
SERMON ON THE FEAST DAY OF ST. LUKE THE EVANGELIST (October 18th) 

(For Sunday 13.10.2019) 

 

 )اکتبر 18( موعظه در روز جشن قديس لوقای انجيل نگار 

  )13.10.2019برای يکشنبه (

         

يک يونانی اهل شهر بزرگ  او. در هجدهم اکتبر ، کليسای ما از چهره برجسته قديس لوقای انجيل نگار تقدير می کند

در آنجا بود که وی در رشته پزشکی تحصيل کرد ، در شهری که به پيشرفت . بود) انطاکيه امروزی(آنتيوک در سوريه 

شکوه دنيوی کار پزشکی او را به خود جلب نکرد و او با موعظه پولس قديس به . علم ، فلسفه و آموختن مشهور بود

رسول بزرگ ، در طول دومين سفر رسولی خود ، از ترواز به مقدونيه عزيمت کرد ، هنگامی که . مسيحيت کشيده شد

رسول مقدس او . از آن به بعد او به يك همراه ارزشمند پولس قديس تبديل شد. قديس لوقا در آنجا بود و او را دنبال کرد

استوار سازد و قديس لوقا با را برای مأموريت های مختلف منصوب كرد تا ايمان مسيحيان را در كشورهای مختلف 

قديس لوقا انجيل مقدس را در ايتاليا ، فرانسه ، ليبی ، مصر ، دالمتيا ، آخيا و ويوتيا در يونان موعظه . موفقيت چنين كرد

او هميشه می خواست در كنار پولس قديس باشد و به عنوان پزشک با مراقبت ). جايی که مقبره وی واقع شده است(کرد 

با اين روحيه فداکاری ، قديس لوقا مايل به . وی، او را خدمت کند، و در اوقات سختی به رسول كمك كنداز سالمتی 

همراهی با پولس قديس بود هنگامی که توسط سربازان رومی در فلسطين دستگير شد تا به روم برده شود تا توسط سزار 

  .قضاوت شود

    

طوفان وحشتناك در جنوب کرت ، كه منجر به شکسته شدن كشتی  قديس لوقا با مشكالت پولس قديس شريک بود ، تحمل

در زمان . آنها کشتی را ترک کردند و با شنا بر روی تخته ها توانستند به خشکی برسند. در نزديکی جزيره مالت شد

ردانی به پولس قديس با قد. دومين حبس پولس قديس در رم ، قديس لوقا همچنان به رسول مقدس بسيار فداکار باقی ماند

در حالی که برخی از نزديکان پولس قديس او ). 11: 4دوم تيموتائوس " (لوقا تنها با من است: "قديس تيموتائوس نوشت

بعدها ، قديس لوقا تا . را رها کرده بودند ، قديس لوقا تا زمان محکوميت وی در کنار او ماند و شاهد شهادت رسول بود

طبق سنت ، قديس لوقا با مادر مقدس خداوند . او همچنين استعداد نقاشی داشت. ودسالگی خود را وقف كار مبلغی نم 84

باکره است که در صومعه ) آيکون(يکی از آنها شمايل . ما، مالقات كرد و نخستين تصاوير از باكره را نقاشی كرد

Kykkos نسخه ای از اين آيکون در آنتاليا نگهداری می شود. در قبرس يافت می شود.  

    

ما سپاسگزار قديس لوقای انجيل نگار هستيم ، زيرا او به تنهايی اطالعاتی را درباره مادر مقدس خدا ، رسوالن و وقايع 

عالوه بر اين ، وی کارهای رسوالن مقدس . زندگی عيسی مسيح جمع آوری کرد که در سه انجيل ديگر ذکر نشده است

ه اينها در انجيل سوم نوشته شده است که نام او را به همراه دارد ، هم. را در گسترش کليسا به ساير ملل دور، ثبت کرد

او زندگی خود را چون مشرکی آغاز کرد ، اما با خدای حقيقی ، عيسی . است" اعمال رسوالن"و دنباله آن در کتاب 

ی خود از مسيح او می خواست در زندگ. است، آشنا شد و زندگی او دگرگون شد" نيکخواه و شفا دهنده همه "مسيح، که 

در همان . تقليد کند و از حرفه خود به عنوان پزشک صرف نظر کرد ، خود را کامالً به مسيح و کالم او اختصاص داد



چه کسی می داند که آيا رسول . زمان ، او از مهارت های خود به عنوان پزشک برای کمک به پولس قديس استفاده کرد

در اثر ضرب و شتم ، سنگ و بيماری های مکرر به وی وارد شده بود زنده مقدس می توانست از تمام زخم هايی که 

  ).14: 4كولسيان . (می خواند" لوقا، پزشك محبوب"به همين دليل است كه پولس قديس او را ! بماند

    

و  خواهران و برادران عزيزم ، به مناسبت جشن لوقای انجيل نگار، بياييد از او بخاطر کتابهای مقدس انجيل مقدس

بياييد همه ما آنها را با دقت مطالعه کنيم تا دقيقاً . اعمال رسوالن ، که در کتاب مقدس وجود دارد ، تشکر و قدردانی کنيم

    :و بياييد از او درخواست کنيم. زندگی ، کارها ، تعاليم مسيح و رسوالن او و پيشرفت کليسای مقدس را بياموزيم

ول جزمی ايمان ، حامی كليسا، تو كه كسانی را كه در تاريکی غوطه ور شده بودند لوقا ، رسول مسيح ، نويسنده اص        

دعا کن به مسيح نجات دهنده و خدا، که به ما صلح ... به اعماق خدای حقيقی جلب كردی و آنها را از طوفان نجات دادی 

  .ينآم. ، يک زندگی روحانی ، الهام بخشی مقدس ، روشن فکری و فيض خود را ارائه دهد

  

  متروپوليتن پيسيديه، سوتيريوس~ 

 

 

 

  


