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 22/9/2019 ، لوقا از یکشنبه اولین برای رسولی قرائت در موعظه

   
  :2 1-(4 و:1 21-24  قرنتیان دوم)
 که باشیم داشته یاد به باید ، کند می صحبت چیزی چه درباره امروز قرائت در قدیس پولس اینکه درک برای 

 مورد شدت به را جامعه آن مسیحیان آنان، بد رفتار دلیل به قرنتیان، به خود قبلی رساله در مقدس رسول
 پولس تا شد موجب و شدند، پشیمان خود اشتباهات از قرنتیان که بود این امر این نتیجه .داد قرار توبیخ

 می امروز که هایی بخش در .بخشد روحانی تسلی و اندرز را ایشان که کند، ارسال دیگری نامه قدیس
 را است داشته خود روحانی فرزندان برای بزرگ رسول که ای صمیمانه و عمیق نگرانی توان می خوانیم،
 تا كرد فصل و حل آنرا خود مقدس بصیرت با او و داد می آزار را او انجیل از آنها شدن گمراه .کرد تحسین

  .كند برطرف را قُرنتس كلیسای در موجود مشکالت
   

 که است کسانی برای قدیس پولس صمیمانه نگرانی ، کنیم برجسته توانیم می اینجا در ما که چیزی اولین
 که موضوعاتی شدت او تا شد باعث نگرانی این .کند کمک خود های روش اصالح برای آنها به تا اند، افتاده
 و کرد مداخله وی برعکس، . بکاهد نه و گیرد نادیده نه را شد، می قرنتس کلیسای در مزاحمت ایجاد باعث

 مرتکب که جدی گناهان از توانستند مسئول افراد ، کار این با .داد انجام رسوایی با مقابله برای جدی اقدامات
 شفابخشی و شود احیا موقع به توانست کلیسا در آنها جایگاه ، ترتیب این به .کنند توبه و شوند آگاه اند شده

 چه ، کنند می گناه عموم در که کسانی از دسته آن باید که است ای نمونه قدیس پولس اینجا در .پذیرد انجام
 و عالقه دو هر خانواده یک پدر و کلیسا روحانی پدر .کنند دنبال آنرا ، فامیلی خانواده چه و باشد کلیسا

 به را ایشان روح کردن گناه با و زده تهمت دیگران به که دارند را کسانی شفای و توبه به هدایت در مسئولیت
  .اند انداخته خطر

   
 شده گمراه که کسانی به خطاب قدیس پولس که است عمیقی درد ، بخشد می الهام ما به که بعدی نکته
 تا نه ، نوشتم شما به بسیار های اشک با و سخت دلتنگی و حزن از من: "نویسد می قرنتیان به او .دارد اند،

 حل برای شده اثبات روش تنها این" :2) 4 ( دارم شما به نهایتی بی محبت چه بفهمید تا بلکه ، شوید محزون
 وجود توهین یا زدن فریاد که جایی ، عصبانیت روحیه با تواند نمی اصالحی هیچ .است مشکل یک خوب
 باید دیگر شخص .شود انجام محبت با باید ، دهد می انجام مسئله حل برای فرد که کاری هر .دهد رخ دارد،

 .کنیم می گریه است افتاده اتفاق که شَری آن خاطر به آنها با ما .بفهمد مان قلب در را ما رنج و اندوه و غم
 می تأثیر چطور ما بر آنها گناه که دهیم می اهمیت مسئله این به که دلیل این به نه کنیم می صحبت آنها با ما

 شفابخشی و توبه مراقبت، و محبت روحیه با تنها ما .کند می چه آنان با آنها گناهان اینکه درمورد بلکه ، گذارد
  .ندارد وجود دیگری راه .کنیم می جستجو را آنها

   
 پدران گفته به بنا .کنیم تحسین عمومی گناه به پرداختن در را قدیس پولس بصیرت توانیم می ما ، سرانجام

 عمل خدا خواست با مطابق مورد هر در كه كند می روشن را ما كه است القدس روح عطیه بصیرت، كلیسا،
 خطاب مقدس رسول که است طوری همان دقیقًا این .شود انجام اغراق بدون و اندازه به چیز همه تا كنیم؛

 خواندن از پس آنها که دانست می او ، کرد ارسال را خود اول نامه او که هنگامی .داد انجام قرنتیان به
 او اما کند، مراجعه آنها به خواست می و بود آنها نگران او .شد خواهند ناراحت بسیار ، او اصالحیۀ سخنان

 رسول حضور با فقط آنها رنج و درد زیرا .برود آنها نزد به هست، که وضعیت این با تواند نمی که دانست می
 برای" كه داد توضیح و انداخت تعویق به را خود بازدید وی بنابراین .شد می افزوده آنها میان در مقدس
 شما نزد به حزن با دیگر كه داشتم قصد خود دل در من" 1) .(23: "نیامدم قرنتس به بحال تا شما بر شفقت

 حل دور راه از اوضاع تا ماند منتظر دعا و صبر با و نکشید دست آنها مورد در نگرانی از وی" :2) .(1 نیایم
 اصالح و راهنمایی برای خود غیرت در ما که وقتی! آموزد می ما به بسیار اینجا در بزرگ رسول بصیرت .شود

 می وا عجله به را دیگری ما .کنیم وارد بزرگی صدمات توانیم می هستیم، توبه خواهان سریعًا خود، همسایه



 

 

 و بصیرت عدم این .باشند گوییم می آنها به ما آنچه مطابق تا دهیم می قرار فشار تحت را آنها ، داریم
  .کند می دور آن از را آنها اما ، رساند نمی توبه به را فرد ، تشخیص

   
 با که است زمانی این .است سختی بسیار کار ما فعلی عصر در دیگران هدایت ، عزیزم خواهران و برادران

 به نسبت احترامی بی رفتار این .شود می مشخص معنوی ارزشهای براندازی و کامل پاسخگویی عدم
 قدیس نمونه از است الزم ، است نیک آنچه انجام برای .است عادی امری روحانی پدران و معلمان ، والدین
 عمیقًا آنها به واقعًا اینکه تا .کنید رفتار دیگران به نسبت خودگذشتگی از روحیۀ با و کنید پیروی رسول پولس
 خدا فیض ، بصیرت و محبت این با .شود می غمگین ما قلب و شود می جاری آزادانه اشک که ، کنیم توجه

  !باشد چنین همیشه که باشد .داشت خواهد همراه به را ای العاده خارق چیزهای
   
  سوتیریوس پیسیدیه، متروپولیتن ~
  
   


