HOMILY ON THE FALL OF ADAM AND EVE
)(Cheesefare Sunday 1/3/2020

ﻣﻮﻋﻈﻪ درﺑﺎره ﺳﻘﻮط آدم و ﺣﻮا
(ﯾﮑﺸﻨﺒﮥ ﺣﺬف ﻟﺒﻨﯿﺎت )1/3/2020
در اﯾﻦ روز  ،ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ را ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻣﯽ آورد :اﺧﺮاج آدم و ﺣﻮا از ﺑﻬﺸﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﯾﺪ ﮐﻪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﻌﺎدت ﺟﺎودان ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از اﯾﻦ آزادی اراده ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ از
اﺑﺘﺪا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ،آن ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮ ﮔﻮش دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط و ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﻬﺎ
ﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط
آﻧﻬﺎ  ،ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آدم و ﺣﻮا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﺶ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
 ،آﻧﻬﺎ ﺳﺨﺖ و ﺑﺪون ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ  ،آﻧﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮﮐﺪام دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺖ .آدم ﺑﻪ ﺣﻮا رو ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ او
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺣﻮا ﻣﺎر را ﺳﺮزﻧﺶ ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺎر ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ داد
و ﻣﻦ ﺧﻮردم ("ﭘﯿﺪاﯾﺶ 3 :13).ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺎی ﺑﻬﺸﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا،
را دادﻧﺪ .ﮔﻨﺎﻫﺎن آﻧﻬﺎ ﻋﻮاﻗﺐ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰی ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ داﺷﺖ.
ﭘﺲ از اﺧﺮاج از ﺑﻬﺸﺖ  ،زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﺑﻬﺸﺖ دﻟﭙﺬﯾﺮ و ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮد
 ،ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﺷﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻋﺮق رﯾﺨﺘﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ  ،زﯾﺮا ﻣﺰارع اﮐﻨﻮن ﺧﺎر و
ﺧﺎﺷﺎک داﺷﺘﻨﺪ .ﻏﻢ و اﻧﺪوﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ آﻣﺪ  ،ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در درد  ،ﺑﯿﻤﺎری  ،ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ  ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
و زﺣﻤﺖ زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺿﺮوری ﺑﻮد داﺷﺖ (ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ 3: 18ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ).آﻧﻬﺎ در ﺧﺎرج از
ﺑﺎغ ﻋﺪن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را آﻧﺠﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
 ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺰاداری ﻋﻤﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﻐﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﻋﺼﺮﻫﺎ
اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺎ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎ ﻣﯽ اﻧﺪازد؟ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ  ،آﻣﺎده ﮐﺮدن
ﻣﺎ ﺑﺮای روزه ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮدا آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .آدم و ﺣﻮا از دﺳﺘﻮر ﺧﺪا ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯿﻮه
ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ را ﺧﻮردﻧﺪ .ﻣﺎ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﮔﻮار اﯾﻦ ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ آورﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﺮﮔﺰ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و روزه ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ  ،ﻣﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا و ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ از روزه داری اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ .ﻗﺮاﺋﺖ ﻫﺎ،
دﻋﺎﻫﺎ و ﺳﺮودﻫﺎی اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﻨﺪ :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ روزه
را در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ  ،اﻧﺠﯿﻞ را زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺢ را ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﻬﺸﺖ را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﻢ[ .ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ اﺳﺘﯿﮑﺮون از ﺳﺮوﯾﺲ دﻋﺎی ﻣﻐﺮب ].ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ اﻣﯿﺎل ﺧﻮدﻣﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ  ،ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ در ﺧﺎرج از ﺑﻬﺸﺖ (ﻣﺎﻧﻨﺪ آدم )ﺧﻮد را در ﻣﺎﺗﻢ و ﻋﺰا ﻧﯿﺎﺑﯿﻢ
 ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وارد ﺧﻮﺷﯽ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻮﯾﻢ (ﺳﺮود ﮐﺎﺗﯿﺴﻤﺎی دﻋﺎی ﻣﻐﺮب).
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ روزه را رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺪﮐﯽ در ﻣﻮرد آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﻇﺎﻫﺮﴽ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮ و روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﯿﺮ

ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  ،ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ  40روز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ روزه را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد .رﺳﻮﻻن ﻣﻘﺪس
و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺰ روزه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺎ در ﻗﺮاﺋﺖ اﻧﺠﯿﻞ اﻣﺮوز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻣﻮرد
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ .ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎی رﺳﻮﻟﯽ روزﻫﺎی روزه و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ روزه داری را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻛﺮده اﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻓﻮاﯾﺪی ﮐﻪ روزه در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻤﺎﻧﺪاران دارد  ،ﻣﯽ داﻧﯿﻢ .ﻣﻄﻤﺌﻨﴼ روزه ﺑﻪ
ﺧﻮدی ﺧﻮد ﯾﮏ ﻫﺪف ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ای ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای رﺷﺪ در زﻧﺪﮔﯽ روﺣﺎﻧﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اﻫﺪاﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﯾﻢ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه داری و اﻃﺎﻋﺖ از
ﺧﺪا ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ .اﯾﻦ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺛﻤﺮات روح اﻟﻘﺪس  ،و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﺧﺪا (ﺗﺌﻮﺳﯿﺲ )ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻛﺎﻧﻮن ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﻛﺴﺎﻧﯽ
ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﺎ ﺿﻌﻒ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ  ،ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ﻛﻪ ﺑﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻤﻜﻦ را
اﯾﺠﺎد ﻧﻜﻨﻨﺪ .ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﯾﮏ ﭘﺪر روﺣﺎﻧﯽ  ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
روزه ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ روش  ،اﻃﺎﻋﺖ از ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ (ﮐﻪ دﻟﯿﻞ
اﺻﻠﯽ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ )ﻧﻘﺾ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﻦ  ،در آﻏﺎز دوره روزه ﺑﺰرگ ﻓﺮدا ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ
رﻧﺞ ﻣﯿﺨﮑﻮب ﺷﺪن ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ ،ﺗﺎ دروازه ﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎه
دارﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ  ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮای او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ
روﺷﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .در ﮐﻨﺎر ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻏﺬا  ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ روزه روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮد
را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﺪر ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﻣﺎ  ،ﻗﺪﯾﺲ ﺑﺎﺳﯿﻞ ﮐﺒﯿﺮ آن را
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ" :ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻏﺬا ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ  ...روزه واﻗﻌﯽ  ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻏﺬا ،
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ از ﺷﺮ  ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از زﺑﺎن  ،اﺟﺘﻨﺎب از ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ  ،ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ،
ﺳﺮزﻧﺶ  ،دروﻏﮕﻮﯾﯽ و ﮔﻮاﻫﯽ دروغ اﺳﺖ»( .ﺑﺎﺳﯿﻞ ﮐﺒﯿﺮ  ،در ﺑﺎب روزه داری 2: 7. PG 31: ،
196D).ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺦ در ﻗﻠﺐ ﻫﺎﯾﻤﺎن ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وارد "ورزﺷﮕﺎه ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻫﺎ "ﺷﻮﯾﻢ  ،و ﭘﺲ
از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺒﺎرزات روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮد در روزه داری  ،ﺑﺎ روح ﻫﺎی ﻣﻘﺪس ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﺼﺎﺋﺐ
ﻣﻘﺪس و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎن ﺷﻮﯾﻢ.
~ ﻣﺘﺮوﭘﻮﻟﯿﺘﻦ ﭘﯿﺴﯿﺪﯾﻪ ،ﺳﻮﺗﯿﺮﯾﻮس

