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 یم ارائه دهنده ديتعم و پيشرو نيتر صالح ، قديس يحيى براىتكريم خاصى ) بعد از تئوتوكوس تماما مقدس( سايکل

 گرفته قرار خداوند کنار در که را او شمايل ميتوان یم ، ميکن نگاهى محراب ها ليشما صفحه به اگر ، واقع در. دهد

 به: "داد قرار ريتقد مورد ، انسان کي یبرا ممکن اعالم نيبزرگتر با ، خاص شيوه اى به را او خداوند. مينيبب ، است

برنخاسته  دهنده ديتعم یايحي از بزرگتر یشخص ، اند شده متولد زنان از که يیآنها انيم در ، ميگو یم شما به ،یراست

 رود در را کنندگان توبه و کند توبه را موعظه مردم نيب در که بود داده تيمأمور او به خدا). 11: 11 یمت" (است

 بر یچرم کمربند و شتر لباسش از پشم" ، داشتى سختزندگى زاهدانه  يحيى ، اردن ابانيب در ،آنجا. دهد ديتعم اردن

 فرشته" او که ، وى یزندگ رانهيسختگ وهيش از ما). 6: 1 مرقس" (بود یوحش عسل و ملخ خوراكش و داشت کمر

  !ميشو یم زده شگفت ، شد یمناميده " یآسمان مرد و نيزم یرو

  

 یم راوال س نيا ،) ما زمان در یحت( یبعد قرون در گرانيد و دهنده ديتعم یايحي زهد دنيشن با که هستند یانيحيمس

  دهند؟ یم قرار یا رانهيسختگ یزندگ نيچن معرض در را خود آنها چرا ؟اى یسخت و فقر نيچن چرا: پرسند

  

 ،مخلوقات نياول به ، آغاز به ديده اجازه ، آن درک منظور به. کند یم ريدرگ را ما همه که است مهم اريبس ىسوال نيا

 ميتصم آزادانه که داد را امکان نيا آنها به و) 27 :1 شيدايپ( ديآفر" خدا تصوير به" را آنها خالق. ميبازگرد حوا و آدم

 اگر). 26 :1 شيدايپ(مى شوند، يا نه " خدا شباهت مطابق" فيض توسطو  مانند یم یباق او با ارتباط در ايآ که رنديبگ

 و ماندند یم یباق ىنيكدر استوارانه  ، افتندي یم دست یجاودانگ به ، کردند یم استفاده یدرست به خود یآزاد از آنها

 گرفتند ميتصم و خوردند بيفر طانيش توسط آنها ، ميدان یم که همانطور اما. شدند یم برخوردار بهشت یها نعمت از

 که یا وهيم خوردن به ليتما ، وشوند انيخدا یآسان به و خود تالش با خواستند یم آنها. کنند باور را او یدروغها

 در محکم) ليم و اراده ، ذهن( آنها روح یروين سه هر ، گريد عبارت به. دادند نشان ، بود شده ممنوع آنها یبرا

  .، در بر گرفتميشناس یم ما که يیها رنج همه باا ر بشر نسل که گناه مهلک امديپ با ، بود گرفته قرار خدا مقابل

  

 یبرا ، حال نيا با. كند یم آزاد هياول گناه نيا بند از را ما و بخشد یم را ما حيمس یسيع ما خداوند ، مقدس ديتعم با

 با ديبا. ميده انجام را خود سهم ديبا ما داشت، را آن مخلوقاولين  که یروحسالمت  تيوضع به دنيرس و افتني شفا

 ما حيمس یسيع ما دهنده نجات و خداوند که یحال در که معناست بدان نيا .صورت گيرد ")يیافزا هم(" یهمکار خدا

 به. ماند یم یباق ما درون در است آن جهينت که شر به ليتما و ضعف ، است داده شفا یروح یماريب نيا علت از را

 توان یم را نيا. ميهست روحانى سالمت کامل یابيباز و خود قدرت یابيباز یبرا تالش به ملزم ما که است ليدل نيهم

