
 

 

SERMON ON THE APOSTOLIC READING FOR THE SUNDAY AFTER THE 
ELEVATION OF THE PRECIOUS CROSS 15/9/2019 
  
 15/9/2019 گرانبها صلیب برافراشتن از بعد یکشنبه برای رسولی قرائت در موعظه

   
  :2 16-(20 غالطیان)

 ما خداوند قربانی که را برکاتی دیگر بار ما ، مقدس صلیب برافراشتن از پس یکشنبه این در امروز،
 همان در و شد مصلوب جلجتا، در خداوند .آوریم می یاد به را است کرده عطا ما به صلیب روی بر
 میخکوب صلیب بر او با آنها .گرفت خود بر را بشر شخصی گناهان تمام و گناه شرارت او که بود جا

 خداوند گوید، می ششم ساعت دعای که همانطور یا .برد بین از را آنها و" كشت" را گناهان و شدند
 قدرت و سرچشمه بر و کرد نابود را ما گناهان سوابق ، گرانبهایش صلیب با" ، مسیح عیسی ما

 رهایی خود گناهان از ، آورد می ایمان مسیح به تعمید هنگام که شخصی هر." شد پیروز تاریکی
 سوابق .کند می آغاز مسیح در را جدیدی زندگی ، آید می بیرون تعمید آب از که هنگامی و ، یابد می

 و مرگ در ما تعمید در ، واقع در .شود می شروع ای تازه زندگی و شده پاک آنها گذشته گناهان
 انسانیت که دانیم می را این: "نویسد می قدیس پولس که همانطور .کنیم می شرکت مسیح دفن
:6 .(6  رومیان" )نکنیم بندگی را گناه دیگر رفته، بین از گناه جسد تا ، شد مصلوب او با ما کهنه

  5 .(17: قرنتیان دوم)" است ای تازه خلقت باشد، مسیح در کسی اگر ، بنابراین"
   

 در را خود او .نویسد می او درون در زندگی و مسیح فیض عمل مورد در پولس مقدس رسول
 که این .ماست خداوند اراده مطابق دهد می انجام او که کاری هر .است داده قرار مسیح دستان
 زرین یوحنای قدیس .است مسیح کنترل در دهد، انجام کاری چه یا برود کجا به که گیرد می تصمیم
 طبق را کاری هر پولس که آنجا از: "است داشته اظهار قدیس پولس سخنان این مورد در دهان
 زندگی من درون در مسیح- " بیشتر خیلی بلکه ،" مسیح در زندگی" نگفت او ، داد انجام خدا اراده

  .کرد عمل الهی اراده طبق ، داشت خود درون در را مسیح او که آنجا از". کند می
   

ً  قدیس پولس زندگی ، بزرگ نعمت این دلیل به  مسیح به ایمان نور زیر او زیرا ، شد دگرگون کامال
 که دلیل این به ، بود دیگری کس هر زندگی مانند تقریبًا رسول زندگی .گرفت می الهام آن از و بود
 در او قدرتمند ایمان ، وجود این با .کند کار معاش امرار برای و بخورد غذا بایست می زندگی برای او

 مصلوب او برای فقط مسیح که کرد می احساس که بود ای گونه به ، گناهکاران برای مسیح عشق
 می زندگی ولی ، ام شده مصلوب مسیح با: "نویسد می غالطیان به خود سخن در او! است شده
 کنم می جسم در اکنون که زندگانی و .کند می زندگی من در مسیح بلکه این، از بعد من نه لیکن کنم

  .(20 آیه. " )داد من برای را خود و نمود محبت مرا که کنم می زندگی خدا پسر بر ایمان با
   
   
 ، بینیم می را آورد دست به قدیس پولس که عالی ترفیعات ما که هنگامی ، من خواهران و برادران 

 را خود خواست او که است دلیل این به دقیقًا ، شود می تجلیل فرشتگان و انسانها توسط او چقدر
 که هرکسی .کنیم درک را مسیحی زندگی قدرت توانیم می پس داد، مطابقت مسیح خواست با

 نظر هر از آورد، جا به را خداوند اراده عمل و سخن در و ، کند طی را مسیح راه بگیرد تصمیم
 کلیه زندگی در بلکه ، قدیس پولس زندگی در تنها نه ، بینیم می آنرا اثبات ما .شد خواهد موفق

 شفاعت و آنها مقدس زندگی ما .آنها اجتماعی موقعیت به توجه بدون ، اعصار تمام در مقدسین
  .کنند کمک ما به دعایشان در تا خواهیم می و ، آوریم می یاد به تحسین با را آنها آسای معجزه

   



 

 

 همه توانیم می ما که حالی در .آید می بوجود درگیری ، دهیم می انجام را کار این وقتی حتی اما
 می دشوارتر خیلی این کنیم می فکر خود روزمره مبارزات به وقتی ، بپذیریم تئوریک نظر از را اینها
 خود تمرکز ما .شویم می دور خدا افکار از شریر، های وسوسه و شخصی های ضعف با ما ، شود

 صداها این .کنند می ایجاد تردید و شک که شنویم می صداهایی و دهیم می دست از خدا روی را
 ، کنند مان ناامید ، نیست استفاده قابل ما فاسد جامعه در امروزه انجیل اینكه گفتن با کنند می تالش

  !است غیرممکن این .باشند قدیس پولس مانند توانند نمی همه اینكه و
   

 .است" مان گناهان عذر" برای تالش صرفًا اینها همه گوید می:141) (4 مزمور که همانطور ، البته
 انجام یا سوم آسمان به صعود ما منظور ، کنیم می صحبت قدیس پولس از تقلید مورد در وقتی

 در .است مسیح از او اطاعت و عشق ، ایمان از تقلید ، دهیم انجام توانیم می ما آنچه .نیست معجزه
 عنوان به را الهی فیض زیرا ، نیستیم تنها این در ما .اند کرده تقلید او از مسیحی میلیونها ، که راهی

 دست بخواهیم ما که است کافی! نیست غیرممکن چیز هیچ ، متعال خدای با .داریم خود یاور
 دنبال او کالم و نمونه با ، است کرده تعیین ما برای مسیح که را مسیری و بگیریم را خود خداوند

  .آمین .کنیم
   
  سوتیریوس پیسیدیه، متروپولیتن ~

 

 
   


