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  فوريه 10 - موعظه درباره شهيد قهرمان قديس هاراالمبوس 

  )9/2/2020برای يکشنبه (

  

آيد،  از امروز ما وارد تريوديون می شويم ، در طی آن کليسا ما را برای مبارزات روحانی دوره روزۀ بزرگ که می  

با سرسپردگی ها ، خدمات و خوانش های اين دوره ، آنچه را که برای رسيدن به فضايل اطاعت ، اشراق . آماده می کند

همه اين فضيلت ها را می توان در زندگی قديس هاراالمبوس . ، ايمان و عشق واقعی نياز داريم، دريافت می کنيم

  .ی امروز غروب آغاز می کنيممشاهده کرد که ياد و خاطره او را با سرويس دعا

    

قديس يوحنای رسول . به دنيا آمد) در نزديکی افسس(ميالدی در مگنزی ، آسيای صغير  89قديس هاراالمبوس در سال 

) جانشينان رسوالن مقدس(در اين دوره مبارک پدران رسولی . و انجيل نگار در همان زمان در افسس زندگی می کرد

وی شايستگی . سالگی رسيد 113ميالدی به  202ندگی کرد و قبل از شهادت خود در سال بود که قديس هاراالمبوس ز

خود را برای دريافت فيض منصب کشيشی از طريق تقدس زندگی خود و غيرت رسوالنه نشان داد و بسياری از بت 

گنزيا رسيد و قديس اين فعاليت به اطالع فرماندار بت پرست م. پرستان را در وطن خود مگنزيا به سمت مسيح آورد

در جريان آزار و شکنجه عليه مسيحيان که توسط امپراطور سپتيميوس سيوروس تصويب  202هاراالمبوس در سال 

  .شده بود، دستگير شد

    

او با . فرماندار برای اينکه کشيش سالخورده مجبور به انکار مسيح شود ، او را تحت شکنجه های وحشتناک قرار داد

در طول اين . خدا ، صبر ، فروتنی و بخشش نسبت به شکنجه گران خود، با همه آنها روبرو شدايمان ، توکل به 

نابينايان بينا می شدند ، لنگان راه می رفتند ، مردم از بيماری هايشان شفا می : آزمايشات ، معجزاتی در حال وقوع بود

آيا تو : "، برخی از قديس هاراالمبوس پرسيدند با ديدن همه اينها. يافتند و شياطين از تسخير شدگان خارج می شدند

من خدمتگزار خداوند مسيح هستم و به فيض او اين شگفتی ها انجام می : "قديس با سادگی پاسخ داد" مسيح هستی؟

كه ." من شنيده ام كه می توانی مردگان را زنده كنی: "هنگامی که امپراتور اين سخن را شنيد به قديس گفت." شوند

  ."اين چيزی است كه فقط خداوند مسيح می تواند انجام دهد ، و نه انسان: "االمبوس پاسخ دادقديس هار

    

ما خود را به عنوان يک خدمتگزار خدا . اينجا نکته مهمی است که بايد بر آن تأکيد کنيم ، اينکه فروتنی اساس تقدس است

همانطور که مزمور نويس . احساس می کنيم و برای هر کار نيکی که ممکن است انجام دهيم، جالل را به او می دهيم

اين روح فروتنانه رسوالن ). 1:  115مزمور ! (ه نام خود را جالل دهما را نی، بلک! ما را نی، ای خداوند: "می گويد

بياييد واکنش قديسين پولس و برنابا را به خاطر آوريم، هنگامی که پس از شفای معجزه آسای . مسيح را توصيف می کند

! شار قرار گرفتندمرد افليج مادر زاد ، توسط افرادی که می خواستند آنها را به عنوان خدايان پرستش کنند تحت ف

ای مردمان، چرا چنين می :" جامه های خود را دريده و در ميان مردم گريختند، فرياد زدند و گفتند"رسوالن مقدس 

  ).15- 14: 14اعمال "(به سوی خدای حقيقی رجوع کنيد ... كنيد؟ ما نيز انسان با همان طبيعتی هستيم که شما هستيد 



    

اوند را درخواست کنيم و سپس وقتی او اين کار را کرد، آن را به عنوان اين مضحک است که کمک و ياری خد

متأسفانه، پس از . اين ناسپاسی از خدا و غصب قدرت و جالل اوست. دستاوردهای خودمان به ديگران معرفی کنيم

است، اعتبار  موفقيت های بزرگ اين خيلی آسان است، که فرد خدا را فراموش کند و به خاطر برکاتی که دريافت کرده

چه چيز داری که دريافت نکردی؟ حال که به : "از چنين شخص مغروری ، پولس قديس اين سؤال را می پرسد. بگيرد

  ).7: 4اول قرنتيان " (راستی آن را دريافت کرده ای ، چرا فخر می کنی که گويی آن را دريافت نکرده ای؟

    

را برای شخصی که به چنين روشی عمل می کند ، به همراه چنين خودخواهی، توهين به خدا است و عواقب مخربی 

می خوانيم ، ) 23- 21: 12(هيروديس، همانطور که در اعمال رسوالن . ما اين را در مورد هيروديس می بينيم. دارد

صدای : "ای صحبت می کرد که مردم فريفته و ترغيب شدند لباس سلطنتی درخشان ، پوشيده بود و با مردمش به گونه

چه شد؟ از آنجا که او اين ستايش را پذيرفت و به خدا احترام نگذاشت، توسط کرمها خورده ! " است ، نه صدای انسانخد

بياييد نمونه هيروديس شرير را به ياد آوريم آن هنگام که وسوسه می آيد تا از ) را ببينيد 23: 12اعمال (شد و درگذشت 

  .خود فخر کنيم؛ و در عوض تکريم و جالل را به خدا دهيمستايش ديگران مغرور شويم يا به موفقيت های 

    

. البته اين بدان معنا نيست که يک مسيحی با تالش و مبارزه از دستاوردی در زندگی نمی تواند خوشحال يا خرسند شود

 شادی. دانشجو از موفقيت تحصيلی، دانشمند در اکتشافات خود و حرفه ای برای يک شغل خوب خوشحال خواهد شد

وجود خواهد داشت ، اما يک فرد مسيحی قصور نمی ورزد که شکرگذاری خدا را به خاطر چنين نعمت هايی به جا 

اين دقيقاً همان چيزی است . انگيزه رضايت شخصی يا ارضای خودخواهی نيست ، بلکه روح آنها و جالل خداست. آورد

اول ." (انجام می دهيد ، همه را برای جالل خدا کنيد هر چه: "که قديس پولس رسول ما را به انجام آن ترغيب می کند

  ).31: 10قرنتيان 

    

برادران و خواهران عزيز، بياييد همه ما درک کنيم که خودخواهی و غرور، ما را در تضاد با خدا و همسايگان ما قرار 

قديس . فروتنی زندگی کنيمبسيار به نفع ماست که با . می دهد ، همانطور که در مثَل امروز باجگير و فريسی ديديم

با اين کار می توانيم اطمينان حاصل کنيم که در آرامش روح و هماهنگی با ديگران هستيم و ! هاراالمبوس الگوی ماست

" خدا متکبران را مخالفت می کند، اما فروتنان را فيض می بخشد"فيض غنی خدا در زندگی ما کار می کند ، از آنجا که 

  ).6: 4يعقوب (

  

  روپوليتن پيسيديه، سوتيريوسمت~ 

 

  

  


