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( نردبان" )کلیماکوس" جان قدیس نام با که سینا، از جان قدیس ما بزرگ، روزه از یکشنبه چهارمین در ، امروز
 مسیر خواهد می کلیسا ، است مارس 30 در قدیس جشن روز اگرچه .گیریم می جشن را شود می شناخته نیز

  نهنمو راهنمای یک جان قدیس و ، کند برجسته بزرگ روزه از خاص یکشنبه این در را فضیلت و زهد باریک
 .است مسیح به صمیمانه عشق با مسیر این پیگیری در

  
  صومعه برادری رهبانی جامعه به سالگی 16 سن در او .آمد دنیا به سوریه در میلادی 523 سال در جان قدیس

 کار سختی به راهب عنوان به خود روحانی پدر از برداری فرمان تحت سال 19 آنجا در و پیوست سینا معروف
 .رفت صومعه مایلی پنج در منزوی، حجره یک به بود، شده جذب کویر در زاهدانه زندگی به او که آنجا از .کرد

  هب توانیم می است مانده باقی که او های نوشته از اما است، دشوار زهد در قدیس مقدس مبارزات توصیف
  که است سال 1400 از بیش که است" الهی صعود نردبان" او اثر ترین معروف .ببریم پی او روحانیت اوج

 اتاجتماع در بلکه جداگانه صورت به تنها نه کتاب این .است ارتدوکس های راهبه و راهبان برای روحانی غذای
 نوشته ها صومعه برای ابتدا در اگرچه .شود می خوانده نیز بزرگ روزه زاهدانه دوره طول در ها صومعه

 .شوند مند بهره نیز آن متن دقیق مطالعه از توانند می معتقد افراد اما ، بود شده
  

 عروفم انداز چشم از آسمان به مسیحیان رسیدن برای صعود های پله عنوان به ها فضیلت بندی طبقه ایده
 به زمین روی بر که کرد مشاهده را نردبانی استراحت، حال در او که جایی است، شده گرفته الهام یعقوب
  یزندگ در مسیحی آن در که است ساده مقیاس یک این .کردند می نزول آن از فرشتگان و ، رسید می آسمان

 این از قدم به قدم ، تواند می ایمان با کسی هر ، نویسد می جان قدیس که همانطور .دارد قرار روحانی
  می لتأم ، است بخشیده او به خداوند که فضیلتی و خود نفس مورد در شخص .کند صعود آسمان به نردبان

  همیشه مسیحی یک زیرا ، است توقف بدون فرایند یک این .است گرفته قرار ای پله چه روی که بیند می و کند
  خواند یم فرا شکیبایی و صبر به را کنند می آغاز تازه که کسانی جان قدیس .است بعدی سطح به صعود در

 اننردب یک های پله از قدم به قدم توان می که همانطور دقیقاً .است پایان بی و مدام مبارزه یک این زیرا ،
 ودوج نردبان های پله از پرش یا عجله .است روحانی نردبان این مورد در همینطور رفت، بالا دقت با معمولی

 نجاما خود اراده یا قدرت با را کار این کنید فکر که نشوید وسوسه .آسمانی ملکوت سوی به گام سی .ندارد
 شما به و دبو خواهند شما کنار در مقدس فرشتگان بلکه بود، نخواهید تنها شما .شوید دلسرد ارتفاع از یا دهید
 .دهد می قدرت شما به که است، مسیح رأس در .کنند می کمک

  
 خدمت شروع زمان تا زمین روی بر مسیح زندگی سالهای با مطابق) فضیلت سی این از برخی به نگاهی بیایید

 نشانخاطر جان قدیس که همانطور .است مسیحیان همه برای بلکه ها صومعه برای تنها نه که ، بیاندازیم( او
 دبای که دارد وجود اساسی فضایل از برخی ، کند آغاز را صعود بتواند حتی شخص اینکه از قبل ، کند می

 :شود داده پرورش
  

 ستلزمم واقعی فروتنی .است تر ساده چقدر قدم اولین برداشتن که دید خواهید و کنید فروتن را خود .فروتنی
 گناهكاران تا آمد دنیا به عیسی مسیح: "گوید می خودش مورد در رسول پولس قدیس .کلمات نه است اعمال

 نجات را او خداوند که بود فروتنی این در1 .(15:  تیموتائوس اول" )هستم آنها بزرگترین من كه بخشد نجات را
 .داد

  
  اآنه ، دهند انجام را کار این نتوانستند حوا و آدم که آنجا از .کنیم اطاعت خدا از خود زندگی در نخست .اطاعت

  ، خدا به خود آزاد و خودخواهانه غیر اطاعت با .آمد جهان به ها شرارت همه و دادند دست از را فردوس



 

 

  می سوق خدا سوی به را ما که شود می افرادی شامل اطاعت این .آورد خواهیم بدست دوباره را فردوس
  می گسترش نیز ما جامعه و خانواده افراد به حتی این .دارند عهده بر را ما روح از مراقبت وظیفه که ، دهند
 گوش یکدیگر به خواهران و برادران .دهد می گوش شوهرش به زن و همسرش به مرد اطاعت این در .یابد
 .دهند می

  
  پاکی ، گرفتن روزه ، مهربانی ، بخشش ، تواضع ، توبه :از عبارتند جان قدیس توسط شده ذکر فضایل دیگر

 متحد خدا با را ما دعاها .کنیم عمل آنها مطابق خود زندگی در باید ما که بصیرت؛ ، خیریه ، جسمی و ذهنی
  پایان به ای پله سی نردبان که اینجاست .است انسان و خدا به عشق و امید ، ایمان ها گام آخرین در .کنند می
 شد،با رفته دست از آن های پله که نردبانی از .دهد نمی نجات را ما تنهایی به فضایل این از یکی .رسد می

 یدهامروار ، مختلف های اندازه با هایی الماس با که است سلطنتی تاج یک مانند این .است ممکن غیر صعود
 .شوند می جمع باشکوه تاج یک در ها فضیلت این همه .است شده آراسته قیمتی سنگهای سایر و

  ونه،گ فرشته نردبانِ  این از شادی و اشتیاق و میل با ، برخیزید برادران: "کند می تشویق را ما همه جان قدیس
 آمین". بیاییم او بلند عرش به ، خداوند کوه به ما که باشد رویم، بالا
  
 سوتیریوس پیسیدیه، متروولیتن ~

 

 
  


