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 انیحیمس روزه امیا روز نیاول 

 Ven Bede ظهر 70.11 

 نیآم القدس روح و پسر و پدر نام به 

  

 یکلماتچنین همچون سایر مراسم ها  جا آن در و ،ام آمده جنازه عییتش مراسم از تازه من 

 بدن سوزاندن به معنای نیا ایآ" خاکستر به خاکستراز  خاک به خاکاز " ،بیان کردم را

، به خاک می سپاریم را جسد یوقت ،یخاکسپار در ای ،ی زنیمم آتش را بدن که یوقت ،است

 هنگام. بیان می شود" خاکستر به خاکستراز  خاک به خاکاز  " چون یزیانگ غم کلمات

 .شود یم ختهیر تابوت یروبر  خاکمشتی  ،کلماتاین  گفتن هنگام ،یخاکسپار

به خاک بر  و دیهست خاک شما کهخواهید داشت  ادی به در مراسم امروز با بیان این کلمات 

 ."دیگردمی 

 ما معمول طور به ،است به عنوان نشانه ای خاکسترمراسم امروز بیان می شود که در  

 لیدل به ،امروز ،میکن یم استفاده یشانیپ یرو بیصل عالمت کشیدن یبرا خاکستر از

 که یکسان یرو بر این خاک  عوضدر نیبنابرا میده انجام را کار نیا میتوان ینم ما ،کوید

 .ریخته می شود تابوت یرو که همانطور می شود پاشیده ،دارند شرکتتمایل به 

 ؟ز و مایوس کنندهغم انگی یلیخ  است؟ ناخوشایند یکم نهایا همه ایآ 

 دادن دست از یدردناک یها تجربه اگر خصوصا   باشد کننده ناراحت است ممکن مطمئنا   

 را ایام لنت با آن که است ریناپذ اجتناب یقتیحق عنوان بهاین  اما میباش داشته را عزیزان

 با یروز ،شد آغاز ما تولد با که یسفر. است ریناپذ اجتناب یجسم مرگ. یمکن یم آغاز

 یگاه ما که باشد یتیواقع اگر یحت ،است ساده تیواقع کی نیا.  رسد یم انیپا به ما مرگ

 بوده دشوارتر اریبس را  یاخ تیواقع نیا گرفتن دهیناد. میریبگ دهیناد را آن میده یم حیترج



خواندن  ،شود یم انجام یا روزانه یها یادآوری با  یتقر covd19 یروزها نیا در ،است

 .تلخ یشخص یها داستان با ختهیآم ،زیانگ غم آمار هرروز

و  نداردبه همراه واقعی اگر صداقت نباشد روزه هیچ چیزی  اما است سخت آغاز کی نیا 

  یک حقیقت ناراحت کننده خواهد بود.   آن تنها

 یهنگام ،گرفته سرچشمه مقدس کتاب یابتدا در شیدایپ کتاب از" خاک به خاک" کلمات 

  به دیبا و یهست خاک تو" دیگو یم او به خدا ،آدم توسط ممنوعه وهیم خوردن از بعد که

 (AV  71:3 شیدایپ" )یبرگرد خاک

 و گناه ،گناه نگرش با بلکه ،ستین یعیطب دهیپد کی فقط مرگ عهد عتیق انجیل در 

 و مرگ. است نیچن ،هم دیجد عهددر ،شیدایپ در که همانطور. است خورده گره مجازات

 ."است مرگ گناه مزد ،..  دارد مزد گناه " فرمایدمی رسول  پلوس.  است هم با گناه

 ما." دیبرگرد خاک به دیبا و دیهست خاک شما که دیباش داشته ادی به" گفتن از بعد نیبنابرا 

 .پی می گیریم را" گناه از شدن دور"

 شرارت داستان اما بیان کرد یراحت بهنتوان  مدرن یایدن دررا " گناه" واژه است ممکن

 .است یواقع گذشته همچون  ،امروز بشر

 مرگ تداعی و  با ضعیف شدن جسمهمراه نه فقط است برای رویارویی، مانی لنت ز ایام

 اخالقی.  یضعف ها برخورد با بلکه

 یمنف و کیتار اتیتجرب یرو بر ما اگر. ستین باتالق در شدن غرق یمعنا به روزه 

 کمک نیتمر روزه .کرد غلبه آنها بر می توان میمعتقد که است لیدل نیا به میکن یم تمرکز

 یبهتر فرد و گناه از شدن دور" تنها نهبه معنای  اخیر جمله نیا. دمان استخو بهکردن 

 .بود خواهد" حیمس به یوفادار و گناه از شدن دور" بلکه ،" بودن

 ازغسل  مراسم در می اندازد.مراسم تعمید  ما را به یاد جنازه عییتش مراسم در اول جمله 

 :شود یم والس رندیگ یم دیتعم که یکسان

دوری می  شر از ایآ‘ ’؟یکن یم توبه خود گناهان از ایآ‘ ’؟ایمان می آوری حیمس به ایآ 

 ’؟ کنی



  تعمید گیرنده پاسخ می دهد:  سپس و 

 یم اجتنابشر از من" ،"کنم یم توبه خود گناهان از" ،"ایمان می آورم حیمس به من" 

 ".کنم

 تفاوتاین  که است حیمس نیا . "بله" مییبگو دیبا ما ،است الزم یشخص تعهد و تیرضا 

 .میگردمی بر بخاطر او ما و کند یم جادیارا 

 در او زیرستاخ جشن از قبل ما که یزمان ،شود یم آغاز پاک دیع سوی به ما سفر امروز 

 گناه بر حیمس. یادآور می شویم good fridayیا  خوب جمعه در را یسیع ، پاک دیع روز

 دیتعم یبرا یزمان ژهیو به پاک دیع ،سایکل نیآغاز یروزها همان از. شد روزیپ مرگ و

 که میدواریام ما. است میسه یروزیپ آن در یحیمس هر چگونه که شود یم یادآوری و ،بود

 دییتأ را خود دیتعم، در آن زمان و میده دیتعم پاک دیع روز در را دیجد یاعضا میبتوان

 .میکن دوباره ای 

 تا تولد از یعیطب سفر به تنها نه ما که کند یم یادآوری ،است مهم پیش روبسیار یروزها 

 نیبهتر روزها نیا از چگونه .میشو یم دعوت حیمس به گناه از یدرون سفر بلکه مرگ

 کرد؟ میخواه را استفاده

  به مسیح روی آوریم.  میده یم قول آنچه انجام با 

اختصاص زمانی به او هر گاه که بتوانیم.  ،او شفقت ،او رحمت ،او راه به ،او به با توجه 

 عهده به ای ت وخدماارایه  ،رخواهانهیخ یکارها در ،مطالعه هنگام ،دعا و نیایش در

 .مسولیت انجام خدمات گرفتن

 تالش واقعا  باید  بلکه ستین مای خوبمایش ن یبرا یفرصت بزرگ روزه نکهیا یادآوری با

 است یا دروازهروزه، می توان گفت، سادگی  به ،یمباش بایدبرای انچه که بواقع  میکن

علم و  با بلکه ،نه با نمایش انچه نیستیم ،میا شده ساخته آن یبرا آنچه به بازگشت یبرا

 است ممکن که کند یم شنهادیپ ما به را حیمس بیصل راه مجددا   روزه. میهست آنچه قیتصد

 .است یزندگ همان راه نیا قتیحق در اما برسد نظر به مسولیت بار کی مانند



 و دیشو دور گناه از .گشت دیخواه باز خاک به و دیهست خاک شما که دیباش داشته ادی به 

 بمانید. وفادار حیمس به

 نیآم 


