
Holiness is possible for everyone 
 

 است ريپذ امکان همه یبرا تقدس

  

 یحت حيمس به آنها سرسپردگى ،)ايناکساريس: به يونانى( قديسين یزندگباره در خدمات دعاى صبح طى در روز هر ما

 – ميخوان یمرا  دانه آنهازاه شاهكارهاى برجسته و دادند یم انجام خود یدعاها قيطر از که یمعجزات مرگ،به  تا

 کنند یم تصور افراد از یاريبس واقع در .ها ابانيب در گريد یبرخ و کردند یم یزندگ ها ستون روى آنها از یبرخ

ى جانوران با يیارويرو جراتبا شادى  که قديسينى آن کنند یم فکر یاريبس. نبوده اند ما مانند یعاد مردم قديسين که

 آرامش ها بتيمص و ها شيآزما نيتر سخت طول در یحت که یکسان اي ،داشتند را شدندمى  آزادبراى بلعيدن آنها  كه

  !ما مانند یجوامع در نه و کردند یم یزندگ ها گوشه عزلت و ها صومعه در ، کردند حفظ را خود روح

 

 من باشيد چنانكه مقدس" به  را ما همه تواند یم خدا چطور پس ،شوند قديس که بود مقدور خاص ىافراد فقط اگر اما

 یاصل هدف بودن مقدس. ميشو مقدس تا ديآفر را ما خدابه راستى  کند؟ هيتوص) 16 :1 پطرس اول" (هستم مقدس

 یعيطب ماورا یها قدرت با انگار که یکسان ، داردن اختصاص مانيا قهرمانان از یبرخ به فقط تقدس. ماست یزندگ

 ، فقر ، یماريب در: گرفتند قرار ما از دشوارتر طيشرا در یحت آنها از یبرخ !بودند ما مثل قديسين .اند شده نيعج

  .ظلم و ديتبع ، اتهام ،محكوميت ، مصيبت

  

 که ما همه ، گذشته نيا از .ميشو مقدس ميتوان یم ، خود تالش با و خدا فيض به ، ما از کي هر که ستين یشک

 با را راه نيا ميتوان یم فقط ما. ه ايمشد تقدس راه وارد ، مقدس یسايکل یزندگ در مشارکت با ، ميا افتهي ديتعم یحيمس

 را ما بدن و روح"كنيم  یماستدعاء  خداوند از یاله ليتورگى مراسم هر در که است ليدل نيهم به. ميده ادامه یوفادار

 سه سرود یدعا" (كنيم پرستش تقدس در را تو ،خود یزندگ یروزها تمام دربتوانيم  تا فرما عطابه ما  و ،كن تقديس

  ).گانه

 

 باشد داشته تعلق یاجتماع طبقه چه به نکهيا از فارغ ، یحيمس هر که دهد یم نشان سايکل) قديسين یزندگ( تاريخ مقدس

 از یشمار یب یها نمونه دييايب .شود سيقد کي تواند یم ، بخواهد خالصانه اگر ،باشد کرده گناهكه  هم چقدر هر ،

 به اکنون و شدند پاک خود خالصانه توبه با که بياوريم خاطر به را...  و نيسارق ، تکارانيجنا ، یراخالقيغ افراد

  .رنديگ یم قرار احترام مورد سايکل در قديسين عنوان

  

  ست؟يچ قداست یها یژگيو اما

 پايانبه  تا را وى قدمهاىدردسر همانطور كه او بدون  ؛دارد را او با ارتباط یآرزو ؛ستا حيمس عاشق قديس -  

 ، کند قطع را حيمس با او همبستگى است ممکن که یموانع بر تا کند یم تالش شادى و اراده با کند، یم دنبال آزادانه

  .کند غلبه

 محبت تا کند یم مراقبت لحاظ هر از و دارد دوست خدا ريتصاو مانند به را خود نوعان هم ، حال نيدرع ، سيقد - 

 منبع که ،القدس روح از خود یزندگ در و آورد یم دست به را حيمس ذهن قديس .دهد نشان آنها به عمل در را خود

  .رديگ یم الهام، اوست سيتقد



 خود روح پسندخود یقدرتها و خودخواهانه تفکر ، یطلب جاه ، غرور ، قديس. دارد دوست را حلم و یفروتن يسقد - 

