HOMILY FOR STS. CONSTANTINE AND HELEN, EQUAL TO THE APOSTLES
ﻣﻮﻋﻈﻪ درﺑﺎره ﻗﺪﯾﺴﯿﻦ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ و ﻫﻠﻦ  ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ رﺳﻮﻻن  21 -ﻣﻪ
)ﺑﺮای ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ (.24.5. 2020
در ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﺎه ﻣﻪ  ،ﮐﻠﯿﺴﺎ از دو ﻗﺪﯾﺲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ
وﯾﮋه ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻗﺪﯾﺲ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ  ،و ﻣﺎدرش ﻗﺪﯾﺲ ﻫﻠﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﺪﯾﺲ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ در ﺣﺪود ﺳﺎل  275ﻣﯿﻼدی در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺴﻮس )ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺲ در ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن
اﺳﺖ( ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﭘﺪر وی  ،ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﻮس ﮐﻠﻮروس ،اﺻﺎﻟﺘﴼ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ-اﯾﻠﺮی ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﻧﯿﻤﻪ
ﻏﺮﺑﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺷﻮد .ﻣﺎدر او ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻠﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺪود ﺳﺎل
 247ﻣﯿﻼدی در ﺷﻬﺮ درﭘﺎﻧﺎ  ،ﺑﯿﺘﯿﻨﯿﺎ )آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ( ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ  ،ﻗﺪﯾﺲ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ را "ﮐﺒﯿﺮ" ﻧﺎﻣﯿﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﻼح دﯾﺪ وی در ﺳﯿﺎﺳﺖ  ،ﻣﻬﺎرت ﻧﻈﺎﻣﯽ  ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻧﻘﺶ او در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری
روم ﺷﺮﻗﯽ ،ﺑﺎ آﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ از روم ﺑﻪ ﺑﯿﺰاﻧﺲ )ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮدش ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻨﻮﭘﻞ )ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ(
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﯾﺎﻓﺖ( ﺛﻤﺮه اﯾﻦ  ،ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻤﺪن ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻮد و آﺛﺎر ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .ﮐﻠﯿﺴﺎ از وی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﺴﺎﭘﻮﺳﺘﻮﻟﻮس
)"ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ رﺳﻮﻻن"( و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺪﯾﺲ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎر وی در دﻓﺎع از اﯾﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ در
اﻣﭙﺮاﺗﻮری و در ﺧﺎﻧﻪ.

ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺮوف ﻣﯿﻼن در ﺳﺎل  313ﻣﯿﻼدی  ،اﻣﭙﺮاﻃﻮران ﻗﺪﯾﺲ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ و ﻟﯿﺴﯿﻨﯿﻮس آزادی ﻣﺬﻫﺒﯽ
را ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم اﻋﻄﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎم آزار و اذﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ دﯾﻮﮐﻠﺘﯿﺎن و ﻟﯿﺴﯿﻨﯿﻮس ﺗﺤﺖ آزار و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ،اﺟﺎزه
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ داده ﺷﺪ .ﻗﺪﯾﺲ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﭙﺮاﺗﻮر  ،ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﻋﺒﺎدت
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻋﺒﺎدت ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﻈﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮد و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻮرای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ را در ﺳﺎل  325ﻣﯿﻼدی در ﻧﯿﻘﯿﻪ  ،ﺑﯿﺘﯿﻨﯿﺎ

ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﺎ ﺑﺪﻋﺖ ﻫﺎی آرﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد و آﻣﻮزه ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻨﺎﺳﯽ)ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻟﻮژﯾﮏ( را در ﻧﻤﺎد
اﯾﻤﺎن)اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎﻣﻪ( ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﮑﻮه  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺖ اﯾﺮﯾﻦ ) )Αγία Ειρήνηرا
در ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ و ﮐﻠﯿﺴﺎی رﺳﻮﻻن ﻣﻘﺪس را ﺳﺎﺧﺖ  ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وی آرزو داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﻘﺪس ﻫﻤﻪ
رﺳﻮﻻن ﻣﻘﺪس را در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﮑﺎر و ﯾﺎور وی در اﯾﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﺎدر ﻣﺴﯿﺤﯽ وی  ،ﻗﺪﯾﺲ ﻫﻠﻦ ﺑﻮد .او ﻣﺸﺎرﮐﺖ و
ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻤﻮد  ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس رﻓﺖ ﺗﺎ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﻘﺪس واﻗﻌﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .او
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎی رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ در اورﺷﻠﯿﻢ  ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺗﻮﻟﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ  ،و ﭼﻨﺪی دﯾﮕﺮ را ﺳﺎﺧﺖ.
وی ﭘﺲ از اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎی ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ  ،در ﺣﺪود ﺳﺎل 328
ﻣﯿﻼدی در ﺳﻦ ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺧﺪاوﻧﺪ آراﻣﯿﺪ .ﮐﻠﯿﺴﺎ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪﯾﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﯾﺎدﺑﻮد او را
در ﻫﻤﺎن روز ﭘﺴﺮش  ،ﻗﺪﯾﺲ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮان اﯾﺴﺎﭘﻮﺳﺘﻮﻟﻮس )"ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ رﺳﻮﻻن"( ﺟﺸﻦ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

