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 ها فونيآنت

  

)23.1.2022(  

 که هستند ريمزام از يیها دهيبرگز نهايا. شود یم خوانده »فونيآنت« سه ،یاله ليتورگى در »صلح یتانيل« از پس

ً يدق تيپيكون .است شده اضافه آنها به خداوند خوشابحاالن  به شود، یم خوانده اتيآ و ريمزام کدام که کند یم مشخص قا

آنها عبارتند  نيمتداول تر .است مرتبط گيرد یم بزرگداشت روز آن در سايکل آنچه با ینحو به آنها یمحتوا که یطور

او را  قدوسمن است، نام  درون ، و هر چه دربخوانجان من، خداوند را متبارک  یا«: 103 ستايشى مزموردو  از

 حمدخداوند را هستم تا زنده ! خداوند را تسبيح بخوانجان من  یا !هللوياه«: 146و مزمور  …»خواند متبارك

به طور  اتيآ راينامند، ز یم فونيآنها را آنت .»...سراييدخود خواهم  یخدا یبرا وجود دارمکه  مادامىو  گفت واهمخ

 نيا و کنند مشاركت که شوند یم قيتشو زين مؤمنان .شود یم سراييده یگريپس از د یکي ُکرتوسط دو گروه  یسنت

ى ا: "شوند یاضافه مدر پايان روز آن ر اساس ب اتيکه کدام آ کند یم تعيين تيپيكون. بخوانند آهسته یصدا با را ريمزام

جات ما را ناى پسر خدا، "اول و  فونيدر آنت "ببخش، ما را نجات مادر خدا به واسطه شفاعت هاى نجات دهنده،

  .دوم آنتيفون در.." .ببخش

  

 از سايکل .است دهنده نجات و یناج حيمس که دهد یم نشان تيواقع نيا از را خود یقو یآگاه سايکل ،آنتيفون ها نيا با

 ما که است ليدل نيهم به. بخشد یم سايکل کل به را آن که است یکس او و رديگ یم شهامت خدا مادرمقدس ترين 

 یتو هست وندا،خدا ".ببخش، ما را نجات مادر خدا به واسطه شفاعت هاى نجات دهنده، اى": ميخواه یم را او شفاعت

 عطاآسمان به مردم  ريزديگر  اسمىكه  رايز ست،ينجات ن كس غير از او  چيه در«: ، زيرایده یکه ما را نجات م

ما  نجات دهنده ناجى و حيکه مس نانياطم نيبا ا ).12 :4اعمال رسوالن ( »ميابينجات ما آن  لهيوس به كهنشده است 

  .طلبد یخداوند را م کتبارمشفاعت مادر  وكسارتد كليساى است

 

نجات هللوياه  ميخوان یتو م یما را که برا یعني. »....ببخشما را نجات اى پسر خدا،  «: ميخوان یدوم م آنتيفون در

 به ما. ميهست »خداوند ندگانيجو« از ینسل قوم کي عنوان به ما و ".است کمتبارخداوند " یبه معنا ،هللوياه. بده

 فيض به تنها نکهيا و م،يکن یم یزندگ دهنده نجات و ناجى تنها عنوان به خداوند به مانيا جهان یبرا یا نمونه عنوان

ً  ميتوان یم که اوست  بهو توکل خود را  ديام ،خيتار انيدر پا خداپيروزى پيروزمندانه  به نيقي با ما .ميکن یزندگ واقعا

  .مى بنديمخدا 

  

 دوباره یفرصت ،خداوندمان تجسم قيطر از اما. ميبود شده دور خدا از انسانها ما یروزگار یروز که مينکن فراموش

 در ،زنده شده و رستگار شتر،يب یآگاه با بار نيا. ميکن تجربه را خدا محبت بهشت گريد بار کي تا شد داده ما به

 .حيمس یروزيپ و زيرستاخ

 خداوند ضيفکه با اين باور  متحد،جامعه  کيبه عنوان  م،يخوان یهمه با هم آواز م سايدر کلما است که  ليدل نيهم به

  .ميباش دواريدهد تا به نجات خود ام یفرصت را م نياست که به ما ا یزيچ حيمس یسيع ما



 

