
The Prayer of Symeon (3rd)   
"A light to bring revelation to the Gentiles" 
 

  )بخش سوم(دعای شمعون 

  " آشكار مى شود امتها بر كهنوری  "

  

    

    

چشمان : "شمعون صالح ، در حالی که مسيح نوزاد را در آغوش داشت ، با يک نبوت ستايش خود را به خدا خاتمه داد

: 2لوقا " (كه بر امتها آشكار مى شود نوریمن نجات تو را ديده است، که آن را پيش روی جميع امتها مهيا ساختی ، 

: 49نگاه کنيد به اشعيا (يك بار اشعيا نبوت کرده بود مانطور كه شمعون با الهام از روح القدس نبوت کرد ، ه). 32-  30

اين همان نوری است که به تمام ملتهای بت پرست خواهد تابيد ، آنها . ، كه عيسی مسيح نور و ناجی كل جهان است) 6

  .را از تاريکی جهل به سوی خدای واقعی آزاد خواهد کرد

    

است که چگونه پير شمعون اين سخنان نبوی را بدون انحصار طلبی و تعصب  آنچه بيشتر از همه قابل توجه است اين

ديدگاه آنها درباره مسيحا ديدگاه محدودی است ، زيرا او فقط برای نجات اسرائيل . يهوديان معاصران خود بيان می کند

حبت می کند ، او را به اگر يهوديان می شنيدند که شمعون در مورد گسترش اين نجات به بت پرستان اطراف ص. می آيد

  .عنوان يک افراطی خطرناک ، با عواقب جدی ، محکوم می کردند

    

زيرا امروزه برخی از افراد هستند که اين . اين چيزی است که ما مسيحيان ارتدوکس نيز بايد از نزديک به آن نگاه کنيم

آنها عالقه ای به انجام کارهای مبلغی . کنندتفکر تنگ نظر را دارند و مسيح را به کشورها يا جوامع خود محدود می 

فراتر از مرزهای خود ندارند و معموالً وقتی از آنها خواسته می شود از هرگونه فعاليت مبلغی پشتيبانی کنند ، خصمانه 

اگر . کننددر ملتها يا خانه های خود توجيه " نياز بيشتر"آنها سعی می کنند مخالفت خود را با استناد به . برخورد می کنند

اگر ! کليسای اوليه به اين روش عمل می کرد ، آنگاه هيچ يک از ما مسيحی نبوديم ، زيرا اجداد ما همه بت پرست بودند

رسوالن مقدس ، که اسرائيلی بودند ، چنين نگرشی داشتند ، آنها برای موعظه انجيل از وطن خود خارج نمی شدند و 

  .کليسا محدود به فلسطين می ماند

    

، او آمد تا تاريکی ) 12: 8يوحنا (»به عنوان نور جهان . "ا مسيح آمد تا همه را در يک خانواده روحانی متحد کندام

به . زندگی بت پرستی را از بين ببرد و دنيای آنها را مانند خورشيد روشن سازد و نجات را برای همه به ارمغان آورد

مرقس " (ر تمام عالم برويد و جميع خاليق را به انجيل موعظه کنيدد: "همين دليل خداوند به رسوالن خود دستور داد

. آنها با حمل اين پيام شادی آور نجات، در مواجهه با خطر و حتی شهادت ، به هر طرف سفر می کردند). 15: 16

را تا کليسای مقدس رسولی ما با مشارکت اعضای روشن خود ، اعم از روحانيون و غير روحانيون ، اين کار بشارت 

هر يک از ما فراخوانده شده است که بسته به توانايی های خود ، با دعاهای پرشور و به هر طريق . امروز ادامه می دهد



بت پرستی چيزی نيست که فقط در زمانهای رسوالن وجود داشته باشد ، بلکه تا امروز . ديگری که می توانيم کمک کنيم

ديدن   افرادی که برای اولين بار درباره مسيح می شنوند،.ه منتظر پيام نجات هستندميليون ها نفر هستند ک. نيز ادامه دارد

آنها ايمان می آورند ، . بسيار تکان دهنده است  احساس شادی و سپاسگزاری که آنها به مبلغان کليسای ما نشان می دهند، 

سياری از افراد که مسافت زيادی را طی می ما اشتياق ب. تعميد می گيرند ، و خدای سه گانه يکتا و واقعی را می پرستند

. برای تعليم دادن، تعميد و شرکت در مراسم ليتورگی الهی، را می توانيم تحسين کنيم) بعضی از آنها با پای پياده(کنند 

  .اين کار تا زمانی که امکان ساخت کليسای ارتدوکس خودشان وجود داشته باشد، انجام می شود

    

که توسط فرقه   عمل جذب كردن دينى  بابرخی رسالت کليسا را . مورد ضروری را روشن سازم من می خواهم اينجا يک

يعنی . اين کاری است که يهوديان انجام دادند و خداوند آن را محکوم کرد. های مختلف انجام می شود اشتباه می گيرند

اين توسط کليسای ارتدوكس محکوم می شود ، . استفاده از روش های حيله گرانه و فريبنده برای جذب آنها به گروه خود

مأموريت ارتدوكس چيزی کامالً متفاوت است ، از اين جهت که به آزادی . که هرگز از چنين ابزاری استفاده نکرده است

هرچقدر که (اين حقيقت را به هرکسی که عالقه مند است موعظه می کند و پس از تعاليم دينى . هر فرد احترام می گذارد

هر "خداوند ما عيسی مسيح صدا می زند . ، اگر در اعتقاد خود صادق يافت شوند، در کليسا تعميد می گيرند) بکشدطول 

  .مسيح هيچکس را مجبور نمی کند). 34: 8مرقس " (که می خواهد به دنبال من بيايد

    

همانطور که شمعون صالح نبوت (ما  خواهران و برادران عزيزم ، پس از همه اينها ، لطفاً به ياد داشته باشيد که خداوند

او می خواهد ياورانی منور داشته باشد که . نوری است که همه امت ها را روشن می کند و منجی تمام مردم است) کرد

اين به اين دليل نيست که او به آنها نياز دارد ، زيرا او قادر متعال است و . قبال پيام نجات دهنده او را دريافت کرده اند

نگاه (بشويم " همکاران خدا"اما او همچنين برای احترام به ما می خواهد که . واند همه کارها را خودش انجام دهدمی ت

بياييد اين افتخار را بپذيريم و با نمونه درخشان خود برای تقويت مأموريت های ارتدوکس ). 9: 3قرنتيان  1کنيد به 

ان را تا آنجا که ممکن است حمل کند ، تا آنان نيز توسط مسيح نجات ما نور ايم  سازنده  خطبه های  بگذاريد. تالش کنيم

  آمين. دهنده روشن شده و نجات يابند

  

  متروپوليتن پيسيديه، اسقف اعظم سوتيريوس~ 

 

 

  


