
 

 

SERMON ON THE FEAST DAY OF THE HOLY MARTYRS DEMETRIOS AND NESTOR 
(For the Sunday 27/10/2019)  

 27/10/2019  نستور و دیمیتریوس قدیس شهدای جشن روز در موعظه
   

  (اکتبر27  و 26) 
                                                               
 با مستقیمًا وی شهادت و زندگی که کند، می تجلیل نستور قدیس شهید از کلیسا که است روزی اکتبر،27 

 این شهادت و زندگی که است دلیل همین به .است ارتباط در تسالونیکی دیمیتریوس شکوهمند شهید
  .شود می بررسی هم با مشهور قدیسین

   
 به را خود رحمانه بی سال سیصد اذیت و آزار همچنان رومی مشرک امپراطوران ، چهارم قرن آغاز در

 می جشن را آن یادبود امروز ما که ، نستور قدیس ، سخت اوقات این بحبوحه در .دادند ادامه مسیحیان
  .کردند می زندگی شد، گرفته جشن دیروز که دیمیتریوس، قدیس و گیریم،

   
 و بودند، باالیی سطح جامعه به متعلق او والدین .شد بزرگ و متولد تسالونیکی در دیمیتریوس قدیس
 عطایای همراه به تربیت و تعلیم این .بدهند ای گسترده تربیت و تعلیم فرزندشان به که بودند کرده مراقبت

 گوش به وی شهرت که آنقدر .کرد متمایز جامعه در را او بود، داده وی به خداوند که روحانی و جسمانی نادر
 و ارتش در ژنرال یک عنوان به را او وی، عطایای تأیید با وی .رسید گالریوس ماکسیمیان یعنی امپراتور خود

  .کرد مقرر منطقه فرماندار
   

 مبلغ یک غیرت با تدریس و موعظه در مسیحی یک عنوان به خود، واالی مقام وجود با دیمیتریوس قدیس
 حقیقتش و مسیح سمت به را آنها و کرد خدمت ، تسالونیکی مشرکان به نور یک مانند به او .نورزید قصور
 سپس .بیاورند او پیش را دیمیتریوس قدیس که داد دستور ، شنید را این امپراتور که هنگامی .داد سوق

 کنار در قدیمی عمومی حمام یک در وی نتیجه در .کرد اعتراف مسیح به را خود ایمان جسارت با قدیس
  .شد متحمل را زیادی های شکنجه و ها سختی او آنجا در .شد زندانی استادیوم

   
 طول در .دادند ترتیب تسالونیکی ورزشگاههای در را هایی دوئل و مبارزه شهر اربابان ، میالدی305  سال در

 طعنه مسیحیان به بلند صدای با و شد ظاهر ورزشگاه وسط در لیائوس بزرگ گالدیاتور ، رقابتها این از یکی
 داد، خواهد نجات را شما تان خدای آیا که ببینیم بیایید! بجنگد من با و بیاید ، کند می جرات کس هر: "زد

 حاضران جمله از .ایستاد ناپذیر شکست دست، در شمشیرش با او! " ترید قوی ما از دارید اعتقاد که شمایی
 سخنان این شنیدن از او .بود دیمیتریوس قدیس شاگرد که بود نستور نام به جوان مسیحی یک ورزشگاه در

 به را مسیحیان خدای قدرت خواست می که وی .بود ناراحت بسیار حقیقی خدای برابر در آمیز تمسخر
 با نبرد برای را او بركات و دعاها تا بود، دیمیتریوس قدیس آنجا در كه رفت زندانی به دهد، نشان جمعیت
 خدای: "زد فریاد .کشید چالش به را لیائوس و شد استادیوم وارد او کار این با .نماید کسب لیائوس

 بسیار را ماکسیمیان امپراطور امر این .کشت و داد شکست را گالدیاتور او"! کن کمک من به دیمیتریوس
 نستور قدیس سربازان .شوند اعدام دیمیتریوس قدیس هم و نستور قدیس هم که داد دستور و کرد عصبانی

  .کشتند نیزه با را دیمیتریوس قدیس آنجا در و رفتند زندان به سپس و زدند گردن ورزشگاه در را
   

 دیدن به کردند شروع آنها .کرد سردرگم را مشرکان و تقویت را مسیحیان ایمان دهنده تکان وقایع این طبیعتًا
 نوعی) مُر ،( رسید شهادت به وی که جایی) دیمیتریوس قدیس مقبره در بعدًا، .متفاوت روشی به مسیحیان

 انجام بسیاری معجزات آن در که مُر، این دریافت برای سرعت به زیادی افراد .کرد جریان به شروع( صمغ
  .آمدند شد، می

   
 که مقدسی شهدای که هایی اذیت و آزار میزان همان به مسیحیان عنوان به ما من، خواهران و برادران

 آزار را مسیحیان که دارند وجود کشورهایی هنوز گرچه ایم، نشده مواجه کردند، تحمل کردیم یاد آن از امروز
  کنیم؟ برخورد آنها با چگونه .است متفاوت ما خود های چالش .دهند می



 

 

   
 به مسیح درباره هنوز او این، وجود با .بود دستگیری خطر معرض در و عالی مقام یک دیمیتریوس قدیس
 ما آیا .بخشید می الهام مسیح خاطر به فداکاری روح حتی و شجاعت ایمان، با را آنها او .آموخت می جوانان
 قدیس کنیم؟ فکر" رفتن عقب" عنوان به آن از که ترسیم می ما آیا هستیم؟ ترسو یا داریم را شجاعت همین
 سخیف چیزهای چنین وقتی ما .گوید کفر او به و کند مسخره را مسیح لیائوس دهد اجازه که نپذیرفت نستور

 تصمیم قدیس که هنگامی دهیم؟ می پاسخ چگونه شنویم، می او کلیسای و مسیح به نسبت آمیز توهین و
 برای ابتدا او .بود متکی مسیح قدرت به بلکه نبود متکی خود قدرت به او شود، روبرو لیائوس با تا گرفت

 دریافت برکت خود مبارزات در موفقیت برای و رفت دیمیتریوس قدیس نزد خدا به خود شفاعت درخواست
 دیمیتریوس قدیس معلمش که بود حقیقی خدای یاری دنبال به کرد، مقابله گالدیاتور با سرانجام وقتی .کرد
 قدیس و خدا به بلکه خودش به نه را پیروزی اعتبار وی که بود طبیعی بنابراین .داشت اعتقاد آن به

 کردند کمک ما به که کسانی و خدا از ما آیا .بخشید قدرت او به و کرد شفاعت او برای که داد دیمیتریوس
  کنیم؟ می فخر و زنیم می الف هستیم، خود برای شکوه مدعی خودخواهانه ما یا کنیم؟ می تشکر

   
 قدیسین، همه با نستور و دیمیتریوس قدیسین های شفاعت با خداوند که باشد من، برادران و خواهران

 نامرئی و مرئی دشمنان با مبارزه در ما که باشد .دهد افزایش ما روح در را مسیح به عشق و جسارت ایمان،
  .آمین .کنیم کسب زیادی روحانی های پیروزی مسیح

   
  سوتیریوس پیسیدیه، متروپولیتن ~
   
   
   
.  

 
 


