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 8/9/2019موعظه در قرائت رسولی برای يکشنبۀ قبل از برافراشتن صليب گرانبها 

 

 )18- 11: 6غالطيان (

    

در آن ، او به منظور محافظت از جامعه . می شنويمدر قرائت امروز ، نتيجه گيری نامه پولس قديس را به غالطيان       

مسيحی در برابر كسانی كه سعی در تحريف انجيل و ايجاد اختالفات در كليسا را دارند ، هر آنچه را كه قبالً در موردش 

ست او همچنين نعمت هايی را که قربانی مسيح بر روی صليب به زندگی ما آورده ا. بحث كرده بود ، را خالصه می كند

  .، برجسته می نمايد

    

پولس قديس به مسيحيان می گويد که اجازه ندهند از طرف افراد متعصب ، که وانمود می کنند مسيحيان با غيرت هستند، 

صحيح "آنها توسط روح القدس هدايت نمی شوند ، بلکه ايده های خودخواهانه خود را درباره آنچه . از اجتماع جدا شوند

چه دليلی وجود دارد : به عنوان مثال ، ختنه. دس به سرعت اين رياکاری و تکبر را افشاء می کندرسول مق. دارند" است

خواستار ختنه شدن هستند؟ اين قانون يهود است ، اما چه ارتباطی با انجيل دارد؟ اين برای خدا " با غيرت ها"که اين 

اين متعصبان آرزو می کنند . خودپرستی خودشان هستندنيست که آنها به اين امر نياز دارند ، بلکه برای برآورده کردن 

که ديگران را مانند خود و پيروان خود بسازند و با حفظ تشريفات که با روح واقعی انجيل بيگانه است ، نمايشی ظاهری 

  .را به يهوديان ببخشند

    

پرستان از مسيح دور می شوند ،  بسيار کسانی هستند که توسط خود. متأسفانه ، ما امروز هم همين موضوع را می بينيم

آنها خود را به عنوان . افراد فريفته ای که فکر می کنند نگهبان سنت مقدس هستند و صاحب نظران احکام مقدس هستند

راهنماهای مصون از خطا قرار می دهند، که می دانند چه چيزی درست است و می خواهند ديدگاه های خود را به 

همچنين از انتقاد کردن کشيشان ، اسقفها و پاتريارخ ها دريغ نمی کنند و آنها را به عنوان بدعت  آنها! ديگران تحميل کنند

آنها ديگران را ترغيب می كنند كه از سلسله مراتب خود جدا شوند و از داشتن ! گذار و شقاق آورندگان متهم می کنند

اين افرادی که به دنبال تصويب . ير همين موضوع شوندپيروان متعصب كه مانند آنها می انديشند لذت ببرند و بيشتر درگ

  .پوپوليستی نظرات خود هستند ، برای صلح و وحدت کليسا بسيار خطرناک هستند

    

بياييد فراموش نكنيم كه در كليسای ارتدكس ، هيچ كس ، صرف نظر از اينكه چه كسی باشد ، حق ندارد تعبير شخصی 

وقتی مشکالت و مسائل جدی در زندگی کليسا بوجود می آيد ، خواه . خود را از كتاب مقدس و كانونها تحميل كند

به طور قطعی به اين مشکالت با يکديگر در يک شورا موضوع ايمان يا اخالق باشد ، کليسا از زمان رسوالن مقدس 

در اينجا بود که . ميالدی بود که در اورشليم برگزار شد 48اولين گردهمايی اينچنين در سال . رسيدگی کرده است

رسوالن مقدس با راهنمايی روح القدس در مورد مسائل خود بحث کردند و به توافق رسيدند که در مورد آنها چه کاری 



اين روشی ). مراجعه كنيد 15به اعمال ، فصل (سپس آنها تصميمات خود را به جامعه مسيحی ابالغ كردند . ام شودانج

. است که در طول زمان در کليسای ارتدکس باقی مانده است تا بتواند هر مشکلی را که در جامعه بوجود می آيد حل کند

تصميمات شوراهای كليسا احترام بگذارند و از آنها پيروی همه مسيحيان ، صرف نظر از موقعيت آنها ، موظفند به 

اين يک موضوع بسيار عميق است که ما در تمام جنبه (اين امن ترين راه برای زندگی ما به عنوان مسيحيان است . كنند

  ).های آن وقت برای تجزيه و تحليل در اينجا نداريم

    

حمت كشان انجام می دهند صحبت می كند ، و او با افتخار در ادامه ، پولس قديس در مورد نوع فخر فروشی كه ز

يعنی اينكه آنها می توانند درباره ساختن بعضی از افراد بعنوان پيروان خود صحبت كنند ، : خودش به آنها پاسخ می دهد

کنيد به آيه  نگاه"(برای من دليل ديگری وجود ندارد که بتوانم به خود ببالم جز در صليب خداوند ما عيسی مسيح "اما 

پس ، آن افتخار در صليب چيست؟ اين واقعيت : "قديس يوحنای زرين دهان در تفسيری در مورد اين آيه می گويد). 14

است که مسيح به خاطر خود من شکل يک غالم به خود گرفت و رنج برد و آنچه را که برای من بنده و دشمن ناسپاس 

صليب . "مرا دوست داشت که خود را برای نجات خود من به اعدام تسليم کرد با اين حال ، او آنقدر. او بود، متحمل شد

همانطور که ما در عيد قيام دعا . مسيح افتخار هر مسيحی است ، زيرا پايه و اساس اميد و شادی ما بر روی صليب است

  . "اينک ، از طريق صليب شادی به همه دنيا آمد"می کنيم ، 

    

يب ، او حتی چيزی قدرتمندتر و پر معنی تر را اضافه می کند، در نتيجه اين آيه می در تمرکز پولس قديس روی صل

به " دنيا"رسول مقدس با کلمه ). 14آيه " (بر روی اين صليب دنيا برای من مصلوب شده است ، و من برای دنيا: "گويد

م آن را بسيار مهم و خارق العاده ثروت ، قدرت ، جالل و لذتهايی که در خارج يافت می شود ، اشاره می کند که مرد

  .به طور خالصه ، پولس قديس می گويد که اين چيزها قدرتی بر او ندارند و او آنها را رد می کند. می دانند

    

برادران و خواهران عزيزم ، هرچه بيشتر به حقيقتی که مسيح برای ما بر روی صليب ُمرد، پی می بريم ، در مبارزه 

به اين ترتيب ما به تقويت وحدت . تا خود را از احساسات و خواسته های گناهکارانه رهايی دهيممان قوی تر می شويم 

تمام چيزهايی كه پولس قديس برای  - كليسا كمك خواهيم كرد و از اين طريق با آرامش ، رحمت و فيض پروردگار خود 

  آمين). 18آيه (غالطيان در انتهای رساله خود آرزو می كند، لذت خواهيم برد 

  

 متروپوليتن پيسيديه، سوتيريوس~ 

  

 

 

 

  


