار یدعا نياز ا

را به صورت نان و  حيمس وا: دهد یرا انجام م زيو معجزه اسرارآم ديآ یو روح القدس م. کند سيپسر را تقد هداياى

به راز تجسم پسر خدا  هيقابل درک شب ريراز غ کي یعني. ميشو سهيماو  در ميبتوان یدهد تا به راحت یشراب به ما م

و  خدا یها با روشنگر خطبهسلسله  نياز امروز در ا تالش كنيم دييايپس ب! دهد یرخ م" باکره مياز روح القدس و مر"

  .ميکن ريشود، تفس یانجام م یاله ليتورگىآنچه را که در  ،ما ۀمقدس منور شدپدران  یها يیراهنما

  

در انتظار تعميد (نوآموزان مسيحيت  مناجاتاول  بخش. شده است ليتشک یاز دو بخش اساس یاله ليتورگى خدمت

  .، مى باشداست ايوكريستکه راز ) تعميد يافتگان( مؤمنان مناجاتدوم  بخشو  )مقدس

  

جميع و تا  تا ابدپدر و پسر و روح القدس، اکنون و  است ملكوت کتبارم: "شود یشروع م كاهن بانگاول با  بخش

آن را با دو  ،مقدس ليمقدس و در آغوش گرفتن انج ميز در برابرپس از سه بار سجده  كاهن، زمان نيدر هم." اعصار

د، همانطور که مطمئناً همه شما کن یمسم مقدس ر زيم یباال را بيکند و با آن عالمت صل یو بلند م رديگ یدست م

کنند  یم مي، تعظكند یمرسم  را بيمقدس که عالمت صل ليبا احترام به انج همه مؤمنان در آن لحظه، .يدمتوجه شده ا

  .کنند یشرکت م نيآمبيان و در 

  

  :شامل یاله ليتورگىاول  بخش

  صلح یتانيل - 

  ها فونيآنت - 

  مقدس ليکوچک با انج ورود - 

  )سه گانه مقدس(تريساگيوسرود  - 

  مقدس یقرائت ها - 

  موعظه - 

  ها یتانيل - 

  )كاتيهومن ها(نوآموزان مسيحيت  یبرا هادعا - 

  

  .خواهيم كردموضوعات  نياپرداختن به به  شروع ليبه تفصما  – به خواست خدا – ندهيهفته آ کشنبهي از

  

 متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه ~ 


