
"For this holy house…” 
  

  …»خانه مقدس نيا یبرا«

)19.12.2021(  

  
و  احترامو  مانيکه با ا براى آنانىخانه مقدس و  نيا یبرا«: ديگو یم یاله ليتورگىدر » صلح یتانيل«در ادامه  شماس

  .»ميدعا کن بياييد نزد خداوند شوند، یوارد م ، به آنخداترس 

 

که روح القدس در آن ساکن است، معبد خدا  افته،ي ديتعم یحيهر مس یکيزيکه نه تنها بدن ف ميآموز یکتاب مقدس م از

 پرستشکه وقف  یساختمان خاص ايخانه  ني، بلکه همچن)19 :6؛ و 16 :3 انياول قرنت(شود  یم دهيو خانه خداوند نام

مقدس  رازهاىتا توسط  م،يخود را بخوان یتا دعاها مييآ یم همما مؤمنان در آن گرد  که یخداوند است، همان ساختمان

در کتاب مقدس خانه دعا و معبد  سايکل). 24 :4 وحناي(. ميبپرست »راستىروح و در «متعال را  یو خدا ميشو سيتقد

  ).22 :11 انياول قرنت(شود  یم دهينام زيخدا ن

 

پرستش از آن لحظه به بعد منحصراً به عنوان مکان  راينامند ز یمقدس مرا  سايکل د،يجد یسايکل يك روز افتتاح از

 رايمقدس است ز زين سايساختمان کل. ستين یگرياهداف د یمجاز به استفاده برا نيشده است و بنابرا تيتثبخدا 

از . شود یم تقديم )خون و بدن مقدس مسيح(ايوكريست الهى آن  یداده است که بر رو یرا در خود جا یمحراب مقدس

 ميز یبر رو ظرف مقدس مخصوصىمقدس پنجشنبه مقدس، نان مقدس، بدن و خون خداوند، در  تورگىليمراسم 

. شرکت کنند ايوكريست الهىدر  يیاستثنا طيشوند تا مؤمنان بتوانند در شرا یم یآنها نگهدار. شود یم یمقدس نگهدار

آن ما  قيما است که از طر سيخانه مقدس مرکز تقد نيمستمر است و ا وكسارتد یسايحضور خدا در هر کل ن،يبنابرا

  .ميشو یمقدس م زين

 

مقدس ما محافظت کند و  یسايکه قرن ها از کل ميخواه یاز خداوند مما ..." خانه مقدس  نيا یبرا"شماس  یدعا با

 .برآورده کندرا شوند  یم اين خانه مقدس وارد ،به خدا قيو احترام عم مانيکه با اى مؤمنان عادالنه یخواسته ها

 یشود که درخواست ها و دعاها یقائل شده است؟ چرا از خداوند خواسته نم زيتما يیدعا ◌ِ درخواست نيچرا در ا اما

 رد؟يشوند، بپذ یو احترام وارد م مانيرا که با ا یبلکه فقط درخواست کسان رد،يبپذ نديآ یرا که به معبد م یهمه کسان

  

 يیجادو بطور بر روح مردم ،یاله ضيبه عنوان چشمه ف سا،يکل. کند یم يیدعا فرزندان خود را راهنما توسط سايکل

 شمايل هاىشمع روشن کنند،  یرد شوند، مشت ساياز کنار کل کشنبهيکنند که اگر صبح  یفکر م یعده ا. کند ینماثر 

اما در همان ! را در برابر خداوند انجام داده اند خود فهيکار وظ نيبدارند و بروند، تنها با ا یگرامرا  سايمقدس کل

و شما را دعوت  کند یشما آماده م یبرا یزياسرارآم ميز ،كندمى  برگزاررا  ايوكريستراز  حيمس یسيلحظه، خود ع

 حيسو شما به م ديگو یاو به شما م» ...ديبنوش نياز ا یهمگ« ،»ديبخور د،يريبگ«: ديتا با شاگردانش شرکت کن کند یم

 خود که مى داشتيد باور اگر د؟يبر یسوال م ريرفتار خود را نسبت به خدا ز یحت ايو آ ديرو یو م ديکن یپشت م

  ؟مى رفتيد ايآ دهد، یمرا انجام  مراسم شما مقابل در حيمس



 

