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 دهد یم ليتشک را زاهدانه یزندگ که روحانى نيتمر ،است شده ديتأک سايکل مقدس سنت و مقدس کتاب در که همانطور

  .است انيحيمس یزندگ در یاساس یعنصر،

 و راهبان. دنديرس تيقدوس اوج به شدند مشغول روحانى ناتيتمر به خود یزندگ طول در رغبت و ليم با که یکسان

 یم نيتمر یخاص دقت با را آن ، برند یم پناه انزوا هاى مكان در و ها اسكت در اي ها صومعه به که يیها راهبه

  .شدند سيقد ، خدا اراده مطابق به واسطه ممارست شان ، رهبانى مراتب از یاريبس. کنند

  
 اشکال در است ممکن چند هر ، است مؤمن یحيمس هر بلکه ، راهبان اشتغال تنها نه یروحان نيتمر ، حال نيا با

 شخص که یطيشرا با کند یم یزندگ آن در راهب که یطيشرا کهواقعيت  نيا به توجه با. باشد متفاوت آن بيرونى

. است متفاوت اريبس نديب یم ها چالش و تعهدات ريسا با جامعه از یعضو عنوان به را خود غير روحانى اي یروحان

 دهيناد و راهبان سخت تمرين از -  قيعم نيتحس ليدل به -  كردن تقليد خانواده سرپرستبراى به عنوان مثال،  ، بعالوه

  .بود خواهد اشتباه ، پدر و شوهر عنوان به خانواده در خود فيوظا گرفتن

  
 تيموفق یبرا را یاديز یانرژ و زمان ما یسايکل مقدس پدران. است کساني همه یبرا روحانى ناتيتمر هدف و روح

و خداگونه  سيتقد به تا کردند فدامؤمن  روحانى مبارزه و ليفضا کسب ،هواهاى نفسانى با مبارزه ، زاهدانه یزندگ در

 قالب در اي و ، يینايس جان قديس" نردبان" مانند ، کتاب قالب در اي پدران زيانگ شگفت آثار از یاريبس .برسند شدن

 .است ديمف اريبس آنها با يیآشنا و خواندن. است شده منتشر قول نقل و موعظات

  
 آن یدرست به ديبا ما که ، ميکن یم محدود روح یقوا یبررس به موضوع عظمت ليدل به را روحانى ناتيتمر شرح ما

  .برسد خود هدف به و يت آميز باشدموفق ما روحانى نيتمر تا ميکن فعال را

  

 ، خداوند: "است شده خواسته نيچن او از ، است گنجانده هودي نيقوان در خداوند که ، خدا فرمان نيبزرگتر و نياول در

 توجه قابل). 27 :10 لوقا." (نماييد محبت خود ذهن تمام با و قدرت تمام با و نجا تمام با و دل تمام با را خود یخدا

 ینوع به ،"قدرت" و" دل" ،" ذهن" مانند یاصطالحات افزودن با بلکه ،"جان تمام با"بيان نمى كند   فقط فرمان که است

ً يعم سايکل پدران. کند یم منعکس را انسان یدرون انىروح ساختار  آموختند ما به و کردند تأمل روح ميمفاه نيا بر قا

  :است کرده جاديا انسان روح جان يا همان در را قدرت سه خالق که

  .ميشناس یم را او اراده و ما خدا آن قيطر از و است دانش و عقل جايگاه یمنطق ذهن .یمنطق ذهن) 1

 را خالق نيبنابرا و ، است داده قرار خود اساس را رتيغ و عشق و است مستقر قلب در که ، اراده اي مشتاق ذهن) 2

  .ديجو یم

  .است خدا با ارتباط خواستار. است اقياشت و ها خواسته محل که ، آرزومند ذهن) 3 و



 
 

 دچار قلب ، شد غرور و یطلب جاه در غرق ذهن جهينت در و شد ماريب روح ، انسانها نخستين سقوط با ، حال نيا با

  .شد ناپاک اعمال و یطانيش یها خواسته گرفتار و ،شد نفرت و حسد ، طمع

  

 یبرا ضرورى شرط که ، بپردازند روشمند و ديشد انىروح ناتيتمر به ديبا مؤمن انيحيمس که است ليدل نيهم به

 قيعم را او اراده تا ، است یواقع یخدا از یآگاه دنبال به ذهن نيبنابرا. است نجات و به جهت شفا القدس روح فيض

 انجام که یکار هر پس ، است عظيم چقدر خدا عشق بفهمد انسان یوقت. کند یزندگ آن مطابق کند یسع و بشناسد تر

 خواهد احساساو  ، کند یفداکار خدا راه در یزندگ نيا در کههم  هر قدر ، کند یم نيتمركه هم  چقدر هر ، دهد یم

 ، یشاد با ممارست نيبنابرا و. ، كمترين استكشيده است رنج ما یبرا خداوند آنچه با سهيمقا در نهايا همه که کرد

  .شود یم انجام اندوه اي یناراحت گونه چيه بدون

  
كارهاى  اي روحانى ناتيتمر که هم هرچقدر ، دهد ینم نجات خود یخود به زاهدانه یزندگ که ميکن ديتأک ديبا اما

 به ، هدف نيا به یابيدست منظور به که است القدس روح کار تينها در روح یشفا ، ميده انجام ىبزرگ برجسته

 و اعتراف و توبه ، فروتنى با ديبا روحانى ناتيتمر که است ليدل نيهم به. است ازين) يیافزا هم( ما یانسان یهمکار

 اي شکلها به تنها ما زاهدانه یزندگ تا ، ميباش مراقب ديبا البته ما. شود بيترک سايکل آيين مقدس در مشارکت نيهمچن

ً  اي عادتها   .نشود محدود بيرونى ظاهر صرفا

  

 داده حيتوض آن مورد در ما که ، آن قدرت سه هر ، باشد سالم انسان روح نکهيا یبرا ، من زيعز خواهران و برادران

  .کنند عمل گريکدي با هماهنگ ديبا ، ميا

 خالصهرا  ، ابندي یم شفا سايکل پدران تعاليم مطابق روح قوه سه آنها لهيوس به که ابزارى یبند جمع با ديده اجازه

  :ميکن

 ،ريتدب و یفروتن ، اطاعت ، وقفه یب یدعا ، مقدس کتاب مطالعه با ، ريناپذ تزلزل و استوار مانيا با یمنطق ذهن) 1

  .ابدي یم شفا

 یبرا. ابدي یم شفا" شود انجام تو اراده بگذار" مانهيصمدعاى  و خدا به خود اراده تمام ميتسل با ، قلب ، مشتاق ذهن) 2

  .دارد طانيش كارهاى و گناه از یزاريب و ها یسخت در صبر ، انفاق ، محبت به ازين قلب ، کامل ىشفا

 یفيوظا با یکل طور به و دعا و نيايش در زدن زانو و ستادنيا ، یاريهوش ، خرد ، اعتدال ، روزه با آرزومند ذهن) 3

 نيتمر دييايب ، نيبنابرا. شود یم درمان ، دارد تالش به ازين ما رنج ديده همنوعان خاطر به اي خدا خاطر به که

 نيا با م،يکن تيحما درخواست خداوند خود عيسى مسيح، از دائماً  و ميده انجام خود روح قدرت تمام با را مان روحانى

  نيآم. خواهد كرد سيتقد و شفا ، پاک را ما روح القدس روح که ديام

  

  متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه~ 


