
"Help us, save us, have mercy on us…" – "Commemorating our most holy, pure, 
blessed, and glorious Lady, the Theotokos…" 
 

  ..."ما رحم کن بر، ببخشنجات ، فرما را يارىما "

  ..."مادر خدا، نما یبانو نيترپرجالل و  نيتر خجسته ن،يترطاهر ن،يمقدس ترآوردن  اديبه با "

 

)16.1.2022( 

و  یاله ليتورگىکند که اغلب در مراسم  یاضافه م یکوتاه یدعا كاهن ،یاله از ليتورگى" صلح یتانيل" انيپا در

ً يتقر نيهمچن اى خدا، «: ديگو یم. کند یآن را آشکار م یمحتوا تيامر اهم نيا. شود یتکرار م یدر تمام خدمات اله با

  .»قرار دهخود تحت محافظت ما رحم کن و ما را بر  ببخش،نجات  فرما، یاريرا  با فيض خود، ما

 

توان گفت که  یو م. شود یبا مشارکت کل جماعت به خدا خطاب م كاهن ايتوسط شماس  ماً يدرخواست مستق نيا

عنصر مهم . آغاز شد" ميدعا کن در صلح و آرامش نزد خداوند دييايب" یبزرگ است که با دعا یتانياز کل ل یخالصه ا

ما از  یدر تحقق خواسته ها یاله ضيو قدرت ف زششود، ار یکوتاه اما جامع اضافه م یدعا نيکه به ا یديجد

  .استخد

 

ها، محافظت از خطرات، نجات  یماريب یاز غم ها، شفا يیکند، رها یکه خداوند به ما کمک م ميآموز یدعا م نيا از

کند و  یبه انسان عرضه م گانيخود را به را ینعمت ها خدا! کند یم تيبه ما عنا گانيروح و جسم را به صورت را

قضاوت  را اعمال بد ما تاندک ما و کثر نيكىمطلق،  عدالتاگر خدا بخواهد با . انسان ها کينه به خاطر اعمال ن

يست كه به حضور کخداوند،  یا ،آورى به نظرگناهان را اگر ، خداوندا: "بود ميخواه تيکند، ما قطعاً مستحق محکوم

  ).130 : 3 مزمور(" ؟دستيبا تو 

 

 فيضبلکه  م،يريگ یم االخود آنها را دست ب یمعموالً با خودخواه رايز ست،يما ن نيك یکارها یستگيشا اين ن،يبنابرا

کند و  یم افتيکرد از خدا در یکه ادعا م يیزهايپولس رسول به خاطر همه چ. دهد یاست که ما را نجات م یاله

خدا من همان  ضيبه ف ليكن: "دهد ینسبت م یاله ضيرا به ف زيشد، همه چ حيمس جفاگرهمه آنچه که رسول  یبرا

که ما در گناهان  یزمان یحت: "دهد یم حيتوض انيرسول به افسس نيو هم). 10: 15 انياول قرنت" (هستم که هستم

 ضيفدولت بينهايت  ندهيتا در اعصار آ... ديا افتهينجات  ضيف زيرا كه محض، گردانيدزنده  حيما را با مس م،يمرده بود

و  ديا افتهينجات  مانيا اسطهبه و ضيفكه محض  رايز. ظاهر سازد دارد یسيع حيمس دربه لطفى كه بر ما خود را 

). ديمراجعه کن 9- 5: 2 انيافسسبه (» .فخر کند ینه از اعمال تا مبادا کس و خداست، یبلکه عطا ست،ياز شما ن نيا

 يیرها هيگناه اول تيشد، انسان گناهکار را از گناه و مسئول ريسراز بيبر صل حيمس یکه از قربان یاله ضيپس ف

که  ميو احساس کن ميخدا را به عنوان پدر خطاب کن ميتوان یما اکنون م نيداد و بنابرا یتاو انسان را با خدا آش. ديبخش

 یرا در دعا یاله ضيپس ف. نمى داشت یما ارزش یدعاها یاله ضيبدون ف. مياو هست ملكوتفرزندان او و وارثان 