 محبت ديجد یايدنبه ما کمک کنند وارد  - کنند و اميد  ینيب تا ما را پر از خوش شوند یاول خوانده م آنتيفوندو  بنابراين

كه  یانسان بى ثمر استداللبه جاى ( مينيبب حيمس ليرا در روح انج افتد یما اتفاق م یتا هر آنچه در زندگ م،يخدا شو

  .)اضطراب مى شود موجب

 

.". ..گانهي پسراى : "در قرن هفتم اضافه شده است انوسينياز امپراتور ژوستگرفته شده الهام  دوم، سرود يفونآنت به

 .دهد یه اختصار شرح مرا ب نجات یاله کدارتراز  زيسرود شگفت انگ نيا

مو  هگانيپسر اى " خود وجود داشته  یبا تمام جالل و عظمت اله شهياو هم رايشود ز یخوانده م." ..جاودانه خدا ۀکل

شود، گرچه  یو انسان م - شود  یمتولد م" باکره مياز روح القدس و مر"و  ديآ یفرود م خياز تار یاست و در نقطه ا

شود تا  یجهان م نيعشق وارد ا یاو از رو. است" دسمقدس، برابر با پدر و روح الق ثيدر تثل" انىروحبه لحاظ 

به ارمغان  حيکه مس ىديجد یزندگ نيسازد در ا یرا قادر م یهر انسان بيترت نيو بد رديرا به خود بگ یانسان طبيعت

  .شرکت کند مى آورد

 .نسل بشر است رستگارى یبرا یاله کتدارسرود در چند سطر شامل کل رمز و راز  نيا نيبنابرا

 را حيمس با خود اتحاد لذتآنها  و شوند یم ميتقد هم با انيحيمس همه توسطپرشور و باشکوه خود  سرشتها با  فونيآنت

  .مى يابد تحقق کامل طور به یربان یعشا مراسم در حيمسمقدس  خون و بدن افتيدر با که چشند یم

  

 : کند یرا تکرار م ليتانى كوچكبه اصطالح  شماساول و دوم،  فونياز آنت بعد

  .»ميدعا کنياييد بار ديگر نزد خداوند آرامش، بصلح و در « - 

 .»قرار بده مورد محافظتو ما را  فرما، بر ما رحم ببخش ، نجاتفرما یاريما را  ،خودا فيض ب خدا، اى« - 

باکره  شهيهم ميو مر مادر خدا، نما یبانو نيترپر جالل و  نيتر خجسته ن،يترطاهر ن،يمقدس تر آوردن ادي بهبا " - 

."... 

ً يو هم تقر یاله ليتورگىکوچک را هم در  ليتانى نياغلب ا ما البته . ميکن یدر تمام خدمات مقدس روزانه تکرار م با

 یمنعکس م ميدار ازيارتدوکس ن انيحيرا که ما به عنوان مس يیزهايبه طور خالصه، همه چ. آن آسان است ليدرک دل

 .خدا ضيقدرت، محافظت، رحمت، نجات و ف: کند

به  كاهن فون،يآنت نيپس از اول. خواند یدعا م کيکند و  یم ميتعظ كاهنکند،  یم دعاکوچک که شماس  ليتانىهر  با

بى  فيضخدا رحمت و تا  کند استدعاکه در خانه مقدس خدا جمع شده اند،  یمؤمنان تا براىکند  یدعا م ونددرگاه خدا

  .به آنها عطا کند را سخاوتمندانه خود حد و حصر

 

، خود )دعا یبرا(سه مؤمن به نام او جمع شوند  ايوعده خداوند که هر جا دو  دوم کاهن، فونياز آنت پس یبعد یدعا با

 استدعاکه هر آنچه را که مؤمنان  خواهد یاز خداوند م كاهن. را يادآورى مى كند او در آنجا حضور خواهد داشت

 ندهيآ یو در زندگ ل،يانج قتياز حق یآگاه ،ین زندگيعطا کند، و به همه در ا ک،يهر  یازهايبر حسب ن کنند، یم

 .فرمايدعطا را  جاودانى یشاد

  . شوند یم ليها تکم فونيآنت با اين



  

 سوتيريوس از پيسيديهمتروپوليتن ~ 


