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در بتوانيم ، غلبه يافته ینفسان اميالهمه بر  تا ،پديد آورخود را در ما  تباركاحترام نسبت به احکام م...  اى خداوند

از  یبخش نيا. استپسنديده تو نزد که  مم دهيانجا امورى را در فكر و عملو  ،گام برداريم روحانى یزندگطريق 

کند تا  یکمک م حضاردعا به  نيا. است یاله ليتورگىدر مراسم  ليمقدس است که مقدم بر قرائت انج ليانج یدعا

. ، تا در انجام آنها رشد کنند رنديبپذ سرسپردگىو  مانيرا با ا خداونداحکام : مقدس را درک کنند ليهدف خواندن انج

 یکمک م روحانى یداشتن زندگ نيو همچن) موارد ريو سا ىجسم( انىنفس اميال، به مردم در غلبه بر  ليانج قياز طر

 .خدا خواهد شد خشنودى یعنيهدف ،  کيمنجر به اتحاد جسم و ذهن در  ني، ا تينها رد. شود

   

 روحانى یزندگر بطور مختص ،شود یم افتيمقدس  ليانج یچند کلمه که در دعا ني، ا مينيب یکه م همانطور

  .رود یم شيپ تئوسيسکه به سمت تقدس و  را بيان مى كند وكسارتد

   

 ميتوان یآنها است که م یشخص اتيدادند و در تجرب یم تياهم روحانى یبه شدت به زندگ سايمقدس کل پدران

نجات  یبرا یاتيح ريسم نيپدران در ا يیراهنما یگذرا به چگونگ ینگاه بياييد. ميدرک کنرا به آن  یابيدست یچگونگ

  .ميندازيخود ب

  

کلمه . ميکن شرفتيپ روحانى یبا تالش خود در زندگ ميتوان یاست که نم نيا ميبدان ديکه با یزيچ نيو مهمتر نياول 

روح القدس است که  نيا. به طور خاص روح القدس ، منبع است ايدهد که روح ،  یخود نشان م یبه خود" روحانى"

ما  ی، تمرکز اصل نيبنابرا. کند یما فراهم م یبرا را روحانى یاست که زندگ" حياتو بخشنده ها  نعمتهمه  نهيگنج"

، با  یشخص یدعاها نيما ، و همچن یساياست که تمام خدمات مقدس کل ليدل نيبه هم. اتحاد با روح القدس باشد ديبا

 شوو در درون ما ساکن  ايب… ، راستى، روح  دهنده ی، تسل یپادشاه آسمان یا: "شود یبه روح القدس آغاز م ستدعاا

"...  

با ما  شهيهم یدر قلب ما ساکن شود و برا شهيهم ی، بلکه برا ديايبار ن کيکه فقط  ميکن یم استدعاءاز روح القدس  ما

 ب روح القدس که ماکس" يعنىت ، اس یحيمس یزندگهدف  ني، ا ديگو یساروف م ميسراف قديسهمانطور که . بماند

مقدس به ما  رازهاىارائه  قيما از طر یسايکل." ميريگ یجشن مدر روز پنطيكاست رسوالن مقدس او را بر  نزول



 یدعا ، توبه و کارها قيطر از تمام تالش خودسهم خود را با حال ، ما  نيدر ع. مياتحاد برس نيکند تا به ا یکمک م

احساس  روحانىمنبع استرس باشند و اگر در مبارزه  دينبا ميده یکه انجام م يیکارها نيا. ميده یانجام م نيك

 یخواهد ما با شاد یخدا م. ميکن یخدا حرکت نم ارادهبدان معناست که مطابق با  نيکه ا ميبدان دي، با ميکن یم باضطرا

 ادىشکه  ديحاصل کن نانياطم: "داد یرا ارائه م هيتوص نيا وسينکتارقديس . مينکنپريشانى ، و احساس برداريم گام

  ".دينگه دار منيروح القدس را در قلب خود ا

 

 یم كبير ليباس قديسهمانطور که . آن را از هر شور گناه آلوده پاک کرد ديورود روح القدس به قلب ما ، با یبرا اما

 یبو نيا." کند یتعفن گناه با روح القدس م ی، بو و آنها را مى راند كند یم زنبورهابا که دود  همان كارى"،  ديگو

است که ما در  ليدل نيبه هم. است موارد گريو د جسمانى، گناهان  كردن ، محکوم ی، دشمن یمتعفن شامل خودخواه

که منجر به گناه  یاز هر لکه ا یعني" (پاک کند و عيبىما را از هر لکه "او خواهيم، تا  یروح القدس مبه  یدعاادامه 

، اما تنها روح القدس  ميده یدر قلب خود انجام م یوردن توبه و فروتنما مطمئناً سهم خود را در به دست آ). شودمى 

 .درون ما را فراهم کند یپاک ساز نياتواند  یاست که م

    

دهد لذت  یکه روح ارائه م ز ثمراتىا ميتوان یم، ما  شدو در آن ساکن  دادکار را انجام  نيکه روح القدس ا یهنگام

،  ی، مهربانبردبارى، ، آرامشی، شادمحبت: "کند یثبت م انيرساله خود به غالطکه پولس رسول در  ثمراتى. ميببر

الهام تداوم  ني، و همچن روحانى هيتغذ نيبا ا). 23- 22: 5 انيغالط" (پرهيزكارى، ماليمت، یوفادارايمان، ، ويىکين

و اتحاد با  تقدس: دشو یم برخوردار روحانى یزندگ ینيرياز ش انيدر پا یحيمسيك فرد روح القدس ،  تيو هدا یبخش

  ).تئوسيس(= خدا 

 بياييد،  نيمک یخود را اقامه م کاستيپنط دعاهاىکه امروز زانو زده و  ی، در حال محبوبمو برادران  خواهران

و سازد؛  روشن د؛کن یپاکسازما را ، تا ديايآتش بر ما ب هاى زبانه مانندکه به  مياز روح القدس بخواه همچنين مشتاقانه

  نيآم. دشو مان یزندگ خشاندر یما راهنما ی، و برا درا گرم کن هايمانقلب

  

 از پيسيديهمتروپوليتن سوتيريوس ~ 