  :، دعا مى كنيمميريگ یم خودكردن  متحدبعنوان خود 

 !وما ش ما کمک کن محافظ و پناه به خداوندا



  .شد ینجات ما قربان یتو برا گانهيپسر  رايرا نجات ده، ز ما

ما را دنبال  مان یزندگ یو رحمت تو در تمام روزها ،یهست کوکاريرحمت، شفقت و ن یتو خدا رايما رحم کن، ز بر

  ).دينيرا بب 6 :23مزمور (کند  یم

تا از  رديانسان دوستمان قرار گ یمورد قبول خدا شهيو هم یاله ليتورگىما در  یهمه دعاها یاله فيض اشد كه بهب

  .مياو بهره مند شو آسمانىو  ینيبرکات زم

 

 نيا) شود یمچنين ناميده  که معموالً " صلح یتانيل"در  اي(بزرگ  یتانيشماس به جماعت در مراسم ل توصيه نيآخر

 شهيهممريم و  مادر خداما،  یبانو نيتر پرجالل و نيتر خجسته ن،يترطاهر ن،يمقدس ترآوردن  ادي ا بهب: "است

  ".مان، بسپاريميخدا ،حيمسخود را به  یو تمام زندگ گريکديو  بياييد خويشتن ،قديسين جميعباکره، با 

 

 یسيخود ع یکند که خود را به خداوند و خدا یم بيما را ترغ كاهن ايشماس  م،يدعا کرد زيهمه چ یبرا نکهياز ا بعد

را که  سرسپردگىعشق و  مان،يا دييايب. ميدار به عنوان الگو را قديسينمادر باکره و عمل، ما  نيدر ا. بسپاريم حيمس

 مان حيخود و برادرانمان را به مس یزندگ ميمانند آنها بتوان زيتا ما ن مياوريب اديآنها به خداوند نشان دادند را به 

خود و  وقفبه  ميبتوان نکهيا یرو، برا نياز ا. انجام شود یکه به راحت ستين یما به خدا کار یوقف زندگ. ميبسپار

باکره و همه هميشه  ميمر ادر خد،م ،پرجاللو  متباركمقدس، پاک،  یاز بانو م،يابيبرادرانمان به درگاه خداوند دست 

 یبه معنا" يادآوردنه ب"دهد که کلمه  یم حيتوض السيکاواس وسکوالين قديس. ميخواه یم یاري كليساى مان قديسين

با عشق  ديعشق ما به برادرانمان با م،يخود را به خداوند بسپار نکهيا یبرا .است" دعا کردن ايکمک  ین برافراخواند"

سپس با سپردن خود به خدا، . شود یما م گريبه خود د ليما تبد گريبرادر د بيترت نيبه ا. ما به خودمان برابر باشد

 نيا. سپاريم یم یعشق اله یايدر به را گريکدي، خود و عشق تيما با هدا. سپاريم یم به خدا زيبرادران خود را ن

  .»به تو، اى خداوند«: شده است ديدو کلمه تأک نياست که با ا یزيهمان چ

 

 مى كند تيو تقو جمع بندىمردم را  یدر آن دعاها كه قرار مى دهد مخاطب يیخدا را با دعا آهسته كاهن نکهياز ا پس

، جالل تمام رايز«: ديگو یم یکوتاه یگانه دعا سه ی، به خدااستدعا مى كندو رحمت او را  خدا شمار یو برکات ب

  .»جميع اعصارو تا  تا ابدپدر و پسر و روح القدس، اکنون و  به ت،توس متعلق به اكرام و پرستش

 

  .ميکرد ليرا تکم یاله ليتورگى از »صلح یتانيل« ري، تفسفيض خداوندبا موعظه امروز، به  ب،يترت نيبد

  

 صبحو  دعاى مغرب خدمات الهىکه دارد، در  یتياهم ليبه دل» صلح یتانيل« نيالزم به ذکر است که هم نجايا در

  .است گنجانده شده زين یخدمات اله ريسادر  ب،يترت نيقرار گرفته است و به هم

  

 سوتيريوس از پيسيديه متروپوليتن ~ 


