
"In Peace, let us pray to the Lord" – The Litany of Peace or Great Litany  
  
  

  " ميخداوند دعا کننزد ، و آرامش در صلح بياييد"

  ليتانى بزرگ اي ليتانى صلح –

  

 )5.12.2021(  

شود، شماس  یآغاز م یاله ليتورگىکه با آن " پدر و پسر و روح القدس است ملكوت کتبارم: "دوكسولوژىاز  پس

 - ما " دعا کردن یبرا. کند یمبه دعا  قيبه جماعت آنها را تشوخطاب کوتاه  یدعاها یسر کيبا ) كاهن اگر نباشد(

است  ليدل نيبه هم). 26 :8 انيروم" (ميدعا کن ديبا یزيچه چ یکه برا ميدان ینم -  ديگو یهمانطور که پولس رسول م

 م،ياستفاده نکن ىاديآموزد که از کلمات ز یاو به ما م. آموزد یرا به ما مكردن دعا  شيوهو  ديآ ینزد ما م سايکه کل

 7: 6 یمت(و خداوند آنها را محکوم کرد ." خواهند شد دهيشن ادشانيکنند به خاطر سخنان ز یفکر م"که  ان،يسيمانند فر

ما  سايشماس کل. نداشته باشيمآنها توجه  یکه به معن ميتکرار کن یکلمات را طور یکيو نه به صورت مکان؛ )دينيبب ار

ا ب" و آرامش صلحدر " را یاله ليتورگى برگزارى مراسماست که  نياو ا فهيکند و وظ یم بيرا در راه دعا ترغ

  .هماهنگ کند نرمىبه  كاهن ايبرکت اسقف 

 

. ، آرامش روح استكند یمهدايت  یاله ليتورگىکه ما را به  یراه." ميخداوند دعا کننزد ، و آرامش در صلحبياييد "

را  یاله ليتورگى روحانى یکه قلب آرام است، ذهن معنا یتا زمان. ميعمل کن یبه درست ميتوان ینم آرامش مابدون 

 یآنها آرزو م یخدا را برا و آرامش صلح ان،يپيلياست که پولس رسول هنگام نوشتن به ف ليدل نيبه هم. کند یدرک م

شوند  کينزد حيکند تا بتوانند به مس یتصور است، اما از قلب و افکار آنها محافظت م رقابليذهن بشر غ یکند، که برا

 یرويبا پ ؟كسب نماييمبه ارمغان آورد  حيرا که مس آرامشى ميتوان یاز ما م کيچگونه هر ). دينيرا بب 7: 4 انيپيليف(

 حياست که توبه بازگشت انسان به مس ليدل نيبه ا نيا. ميتوبه کن كهکنند  یم هيتوصن كه به ما ما یروحان راناز پد

که  فرستد یم يیما را به جا م،يشو یم کيبه او نزد  توبهما با که  یهنگام خود، حيمس. است که آرامش روح است

فرستد تا او  یخدا م آرامى كاخاو ما را به معبد مقدس، ). 50 :7لوقا " (برو آرامش در: "او در آنجا حاکم است آرامى

  .ميکن پرستش» در آرامش«را 

 

دعا کنندگان با سه کلمه  گر،يد یها هيبه توص نيو همچن" ميدعا کن خداوندنزد  ،آرامش بياييد در"شماس  هيتوص به

 یزيهمان چ نيکه ا مى كننداعالم بنابراين افرادى كه دعا مى كنند ". فرما، رحم خداوندا: "دهند یمهم پاسخ م اريبس

  .تقاضا دارند مؤمنان ريسا از نيو همچناست که از خدا  یزيهمان چ نيخواهند و ا یاست که آنها م

 

 نيا. اشاره دارد زين و آرامش صلحبه  شود، یگفته م زيکه به آن ن» بزرگ ليتانى« اي» صلحيتانى ل«در  ريز یدعا دو

 ميها خواه آن یررسکه بعداً به ب کند یم تيهدا »پايانى ليتانى«و » پرشور دعاى یتانيل«، »کوچک ليتانى«ما را به 

 ليتانى«که در دست است،  ليتانى م،يکن یم شآرامصلح و اّول از خداوند طلب  یکه در سه دعا ليدل نيبه ا. پرداخت