داﺳﺘﺎن ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻗﺪﯾﺲ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻮﺳﺒﯿﻮس  ،اﺳﻘﻒ ﺳﺰارﯾﻦ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ  ،واﻗﻌﴼ ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﺳﻘﻒ ﯾﻮﺳﺒﯿﻮس از ﺧﯿﺮات و
ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی ﻋﻈﯿﻢ اﻣﭙﺮاﺗﻮر و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﮕﺎه او ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن  ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﺎﺗﮑﯿﺰم
ﻣﺴﯿﺤﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ روﺣﺶ آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ  ،اﺳﻘﻒ ﻫﺎی
ارﺗﺪوﮐﺲ را ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺻﺪا زد .وی ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺪ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺑﺮاز ﻧﻤﻮد  ،و ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ
ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ زﯾﺮ را ﺑﯿﺎن ﻛﺮد :زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ آن اﻣﯿﺪوار ﺷﺪه ام  ،ﺑﺎ آرزو و دﻋﺎی ﺟﺪی
ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻧﺠﺎت ﺧﺪا را ﺑﺪﺳﺖ آورم .ﺳﭙﺲ اﺳﻘﻔﻬﺎ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ ﻣﺘﺒﺎرک را ﺗﻌﻤﯿﺪ دادﻧﺪ .ﭘﺲ از آن  ،او
ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻌﻤﯿﺪ را ﭘﻮﺷﯿﺪ  ،ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن آراﻣﯿﺪن وی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ .ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻋﺸﺎء رﺑﺎﻧﯽ

ﻣﻘﺪس  ،او ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮو رﻓﺖ .ﻗﺪﯾﺲ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ در روز ﭘﻨﻄﯿﮑﺎﺳﺖ  22 ،ﻣﻪ  337ﻣﯿﻼدی در
ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﭘﺮوردﮔﺎر آراﻣﯿﺪ.

ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻗﺪﯾﺲ و اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺑﺰرگ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﻘﺎم وی و ﺟﻼﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ  ،وی ﻣﻠﺰم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .روﺣﺶ آرزوی ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را داﺷﺖ .آرزوی
ﻋﻤﯿﻖ او ﻧﺠﺎت روح وی ﺑﻮد ﮐﻪ در روزﻫﺎی آﺧﺮ او آﺷﮑﺎر ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻮﺑﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ در زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﻠﻮغ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد  ،وی ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻛﺎﻣﻼ ً ﺧﻮﺷﯽ و آراﻣﺶ داﺷﺖ .او دﯾﮕﺮ آرزوی
ﺑﺰرگ زﻣﯿﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺳﻘﻒ ﯾﻮﺳﺒﯿﻮس ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :او دﯾﮕﺮ از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس
ﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮد ﺧﻮدداری ﮐﺮد .او ﺳﭙﺲ ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﻧﻮﻋﯽ از ﺷﮑﺮﮔﺬاری ﺑﻪ ﺧﺪا اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ
از آن او اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .اﮐﻨﻮن ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﴼ ﺑﺮﮐﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ام؛ اﮐﻨﻮن اﺣﺴﺎس اﻃﻤﯿﻨﺎن
دارم ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻢ و ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻮر اﻟﻬﯽ ﺷﺪه ام.

ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﻋﺰﯾﺰم  ،اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ اﺳﺖ :آﯾﺎ ﺟﻼل و اﻓﺘﺨﺎری را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد
ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﯾﻢ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﺎ اﯾﻦ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺗﯽ  ،ﺛﺮوت  ،ﻣﻘﺎم ﯾﺎ دﺳﺘﺎوردی ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺪی اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎﺳﺖ؟ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﺴﯿﻦ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻦ و ﻫﻠﻦ.

~ ﻣﺘﺮوﭘﻮﻟﯿﺘﻦ ﺳﻮﺗﯿﺮﯾﻮس از ﭘﯿﺴﯿﺪﯾﻪ

