
 

 نیآم القدس روح و پسر و پدر نام به

خردمندان را یاداور شدیم. دارید ما گذشته هفته. میریگ یم جشن را حیمس دیتعم امروز ما  

 درخشش که همان معنای ،میشناس یم Epiphany داستان عنوان به را آن ما که یزیچ

Epiphany امروز ما نیز در این و صحبت  است یانجهان همه رب حیمس نورتلولو  ،است

 که است همان Epiphany داستان ،انیحیمس از یاریبس یبرا که است درخششباره یعنی 

 اب را حیمس دیتعم غسل هیروس و ونانی ، شرق یسایکل ،ارتدکس یسایکل. می شنویم امروز

 .رندیگ یم جشن Epiphany عنوان

 دیتعم برنامه اغلبکه  9102 سال مانند، میده یم دیتعم آب به برکتما ،پاک دیعدر 

تعمید  اما ،انجام می شود پاک دیع در ،دیتعم سنت ،غرب ندهمان شرق یسایکل در. شتیمدا

 آبشامل  تنها نه. است Epiphany یها جشن از بلکه ستین پاک دیع جزء آب برکتبه 

بطور مثال کلیسایی در  .می شود زین اهایدر و ها رودخانهشامل آب بلکه  ،ظرف غسل در

 و خی شکستن مراسم شامل، این حرکت بسیار سرد استکه قطعا در وسط زمستان روسیه، 

این شکل اینجا عمل  به قطعا   ما دینباش نگران. است منجمد آب در شدن ور غوطه یحت

 .نمی کنیم

مید داشته باشیم که اسقف پیشنهاد هفته آینده را برنامه ی ما این بود که امروز مراسم تع 

 که میدواریام. نمی افتداتفاق  نرخ میتالیان کرونا این شیافزابه دلیل  متأسفانهدادند اما 

 دیتعممراسم  ماه نیا انیپا در که میدواریام نیهمچنواسقف بیایند  ،طی یک برنامهامسال 

 .داشته باشیم

آماده  که یکسان یبرا ژهیو به ،میکن ینگاه دیتعم یمعنا به تا است یخوب فرصت امروز 

 ،دکسوارت Epiphanyمراسم  از روز نیا یدعاهااز یکی. هستند آن فکر به ای انجام آن

 که شروع خوبی دارد این است:



 یطانیش و کیتار شب تا یا آمده تو ،ای شده فرستاده پدر جانب از که ،درخشان کالم یا  

برکت  ،خود را پاک و منزه سازی دیتعم با و یببر نیب از را یفان یانسانها گناهان و

 اردن ینهرها از روشن ضمیر دختران و پسران ،بر شماپرورگار 

 صیتشختفاوت آن را  که است مهم اما میبفهم را آن که کند یم کمک ما به یسیع دیتعم  

 آنچههر. استبوده  برای ما این بلکه شود ینم داده دیتعم خود منافع یبرا یسیع. میده

 .اهده می شود به تناسب ماستمش نجایادر

. دهد یم نشان دیجد یروش با را خودش خداوند که کند یم یادآوری ما به دعا نیا ،اول   

 اما "فرستاد یانجهانرای ب را خود پسر خدا": شد فرستاده پدرخدای  طرف از کالم نیا

 او که زمانی ،داده شد دیتعم ،خداپسر ،یسیع. شود یم آشکار پسر و پدر از شتریب یزیچ

من  زیعز پسر نیا" کند یم صحبت پدر ،شود یم نازل القدس روح ،از آب بیرون می آید

 و پسر همراه  پدر عنوان به را خودش خدادر تثلیث  ،درخشد یماو  جاللشکوه و " است

 .دهد یم نشان القدس روح

 در شخص از. شود یم انجام القدس روح و پسر ، پدر نام به شهیهم در مسیحیت تعمید

 را خود مانیا تا شود یم خواسته( پدرخوانده یا و نیوالد ،نوزادان مورد در ای) دیتعم حال

...  شود یم ختهیر آنها یرو بر آب ،کردند را کار نیا که وقتی و کنند بیان مقدس ثیتثل به

 "القدس روح و" پسر.  پدر نام به

 با زیرا ،اشکالی ندارد اما ؟می توان چگونه ،مینکن درک کامال   را راز نیا است ممکن ما 

 .میده یم نشان تر قیعم درک کی آغاز یبرا را خود لیتما دیتعم

 آمده شما. کند یم یادآوری ما به را افتد یم اتفاق که آنچه از یهانیک تیاهمیک  دعا دوما 

