
Saints and Holiness 
 

  یجهان شوراى كليسايى نيچهارم مقدس پدران کشنبهي

  اند دهيدرخش پامفيليا و پيسيديه در که یبزرگ قديسين همه جشن روز

  

  قداست و قديسين

  

)18.07.2021( 

ً  نما انهروز ىعباد مراسم درما   را اول مقام كه ناجى، حيمس مادر ترين مقدس و به ،دخو یسايکل قديسين به مرتبا

ً برگزار كننده . داراست، ارجاع مى دهيم  خجسته ، نيتر طاهر ، نيتر مقدس آوردن ادي بهبا  : "کند یم توصيه غالبا

 مشترک پرستش در ما..."  قديسين جميع با باکره،هميشه  ميمر و آن مادر خدا و پر جالل ترين بانوى مان، ، نيتر

 خدا پيشگاه در را آنها شفاعت و ، نماييم یم ميتکر استدعاها و سرودها با را آنها و ميدار یم یگرام را قديسين ، خود

 مورد قديسين از نفر هزاران که دارد وجود يیروزها یحت. شود یم انجام سال کل در روز هر کار نيا .طلبيم یم

 و پيسيديه سقدي 15000 از شيب) Synaxis( گردهمايى جشن ما که یهنگام .امروز مانند ، رنديگ یم قرار تكريم

 كالسدون یجهان شوراى كليسايى نيچهارم مقدس پدر 630 بزرگداشت بااين  آن، بر عالوه .كنيم یم برگزار را پامفيليا

  .شود یم انجام) یالديم 451 سال در(

 
 هشيهمآنها  کنند، یم شفاعت ما یبرا زيانگ شگفت یروشها از یاريبس در آسمان در قديسين ، ميدان یم که همانطور

 و ، است مانده یباق امروز به تا آنها سخنان و یزندگ یها تيروا ، حال عين در. کنند کمک ما به ازين زمان در لنديما

 یکس اگر). کنند ادعا است ممکن یبرخ آنچه برخالف( کند یم دييتأ ها زمان همه در را ىليانج یزندگ پذيرى امکان

 قديسين ريمسو  ،قرار دهند خود یزندگ مرکز را ليانج ند به همين ترتيبتوان یمآنها  ، دهد انجام مداوم تالش بخواهد

 .معناست چه به" بودن مقدس" ميکن یبررس یشتريب دقت با بياييد. پيروى كنندرا  تقدس به

 

همانطور كه فرشتگان در آسمان مى . خداست شود یم خوانده مقدس که آن ، ديجد عهد در نيهمچن و قيعت عهد در

 سرچشمه وا، آن قدوس خد در نهايت). 8: 4 مکاشفه( "قادر مطلقخداى  خداوند ، قدوس ، قدوس ، وسقد"خوانند 

 کي هم كه چقدر هر. كنند یمدريافت  تقدس را عوض در ، هستند او با ارتباط به ليما آزادانه که یکسان. است قداست

 است ليدل نيهم به. غير ممكن است قداست ، یناج حيمس بدون ،کند تالشسخت  كه هم هر قدر اي کند یفداکار انسان

: کند مبارزه شدن مقدس یبرا تا شود تيتقو او یاله فيض توسط و ديايب او نزد که خواند یم فرا را یانسان هرا خد که

 )16 :1 پطرس اول" (مقدوس منكه  رايز ، ديباش مقدس"

  

ً يدق  از که خود تقديس كننده فيض با تا ، کرد سيأست را خود مقدس یسايکل متعال خداوند که است ليدل نيهم به قا

 از ، ميدان یم که همانطور. ديايب دارند مانيا که یکسان بر تقدس ، شود یم یناش) ابزار ريسا با و( مقدس رازهاى

 خود و مى شود حيمس مقدس یسايکل از یعضو و گردد یم دور طانيش از ايماندار کي که است مقدس ديتعم قيطر

). 27 :3 انيغالط" (در برگرفتيد را حيمس ، ديافتي ديتعم حيمس در کهمه شما ه. "کند یم متحد یاجن حيمس با را



" مقدس" ديجد عهد در و ددار تعلق خدا به او ، بگيردبر در را حيمس و كند رد را آن شرير یشخص هرگاه نيبنابرا

