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  بارتولومئو
  خدا رحمت توسط
  جهانی پاتریارخ و جدید روم - کونستانتینوپول اعظم اسقف

  كلیسا تمامیت به
  لحم بیت در شده متولد تازه منجی مسیح جانب از صلح و رحمت ، فیض

   
   

  ، خداوند در محبوب خواهران و برادران
   

 کسی کنیم می تمجید روحانی آواز و سرود با ، خداوند میالد عظیم جشن رسیدن فرا در دیگر یکبار
 برهاند شر اسارت از را ما بتواند تا گرفت خود به را ما جسم و کرده خالی ما خاطر به را خودش که
 لحاظ به كه شود می شادمان مسیح كلیسای .کند باز بشر نسل روی به را بهشت های دروازه و

 دریافت را آخرت ملکوت جالل از ای بیعانه و كند می تجربه را الهی نجات راز و رمز تمام مناجاتی
  .دهد می ارائه جهان در عشق و امید ، ایمان به خداپرستانه و نیک شاهد و كند می

 نمی جدا اجتماعی و تاریخی واقعیت از را کلیسا ،" نیست جهان این از" که حالی در ، کلیسا شخصیت
 به اشاره با همیشه ، کلیسا ، بنابراین .کند می تقویت و بخشد می الهام را خود شاهد بلکه ، کند

 و روغن" ، نیکو سامری مانند کند، می برآورده را خود وجودی نیازهای ، انسان ابدی سرنوشت
 می قرار" سارقان میان در" که کس هر برای و ، ریزد می زخمهایش روی بر را" شراب
" فرهنگی بیماریهای" شفابخش ،10 25.-(37  لوقا به شود رجوع . )شود می" همسایه "گیرد،

 زندگی در القدس روح حضور که همانطور .باشد می مردم قلب و ذهن کننده روشن و معاصر
 ارتباطی هیچ و است ما در که امیدی به کردار و کالم در شهادت معنای به معنویت ، است ایمانداران

 حیات ، عطایا بهترین ، نیکی سرچشمه ، زندگی کننده اهدا القدس روح .ندارد ثمر بی گرایی درون با
 خالق و فعال ، زیبایی و انسانیت ، خدا عاشق ، است ور شعله که است انسانی مسیحی .است نور و

  .است
 حقوق" به عالی ارزش که شود می شنیده فرهنگی محیط یک در والدت خوش خبر امسال دوباره
 می کاهش را اجتماعی یکپارچگی ، ادراکی خود فریب و خودمحوری .دهد می تخصیص" فردی
 .بخشد می عینیت را فردی درون روابط و کند می تضعیف را همبستگی و همکاری روحیه ، دهد
 کاهش به منجر و کرده تر عمیق را وجودی خالء ، سکوالریزاسیون و اقتصاد بر حصر و حد بی تأکید

  .شود می انسان خالق نیروهای
 طریق از ما جوانان اول، درجه در را آن پیامدهای که ، بگیرد نادیده را تحوالت این تواند نمی کلیسا

 شورای .شوند می متحمل" دروغین بهشتهای" جانبه چند های وعده و آوری فن مسحور مکانیسم
 آگاه به" کرد دعوت را ما جوانان جدی طور به(2016  ، کرت) ارتدوکس کلیسای مقدس و عالی
 ارتدوکس کلیسای متبارک و باستانی سنت دهنده ادامه حال عین در و حامالن، آنها اینکه از شدن



 

 

 جاودانه ارزشهای کردن پویا و شجاعانه حفظ برای" ، کلیسا زندگی در فعاالنه شرکت برای" ، هستند
   Encyclical,."(§ 8–9) مسیحیت زنده شهادت انتقال منظور به ارتدوکس

 و اخیر انتخابات به توجه با همچنین اما مقدس، و عالی شورای تدبیر به پایبندی ، روحیه همین با
 مسند بزرگ بخش سه برای کبیر بریتانیای - تیاتیرا و استرالیا ، آمریکا جدید اعظم اسقف سلطنت
 از و ، کنیم می اعالم" جوانان دغدغه و روحانی تجدید سال" را2020  سال ما ، دیاسپورا در جهانی

 و داشته مشارکت بخش الهام تالش این در تا کنیم می دعوت خود ایمانداران و روحانیون کلیه
  .کنند پشتیبانی

 فیض به ناپذیر تزلزل ایمان با ، بینش و بصیرت با" گفتگو روحانی مینستری" یک توسعه آرزوی ما
 است انسان بر متمركز روحانی خدمت این .داریم انسان آزادی قدرت به اطمینان و خدا جاری و ابدی

" نیست خود دنبال به" كه عشقی به" خود كردن خشنود" و" خود منافع جستجوی" از را جوانان باید و
" است نیک که کسی تنها" به و كند دور" مادی خوبیهای" از برگرداند" خداست خشنودی بدنبال" و

 جذبه ارتقاء در نتیجه در ، ببرد" است نیاز که چیزی تنها" به گرفته" پایان بی نیازهای" از برساند،
  .شود می متولد خودمان ارائه با ما واقعی خود .داشت خواهد نقش همه روحانی

 همچنین و مسیحی عبادت معنای درک و تجربه امروز به تا مسیحی وجدان بیداری اساس و پایه
 اتحادیه" یك كلیسا كه بدانند باید جوانان .است آن شناسی آخرت و اکواریستی ، جمعی خصوصیات

 در مسیح مقدس و عظیم كلیسای محترم روحانیت ما .است" مسیح بدن" بلكه ، نیست" مسیحیان
 خود جوان زنان و مردان آمدن منتظر نباید ما .نامیم می" كنوتیک" روحانی بسیج یك را جهان سراسر
 که ،" نیک شبان" از تقلید با ، دوستان عنوان به بلکه داور عنوان به نه را خودمان باید بلکه ، باشیم

 همیشه شبان یک10 .(11.  یوحنا. )برسانیم آنها به" دهد می گوسفندانش برای را خود جان"
 آن براساس تا است آگاه آنها اجتماعی محیط و جوانان روحانی نیازهای از و است نگهبان و هوشیار

" پشتیبانی" تنها نه جوانان به و ، است کلیسا سنت از گرفته جهت و الهام او روحانی مداخله .کند عمل
  . 5 (1.غالطیان. )دهد می ارائه" است کرده آزاد را ما مسیح که" آزادی" حقیقت" بلکه

 جشن شما همه برای فانار از و پرستیم می را لحم بیت مقدس نوزاد صمیمانه ما ، تفکرات این با
 فیض شما بر و ، کنیم می آرزو را خداوندمان ثمر پر جدید سال همچنین و متبارک والدت مقدس

 ، ساخت متواضع بشر نسل حد در را خود که مسیح، ما دهندۀ نجات عظیم رحمت و بخش حیات
  ."است ما با خدا. "کنیم می استدعاء

   
   

  2019 کریسمس
   

  خدا پیشگاه در شما غیور ملتمس
   
  کنستانتینوپول از بارتولومئو+ 

 

 
   


