
 

 

SERMON ON THE FEAST DAY OF ST. GERASIMOS OF CEPHALONIA 20/10/2019 
(Parsi) 

  
 20/10/2019 سفالونیا از گراسیموس قدیس جشن روز در موعظه

   
 از دیمیتریوس، وی، پدر .شد متولد قرنتیان سلطنتی دوره از ، تریکاال در1506  سال در گراسیموس قدیس

 کالس از عضوی عنوان به زمان آن در گراسیموس قدیس .بود کونستانتینوپل در اشرافی ای خانواده
 مرکز ،(زانته) زاکینتوس به گرفت تصمیم داشت سال20  وقتی .بود کرده تحصیل و شده بزرگ فرمانروایی

  .برود دوره آن در آموزش عالی
   

 از بازدید از پس وی .برود روز صومعه مراکز مهمترین به زیارت برای تا بود او بخش الهام مسیح به او عشق
 قدیس .شد راهب آنجا در و رفت آتوس مقدس کوه به جهانی، پاتریارخ از برکت دریافت و کونستانتینوپل

 هدف با( کوچکتر صومعه اجتماع یک) منزوی اسکِت یک در مقدس، کوه در طوالنی مدت برای گراسیموس
 او و گرفت قرار گراسیموس راهب شخصیت تأثیر تحت اورشلیم پاتریارخ .ماند مقدس، اماکن به احترام ادای

 از بسیاری که بود این گراسیموس قدیس همیشگی آرزوی .كرد منصوب كشیش و شماس عنوان به را
 صومعه از وی منظور، این برای .بگیرد درس آنها مقدس زندگی از تا کند مالقات را بزرگ راهبان و زاهدان
  .کرد بازدید مصر در( تِبای یا) تبس نظیر رهبانیت، دیگر مراکز همچنین و سینا مقدس

   
 در وی .بازگشت زاکینتوس به ، بزرگ زاهدان این از بسیار تجربه از پس گراسیموس، قدیس ، 1548 سال در

 منزوی سفالونیا نزدیك جزیره در بعدًا سپس و زاكینتوس، در غاری به ابتدا آنها، زندگی از تقلید برای تالش
 برای ایمانداران که بود جا همان در .گرفت صومعه ایجاد به تصمیم ، غار در زندگی سال 6 از پس او .شد

 از تا کنند دعا درخواست او از و بشنوند را او تعلیم تا ، آمدند آنجا به جا همه از روحانی راهنمایی ، اعتراف
  .یابند رهایی جدی، متعدد های بیماری

   
 جهان سراسر در بود، وقوع حال در او دعاهای طریق از که فراوانی معجزات و خود مقدس زندگی با وی

 .شدند یافت معطر و نشده فاسد وی بقایای ، وی آرامیدن از پس ، این بر عالوه .شد مشهور مسیحی
 را معجزه همچنان ، هستند قدیس شفاعت دنبال به و کنند می تکریم را او مقدس بقایای که مسیحیانی

  .کنند می تجربه
   

 هایی راهبه و راهبان همان Hosioi .استHosioi  نام به قدیسین گروه به متعلق گراسیموس قدیس
 می متروک های مکان به که گذراندند می دنیاها تارک های مکان یا ها صومعه در را خود زندگی که هستند

 که بود این آنها واحد هدف .کردند می زندگی( غارها در حتی یا) ساده و فقیر گاههای سکونت در و رفتند
 به ، وقفه بی نماز با را کار این آنها .کنند وقف او به بسیار عشق خاطر به مسیح به را خود زندگی تمام

 کار، این انجام با .دادند انجام مسیح دستورات همه دقیق اجرای برای تالش و خواب و غذا رساندن حداقل
 مبارزه این .برسند( خدا شباهت) تئوسیس به و کنند تقلید شان زندگی در مسیح خود از داشتند قصد آنها

 زمانی تا" دهند می انجام را کار این آنها .است مسیح خاطر به ایثارگرانه روحیه و عشق ، فروتنی بر مبتنی
 ،4 (19:  غالطیان به کنید نگاه) نویسد می قدیس پولس که همانطور ،"باشد گرفته شکل آنها در مسیح که

 از را آنها زاهدانه سخت زندگی این .سازد می زمین روی فرشتگان مانند را ایشان و شوند می تقدیس آنها
 .کنند عمل و فکر خدا خواست مطابق که سازد می روشن را آنها .کند می پاک انسان گناهان و نفس هوای

  .کند می فراهم آنها برای وفور به را القدس روح عطایای و فیض و
   

 نوشته ارائه با آنها .کنند می استفاده آنها از کلیسا روحانی زندگی رشد برای Hosioi پدران که عطایاست این
 قدرت و آسایش پشتیبانی، مؤمنین به کنند، می مراجعه آنها به که کسانی به خود الهی های راهنمایی و ها

 برکت آنها شفاعت از ناشی معجزات .است ارزش با بسیار دنیا تمام برای آنها دعای .دهند می عظیمی
 قدیس کلیسای در ها قرن که است چیزی همان این .آیند می خدا به ایمان با که کسانی برای است بزرگی



 

 

 سرتاسر از .یافت را قدیس مقدسِ  کامل بقایای توان می که جایی افتد، می اتفاق سفالونیا در گراسیموس
 می درخواست را او فیض و کنند می تکریم را او مقدس بقایای گوناگون مشکالت با افراد از بسیاری جهان،
  .اند گرفته شفا و یافته رهایی شیطان تسخیر از که هستند افرادی آنها میان در .نمایند

   
 کل برای) آنها سخت روزه دیدن با .کند می بزرگی کمک ما به مختلف جهات از ها Hosioi  زندگی از آگاهی
 غیرممکن آن با مقایسه در است کرده مقرر کلیسا که روشنی روزه که فهمیم می ،(همزمان طور به روزها
 ما که چیزهایی همه آن بدون گذارند، می سر پشت را ای ساده زندگی ها Hosioi که بینیم می وقتی .نیست

 مصرف جامعه که باشیم کاالهایی برخی فاقد اگر که کنیم درک توانیم می ، دانیم می ضروری جهان در
 حداقل توانیم می ما ، خوانند می نماز شب و روز هاHosioi اگر .نشویم ناامید ، کند می آن درگیر را ما کننده
  !بخوانیم کوتاه نماز یک عصر و صبح روز هر و دهیم اختصاص کلیسا به رفتن برای را ساعت یک ای هفته

   
 الهام ، مقدس مادران و پدران همه و ، گراسیموس قدیس مقدس شکل که باشد من، خواهران و برادران

 است این :نویسد می رسول پولس قدیس که همانطور .باشند تقدس به رسیدن برای تالش در ما بخش
  :4 .(3 تسالونیکیان اول)" شما تقدیس -  خدا اراده

   
 سوتیریوس پیسیدیه، متروپولیتن ~
 

 
   