 ، روم مانند خاص یشهرها انيحيمس خود یها رساله در رسول پولسقديس  که است ليدل نيهم به. شوند یم خوانده

" ستنده اخائيه تمام در که ينىمقدس همه با...  خدا یسايکل به" ، مثال عنوان به. خواند یم" ينمقدس" را رهيغ و قرنتس

  ).1: 1 انيقرنت 2(

  

. باشد سايکل فعال عضو ديبا شخص. ستين یکاف خدا تقدس در يكى شدن ميسه یبرا خود یخود به ديتعم ، حال نيا با

 تالش و) تقدس افتيدر جهينت در( مقدس آيين هاى در شرکت ، وكسارتد یها آموزه به ماندن وفادار یمعنا به نيا

). 1: 12 انيروم( باشد" خداپسنديده و  مقدس ، زنده یقربان کي" ديبا ايماندار یزندگ. است ليانج در یزندگ یبرا

 در که( خواندن" انيحيمس" شروع كردند ا راسيکل مردمكه  ، ميانخو یم )26 :11( رسوالن اعمال در که همانطور

  ).ايماندار کي فقط نه و است" حيمس مقلدان" یمعنا به واقع

  

 یا برجسته گاهيجا از که خاص افراد مورد در خاص طور به" قديس" اصطالح ، دوم قرن از که است ليدل نيهم به

. بودند مانيا یشهدا ، شدند اعالم قديسين عنوان به که یکسان نياول. ستشده ا استفاده ، ه اندبود برخوردار سايکل در

 اعتراف کههستند  یکسان شاملكه  ،آنان اضافه شدند تعداد به شوند یم گرفته نظر در معترف که یکسان نيهمچن

 ،اينها عالوه بر .)دماندن زنده اما( گرفتند قرار شکنجه و آزار مورد ليدل نيهم به و ه اندداشت خود ايمان به آشکارا

 خدمات که یکسان نيهمچن و( افتندي پرورش روحانى مبارزه با و داشتند يیاستثنا یمانيا و مقدس یزندگ که یافراد

 .شدند اعالم قديسين عنوان به زين، )داده اند ارائه سايکل به يیاستثنا

  

 از امر نيا. دشو یم آشكار خدا خود توسط آنها قداست ،شدن شناخته از پس قديسين ، سايکل ساله صد چند روال طبق

 شامل عالئم نيا. است یديترد و شک چيه بدون و نقص و بيع یب که شود یم انجام انکار رقابليغ یها نشانه قيطر

 بقاياى تيوضع. است افتاده اتفاقاو ) دنيخواب اي( آراميدن از بعد اي یزندگ زمان در قديس شفاعت با که است یمعجزات

 .است شاخص کي زين) مشخص حهيرا کي جمله از( آنها

 
 مراقبت تحت که یکسان و انشبان توسط که است يیسايکل یآگاه ، قديسين شناختن تيرسم به ، وكسارتد سنت در

 با یرسم طور به سايکل بدن کل یعموم حس تشخيص نيا ، رياخ قرون در. شود یم انيب ، دارند قرار روحانى گله

  .است شده اعالم كىپاتريار از یا ژهيو حکم

  

 از ، نماييم یم تجليل آنها از خود یسايکل قديسين همه عنوان به امروز ما که قديسينى ، من زيعز برادران و خواهران

 راسخ عزم یمعنا به نيا ، خاص طور به. ميکن تالش تقدس یسو به دائماً  ، آنها یزندگ ازا سرمشق ب که خواهند یم ما

 طاهر ، نيتر مقدس آوردن ادي بهبا  . "باشد ما یزندگ کردن فدا یمعنا بهاين  اگر یحت ، است حيمسعشق به  یبرا

بياييد  قديسين جميع با باکره،هميشه  ميمر و آن مادر خدا و پر جالل ترين بانوى مان، ، نيتر خجسته ، نيتر

  نيآم ".مان بسپاريميخدا ، حيمس به را خود یزندگ تمام و خويشتن و يكديگر

  

 از پيسيديهپوليتن سوتيريوس مترو~ 