 مرج و هرج .دیببر نیب ازکامال  را یفان انسان گناهان و یطانیش و کیتار شب تا دیا

 .است آشکار اریبس گناه ،شر ،یکیتار ،ما یایدن

 ارمغان به را یقخال و تیبشر همه یبرا دیجد یآغاز و بخشش و نجات تا دیآ یم یسیع 

 یبرا را مقدس راز کلمه است ممکن. است شر بر  یروزیپ نشانه دیتعم غسل. آورد

 خاص نشانه نیا ،است نماد ای نشانه یمعنا به Sacrament.  دیبشنو دیتعم غسل فیتوص



نشانه  نیا ،کند یم اشاره خود از فراتر یزیچ به ،یانسان نماد کی خالف بر ،است خداوند

 یایمزا یدارا که هستند یموثر عالئم آنها. اشاره می کند تیواقع تحقق به یاله های

 غلبه شر بر خدا که شود ینم یادآوریصرفا   ما به ،میریگ یم دیتعم یوقت. هستند یواقع

 ،است طانیش یمعنا به که ،یطانیش اعمال و افکار شبکه. آمرزد یم را گناهان ای کند یم

 اعمال از یا رهیزنج به را تیبشر تمام بلکه ،ستین فردی و منفرد یها انتخاب فقط

 یم یزندان ه ی خودمحدودنیز در  را شده متولد تازه نوزاد یحت که دهد یم وندیپ نادرست

 یسیع كه به ما فقط یاداوری نمی شود. می شود شکستهو در واقع این شبکه در هم  ،کند

مات كل با ما با حیمسر واقع ما حقیقت بخشش را درمی یابیم. د ،دهد یم یعموم عفو

 من محبوب ای" می گوید پدر یصداو  " شد دهیآمرز تو گناهان"وید سخن می گ یشخص

 .من از تو راضی هستم"

 دوری آن اشکال همهدرو شر  گناه از ابتدا دیبا رندیگ یم دیتعم که یکسان ،دیتعم برنامه در

 و حیمس سمت به بازگشت یمعنا به که کنند استفاده" توبه" کلمه از است ممکن آنها ،کنند

 و یدرون یپاکساز نشانه ،شوند یم دیتعم در آن که یآب. استو بدی  شر از شدن دور

 .است انگناه شستن

 عیسینام در که ما همه دیگو یم پائول سنت. است بخشش آن یچگونگ نشانه نیهمچن 

 می شویم دفن او با دیتعم در ما نیبنابرا م؟یگرفت دیتعم او مرگ درایا  میافتی دیتعم حیمس

 گام دیجد یزندگ در دیبا زین ما ،شد زنده مردگان از پدر جالل با حیمس که همانگونهو

 او با دیتعم در و است ما نجات لهیوس که است حیمس امیق و مرگ نیا( 6 انیروم). میبردار

 فهیوظ و حیمس یفداکار از یگرید یادآوری مراسم نیا در بیصلکشیدن  .میخور یم وندیپ

 .است او راه کردن دنبال یبرا ما

 و پسران ،برکت خدا بر شما ،مورد توجه شما ،میکرد شروع آن با ما که ییدعا سوما، 

 .اردن ینهرها ازضمیر روشن دختران

 فراخوانده آن انجام یبرا افتگانی دیتعم که است چیزی همان جهان در درخششی نورانی 

 شمع از که شود یم داده روشن تازه شمع کی آنها به، نشانه عنوان به ،ندشو یم



Paschal ای Easter یاداوری می  ما به را پاک دیع در روز یروزیپ و است شده روشن

 که است القدس روح هیهد ،رنو یواقع هیهد ،است یظاهر نشانه کی صرفا نیا اما.  کند

 ساده کار یحیمس مانیا در رشد و یزندگ. زدیر یمدر جان ما  دیتعم قیطر از آزادانه خدا

 از استقبال آماده ما که یزمان تا و شود یم ریپذ امکان هیهد نیا قیطر از اما ،ستین یا

 تیتقو یبرا القدس روح هیهد نشانه دییتأ.  لذت و نور از پر است یتیواقع ،میهست هیهد

 اسقف حضور. است آن تکمیلی یبخش بلکه ستین دیتعم از جدا نیا ،است تیهدا وایمان 

 یم رشد و یزندگ در یک اجتماع ایمانی بلکه بصورت انفرادی نه ما که است نیا ادآوری

 ها نسل و ها قاره ،در سراسر جهان، کلیساها تر گسترده اتحاد یکدرو همچنین  میکن

 .می یابند گسترش

 در حیمس نور تیواقع حال ایندر و شودن یطولن یلیخ ما اسقف دارید میکنمی  دعا 

 .میکن درک قا  یعممان را یزندگ
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