که  ميباور باش نيبر ا ديبدون ترد تا. ميشو خانه مقدس خداوارد  مانينه تنها با احترام، بلکه با ا دييايمن، ب برادران

با  به عنوان مثالاست که  نيا زيچ نيتر بلکه مهم ست،يمقدس ن ريتصاو ميتکر ايروشن کردن شمع  زيچ نيتر مهم

  . گردانيمب خداوند خودخود را به  پرستش، خداوند ريتصو ميتکر

 

بخواهند،  مانيهر چه در دعا با ا نکهياول ا: داشته باشند باور زيبه دو چ ديشوند با یم سايکه وارد کل یمؤمنان ن،يبنابرا

 كنند یم دعاکه در آن  يیسايکل: دومو ). 24 :11مرقس (خواهند کرد  افتيآنها باشد، آن را در روحانىاگر به نفع 

کنم  یاعتراف ممن با اندوه فراوان . کند ميتنظ سايما را در کل یتمام رفتارها ديز باين دومباور  نيا. خانه مقدس خداست

وارد معبد  حيااب ىکنند که با لباس هيتوص سايکلاهالى به  - تابستان  یدر ماه ها ژهيبه و - شوند  یما مجبور م هنانكاکه 

هر  ايلباس ساده  کي ديبگذار. سا شونديتوانند وارد کل یروند، نم یم ايشنا به در یزنان، چون برا ايمردان . شوند

از  یمشاهده شده است که برخ. بپوشندرا لباس  سايکل یبگذارند و قبل از آمدن به ورود فشانيدر ک یگريد زيچ

 بدون آنها بدن یها قسمت ريسا که تيواقع نيا گرفتن دهيناد با د،کنن یم یرويپ روسرى دنياز سنت پوش ساهايکل

روح پولس رسول که به . کند یرا آشکار م عدم خلوصجهل انجام نشود،  ین اگر از رويا .است مانده یباق پوشش

 اوزمان  ی، با ادراکات اجتماع)6: 11 انياول قرنت( بگذارندبر سر خود  حجابىکند هنگام دعا،  یم هيزنان توص

از  یاريتا به امروز در بس یآداب و رسوم مشابه. كند یم برقراراين را  یاتياله یمرتبط است که او با محتوا

داشته  سر یرا رو ىاست دستمال یکنند کاف یکه فکر م سايکل یآن دسته از اعضا اما. استجهان حفظ شده  یکشورها

که پولس رسول را در کنار خود نخواهند  ديي، به آنها بگودر معرض ديد قرار گيردبدن  قسمت هاى ريو سا باشند

 یم نيهمچن من: "را با دقت بخوانند عبادتدر مورد  ولپولس رس هيخواهد بود که توص ديآنها مف یو برا. داشت

 اي ديمروار ايطال  اي مدل هاى مودهند، نه با  نتيز متانتنجابت و  ،حياپرهيز و لباس  خويشتن را با خواهم که زنان

  ).9: 2 وتائوسميت 1 ("متيگرانق لباسهاى

 

 هيتشباند،  که در پنج قاره واقع شده ىآرام یها بارها به بندرگاه وكسارتد یساهايکل زم،يو خواهران عز برادران

و  شوندمحافظت  ى شديدها و طوفان كوالكتا از  برند یاغلب به آنجا پناه م یزندگ نيا انوردانيکه در يیجا، اند شده

و به  ندشو نيتام ى، از نظر روحدبخش اميمختلف الت یها خمتا آنها را از ز. دهند نيتسک یعدالت یروح خود را از ب

 دييايپس ب. ميماست ادامه ده يیکه مقصد نها آسمانبه بندر  خودبه سفر  تيتا با موفق ندشو دهيمقدس کش رازهاى یروين

 یاز خدا م وکنند  یآورده، عبادت م مانيکه ا یکسان«عادالنه  یکه به خواسته ها ميبا تمام قلبمان از خداوند بخواه

عشق  یبده نيا. شوند، گوش فرا دهد و آنها را برآورده کند یکه وارد معابد مقدس ما در سراسر جهان م» ترسند

  نيآم. است

  

 سوتيريوس از پيسيديه متروپوليتن ~ 