  .شود یم دهينام» صلح



  

 نيا." ميدعا کن خداوند حضوربه ، بياييد جان هايماننجات  یآرامش از باال و برا یبرا: "است نيدوم ا درخواست

 ،یشاد ،یاز پدر نورها، منبع زندگ كه اشاره به آنچه یدر کتاب مقدس برا" از باال"کلمه  ست؟يچ" آرامش از باال"

ً يدق ،مى آيد و هر چه از باال. شود یاستفاده م ديآ یم نيك یزهايصلح و همه چ ، بى نقصمنشأ آن، کامالً  ليبه دل قا

 مقدس است که فرشتگان در آن شب یاله آرامش نيهم قاً يدق گر،يبه عبارت د. و جاودانه است ريناپذ رييکامل، تغ

  ".باد مردمرضامندى در ميان و  ن،يزم بر و آرامش صلح: "کردند اعالنبه شبانان  سمسيکر

 

دارند و دوستش دارند  مانيکه به او ا یکسان یاست که پدر برا یاله بى نقصکامل و  هيهد» از باال آرامش« نيبنابرا

ما . بر هم زندتواند آن را  ینم زيچ چيبخشد، که ه یآرامش ذهن و آرامش قلب م ،یابد یفرستد و به انسان شاد یم

 یبرا«: ميپرداز یخود م یو سپس به دعا ميکن یم تقاضااول درخواست دوم  بخشگرانبها و واال را در  هيهد نيا

  .»هايمان نجات جان

 

ملکوت ). 33 :6 یمت( بطلبيمرا » خدا و عدالت او ملكوت«خود  یبه ما آموخت که ابتدا در دعا حيکه مس ميدان یم

: ديفرما یم خداوندما انسان ها از جان ما با ارزش تر است؟  یبرا یزيچه چ یبه راست. و نجات جان ماست هخدا پنا

 ميدان یما م رايز). 36 :8مرقس (» ؟ببازدو جان خود را برد را ب ايتمام دن هرگاه زيرا كه شخص را چه سود دارد«

که در آن  يیو کارها نيزمو شوند،  یذوب م ديشد یو عناصر با گرمازايل خواهند شد  عظيم یصداه ب آسمانها"که 

ً يدق) 10 :3دوم پطرس " (هستند سوخته خواهند شد  ليدل نيهم به .ن عالقه مند باشيمما روحبه نجات  نکهيا یبرا قا

. قائل است یتياهم نيچن م،يکن ینجات روح خود درخواست م یکه در آن ما برا يیدر مجموعه دعاها ساياست که کل

 یدرک م یهمانطور که همه به راحت. درخواست گنجانده شده است نيهم سايکل گريد یاز دعاها یاريدر بس نيهمچن

پدر  یروحان یها يیرا با راهنماى كه مى توانيم نيتربه ديبلکه با ست،ين ینجات روحمان کاف یکنند، فقط دعا برا

مختلف بخصوص در مواقع  یها یماريو محافظت از بدن خود را در برابر ب یما سالمت. ميخود انجام ده روحانى

به سرعت نزد  مى شويممشکوک در بدن خود  یزيمتوجه چ نکهيبه محض ا! ميخواه یبا تالش فراوان م یدمياپ

عالقه را به سالمت روح جاودانه خود نشان  نيهم ما ايآ. ميکن یريآن جلوگ وعيش ازقبل  یماريب تا از ميرو یپزشک م

روح خود انجام  تيو تقو هيتغذ یبرا یما هر روز کار ايآ! ميکن یحفظ بدنمان هر روز تالش م یچقدر برا م؟يده یم

  م؟يده یم

 

قرار  یليو س آب دهانمورد ضرب و شتم،  حيمس یسيکه خداوند ما ع مياوريب ادياگر به  زم،يو خواهران عز برادران

در که  دهد یم انگيزهما به  نهايمطمئن هستم که همه اآنگاه ، پذيرفتنجات جان ما  یرا برا بيصل یها خيگرفت و م

  نيآم. ميکوشاتر باشهنگام دعا و تالش براى نجات روح خود 

  

 متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه~ 


