SERMON ON THE APOSTOLIC READING FOR THE SUNDAY OF
THE SAMARITAN WOMAN

موعظه در قرائت رسولی برای يکشنبه زن سامری 26/05/2015

)اعمال (30-19 :11
در عبارت امروز از اعمال رسوﻻن ،در مورد ايجاد بنيان کليسای بزرگ انطاکيه در دوره آزار و شکنجه
سخت می شنويم.
ﭘﺲ از مصلوب شدن خداوند ما ،نفرت يهوديان نسبت به رسوﻻن و همه کسانی که به مسيح ايمان آوردند باﻻ
ﮔرﻓت .بزرﮔترين آزار و شکنجه که توسط مقامات يهودی در برابر کليسای اورشليم سازماندهی شد ،در سال
 36ميﻼدی بود .اين با سنگسار کردن شماس اعظم استفان )شهيد اول( آغاز شد و سپﺲ به دورتر از اورشليم
ﮔسترش ياﻓت .در نتيجه بسياری از مسيحيان شهر را ترک کردند و به مناطق اطراف آن ﭘراکنده شدند .بﻌﻀی
از آنها اهل قبرس و سوريه )از ليبی امروزی( بودند ،و آنها خود را در آنتيوخ سوريه ياﻓتند)که امروز در
ترکيه انطاکيه ناميده می شود( .آنها انجيل مسيح را با غيرتی عظيم در هر کجا موعظه کردند و با قدرت
خداوند به بسياری از مردم کمک کرد تا به عيسی مسيح به عنوان خداوند و خدا اعتقاد داشته باشند .اين خبر
ﻓوق الﻌاده به اورشليم رسيد و در واکنش ،کليسا تصميم ﮔرﻓت تا يکی از هفتاد نفر را به انطاکيه بفرستد تا کار
بيشتری انجام شود .آنها برنابا را برای قبرس انتخاب کردند ،که زحمات و احتياطش شناخته شده بود .وقتی که
او به انطاکيه وارد شد ،توسط اﻓراد ايمان دار به مسيح که در آنجا زندﮔی می کردند شگفت زده شد .او با
خوشحالی شاهد ﻓيض خدا بود که زندﮔی آنها را ﭘر بار ساخته بود.

بنابراين ما می بينيم که غم و اندوه مسيحيان مورد آزار و شکنجه اورشليم با ايجاد و رشد کليسای انطاکيه ،به
شادی بی اندازه تبديل شد .اين تنها در زمانی که اين اتفاق اﻓتاد نبود ،و در طول قرن ها به نوعی قاعده روحانی
شد .چه کسی می توانست تصور کند که ﭘﺲ از سيصد سال ،با آزار وحشتناکی که به دست امپراطوران بت
ﭘرست رومی انجام شد ،کليسای مسيح زنده باقی بماند؟ محاسبه شده است که  000،000،11مسيحی ﻓقط در

قرن های اول ﭘﺲ از شکنجه های غير قابل توصيف ،خون خود را برای مسيح ريختند .با وجود اين ،کليسا در
شرق و غرب شکوﻓا شد .همين اتفاق در سالهای اخير با سازمان های آتئيست که می خواستند کليسا را نابود
کنند رخ داد .آنها از بين رﻓته اند و کليسا هنوز وجود دارد!

ما می توانيم اين "قاعده روحانی" را در کار زندﮔی ايمان دار ببينيم .وقتی که اﻓرادی خدا را رد می کنند،
باعث آسيب رساندن به يک مسيحی می شوند ،هر ﮔونه ظلم و ستم يا بی عدالتی ممکن است نﻌمت های
ﻓراوانی از سوی خداوند متﻌال به ارمغان بياورد .بنابراين ،هرکسی که در همبستگی با مسيح زندﮔی می کند،
نمی ترسد ،زيرا به اين کلمات الهامی اعتقاد دارد» :می دانيم بجهت آنانی که خدا را دوست می دارند و بحسب
اراده او خوانده شده اند ،همه چيز با هم برای خيريت در کار می باشند« )روميان .(28 :8

اولين مسيحيان انطاکيه ﭘيام های شادی بخش نجات را که توسط عيسی مسيح آورده شد ،با قلبهايشان درياﻓت
کردند .هنگامی که اورشليم و تمام يهودا از قحطی که بر جامﻌه مسيحی نيز تأثير ﮔذاشته بود رنج می بردند،
مسيحيان انطاکيه با آشکار سازی ﭘذيرش انجيل تصميم ﮔرﻓتند به آنها کمک کنند .آنها هر آنچه را که می
توانستند جمع آوری کردند و آنها را همراه با بارنابا و سولﺲ )که تبديل به ﭘولﺲ رسول شد( برای کشيشان
کليسای اورشليم ﻓرستادند )نگاه کنيد به آيات .(30-28

از اين رو می توان ديد که مسيحيان تازه تﻌميد ياﻓته انطاکيه از ابتدا مﻌنای واقﻌی انجيل مسيح را درک کرده
بودند .زيرا محبت را به عنوان يک عمل درک کردند ،و آن را با قلب درياﻓتند " :آنانی که به خدا ايمان دارند
بکوشند که در اعمال نيکو مواظبت نمايند" )تيطﺲ .(8 :3

بنابراين ،کليسای انطاکيه بر بنيانی قوی ايستاد و با رشد آن ،حﻀور آن در جامﻌه ﮔسترده تر شد .اين بجاست
کسانی که به مسيح ايمان می آوردند برای اولين بار در انطاکيه "مسيحی" ناميده شدند )نگاه کنيد به آيه .(26

قديسين بزرﮔی از قبيل قديﺲ ايگناسيوس و قديﺲ يوحنای زرين دهان از کليسای انطاکيه آمده اند .کليسای
انطاکيه اهميت بيشتری ياﻓت ،تا جايی که در نهايت خود به عنوان يک ﭘاتريارخی به رسميت شناخته شد.

کليسای انطاکيه می تواند الگويی برای کليسای محلی ما باشد تا هميشه ﻓيض خدا با ما همراه باشد .بياييد به
مانند يک خانواده روحانی بزرگ ،در هماهنگی بپيونديم .بياييد در قلب مان التيام بخشی و بصيرت داشته باشيم
تا کسانی که کليسا را ترک کرده اند و ديگران که خدا واقﻌی را نمی شناسند را جذب کنيم .باشد که ما آثار
محبت را برای کمک به برادران و خواهرانمان در جهان منتقل کنيم .آمين.

~ متروپوليتن پيسيديه ،سوتيريوس