 شر از تواند یم درمان و یجراح با و است سرطان به مبتال یفرد ، مثال عنوان به. کرد مشاهده زين یکيزيف بدن در



 ناتيتمر و مناسب يیغذا ميرژ ، دارو با را خود درمان ديبا فرد رايز ، ستين کار انيپا نيا. شود خالص ميبدخ تومور

  .شود ريپذ امکان کامل یبهبود و تيتثبمى تواند  آنها سالمت که است ها تالش نيا با تنها. دهد ادامه الزم یبدن

  

 آن از محافظت و آنها روحانى سالمتى" تيتثب" نيا به یابيدست: است انيحيمس یبرا روحانى ناتيتمر قيدق هدف نيا

 سمت به مداوم طور به تواند یم و شود یم تيتقو یکاف اندازه به روح بيترت نيا به). گناه( روح یماريب برابر در

 در آنها ، نجايا در. کند حرکت) بود رفته دست از اولين مخلوق توسط که آنچه( یآسمان بهشت ، خود يینها مقصد

  .کرد خواهند یزندگ خدا با یابد ارتباط

  

). 24 :13 لوقا" (ديشو وارد تنگ در از سخت بكوشيد تا: "کرد تشويق را ما ابتدا ما خداوند که است نيكو مبارزه نيا

 آن حيات و پيكار كن مانيا نيكوى نبرد در" که خواست) ما از کي هر و( یموتيت خود شاگرداز  رسول پولس قديس

 من: "سدينو یم ، نبرد نيا در ما تيتقو یبرا ، نيهمچن رسول همان). 12: 6 موتائوسيت اول" (بدست آور را جاودان

). 7: 4 موتائوسيت دوم" (داشته ام محفوظ را مانيا و  ، رسانده ام به پايان را مسابقه ، ه امداد انجام را نيكو مبارزه

 از پس که روحانى مبارزان از کامل ارتش کي نيهمچن و ، وى یزندگ طول تمام در پولس قديس مبارزات از ما همه

  .ميدار اطالع ، آمدند او

  

 کيالمپ به ورزشکاران همه. ديرس نخواهند یکساني جينتا بهافراد  همه. شود ارائه یحاتيتوض است الزم مرحله نيا در

 تيفيک ، آنها یها يیتوانا بهاين  ، کي هر یبرا. کنند ینم افتيدر طال مدال همه ، روند یم که یکسان و روند ینم

 قديس اي یآنتون قديس هيشب همه. است نيچن زين روحانى مبارزه در. دارد یبستگ آنها آموزش ثبات و یگريمرب

 ، رسند ینم ساروف ميسراف قديس رفعت به مردم اکثر. اند کرده یزندگ یستون یرو ها دهه که بود نخواهند عليپيوس

  .کردند افتيدر خدا جانب از یا ژهيو هداياى ايشان همه. کرد دعا یا صخره فراز بر شب هزار که

 

 خدا به سوى روحانى مبارزه در که یکسان همه: دارد وجود ورزشکاران و زاهدان نيب یاساس تفاوتيك  نجايا در

 نيچن کيالمپ در کننده شرکت ورزشکاران مورد در که( رنديگ یم قراراو  پاداش و برکت مورد ، کنند یم شرکت

 جالل نيب تفاوت مانند ، است متفاوت شخص هر یبرا ايهدا نيا ، سدينو یم رسول پولس قديس که همانطور). ستين

  ).دينيبب را 41 :15 انيقرنت اول( ستارگان

  

 و یزندگ طيشرا گرفتن نظر در با ، ميتوان یم که آنجا تا ، را مان نيسيقد زاهدانه هيروح تا ميا شده دعوت ما همه

  .ميريبگ بر در ، خود یروح قدرت

   

 به دهد؟ انجام را کار نيا تواند یمچطور و با چه قدرت روحانى اى  یحيمس کي: است نيا شود یم مطرح کهسؤالى 

  .ميده پاسخ خود یبعد موعظه در ميکن یم یسع ، وقت کمبود ليدل

  

 از پيسيديه  سوتيريوسمتروپوليتن ~ 