  .سازد یم مغلوب را

هيچ  نيبنابرا ، گيرد یمدر نظر  گناهکاران نياول) رسول پولس مانند( را خود و کند یم یزندگ مداوم توبه با قديس - 

  .دهد ینم قرار قضاوت و انتقاد مورد را كس

 یزندگ رايز ،شود یم روبرو تيمحروم هرگونه و آزارها ، ها یعدالت یب ، ها تهمت ، ها یماريب باصبورانه  قديس - 

  .سپارد یم حيمس یسيع ،دوست بشر خداوند به را خود

 مانند روحانى اساسى هيتغذ از ،او هستند اراده از مستقل كه یرونيب ليدال به ، يیاستثنا موقعيت هاى در اگرقديس  - 

 به نانياطم با و مداوم طور به او .شود ینم یديناام و یافسردگ دچار شود، محروم یاله عشاء و یاله ليتورگى مراسم

 یعال مثال کي. سازد برآورده را خود روحانى یازهاين شناسد یم که هايىراه قيطر از تا کوشد یم ،متعال خداوند

  .است َمتيمنا از تئوكتيست قديس ،موضوع نيا در

  
 در منايمت از خارج یا صومعه در یسالگ 20 سن از یو .کرد یم یزندگ شيپ سال 1200 حدود تئوكتيست قديس

 با ريجزا از یبرخ .داشتند تسلط ترانهيمد و اژه یاهايدر بر يیايدر دزدان زمان آن در .شد راهبه زباسل رهيجز

 راهبه ، جمله از و کردند حمله منايمت منطقه به يیايدر دزدان شب کي .بودند شده سکنه از یخال آنها مکرر حمالت

 دزدان یکشت که یهنگام. بفروشند مصر بردگان یبازارها در برده عنوان به را آنها تا کردند ريدستگ را تئوكتيست

 یبرا یراه باكره ميمر به دعا از پس تئوكتيست راهبه ، ديرس بود سکنه از یخال قبل از که پاروس رهيجز به يیايدر

 رهيجز در سال 35 مدت به راهبه و رفتند يیايدر دزدان .کرد دايپ جنگل در شدن ديناپد و يیايدر دزدان توجه از فرار

 به تا که برد پناه پاروس رهيجز در یانيلياکاتونتاپ یخيتار یسايکل به ، بود خانمان یب که او. ماند یمنزو کامال یابانيب

به  همه از شتريب او که یزيچ ، حال نيا با .است دشوار آن تصور کرد؟ یزندگ چطور او حال .است مانده باقى امروز

 ، خود یزندگ انيپا در بود قرار او ، یاله تيمش به بنا. بودربانى  مقدس عشاء و یاله ليتورگى مراسم ، داشت ازينآن 

 اي تقدس به او دنيرس مانع ها تيمحروم نيا تمام. برسد عشاء ربانى به بار کي فقط ، چشمانش بستن از قبل درست

  !نشدند قديس کي عنوان به بزرگداشت او

 

 ها ونيليم هم هنوز ، شود محروم عشاء مقدس و ليتورگى الهى مراسم از ارتدوكس یحيمس كه است سخت قدرچ

با وجود  که ستيتئوکت قديس به دييايب اما! اند کرده تجربه را همين کرونا روسيو وعيش ليدل به راً ياخ ارتدوکس یحيمس

  .شد قديس کي او ، وجود نيا با! ميکن فکر ، برد رنج تيمحروم همان از سال 35، راهبه بودن

  

 را ما راه تواند ینم یخارج انعم چيه ، ميکن زندگى حيمس با همبستگىدر  عمر آخر تا ميريبگ ميتصم اگر نيبنابرا

  .سازد متوقف تقدس به دنيرس یبرا

  

 خدا وقف کامالً  را خود که است نيا مقدس بودن" :ميده انيپا ليباس قديسسخن  با بياييدخواهران و برادران من،  و

  نيآم." ميکن مراقبتو از آن  باشيم سازد یم خشنود را او که آنچهبه دنبال  زمان هر در و مداوم طور به و ميکن

  

 متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه~ 


