
PEACE AND UNITY 
  

 صلح و وحدت

 )12.12.2021( 

  
، موضوع بزرگ ما صلحبه  زين ريسوم ز یدعا ،یاله ليتورگىدر » صلح یتانيل«به اصطالح از دوم  یپس از دعا

 .اشاره دارد

 وحدت یمقدس خدا، و برا یساهايکل استوارى یتمام جهان، برادر صلح  یبرا: "گويد یم به صداى بلند شماس

 ."ميخداوند دعا کنبياييد نزد ، همگان

دعا  گرانيد یبرا قيکند که با عشق و عالقه عم یم بيترغ ، ما رامادر مهربان کي مانندبه  سايدعا، کل نيا قيطر از

را  حيما با هم خانواده مس. باشند، برادران ما هستندكه  یاز هر ملت ايمؤمنان هر چقدر هم که دور باشند  ريسا. ميکن

 نياز بزرگترايشان که  ميخواه یو از خداوند م ميريگ یم وشهمنوعان خود را در آغ محبتپس با . ميده یم ليتشک

 .برخوردار شوند كه صلح و آرامش استموهبت 

 یساهايثبات کل یعني، "استوارى"خود،  صلحکه در ثمرات  ميخواه یاز خداوند م نيدرخواست ما همچن نيا قيطر از

  .شادى كنيماو،  قتيو اتحاد همه در حق ،یمحل

 

در . زنند یآرام قدم م یدر آب ها زين یمحل یساهايدولت ها در جهان برقرار است، کل نيب صلح آميزروابط  یوقت

است که از  ليدل نيبه هم. کند یحرکت م ملكوت ناپذير اختاللبه سمت بندر  وستهيبه طور پ سايکل قيقا ،خدا صلح

، یسرتاسر جهان مسکون در را، مقدس خود… كليساى رسولى خداوندا، «: ميخواه یم یاله ليتورگىدر مراسم  حيمس

بدعت ها را به قدرت روح القدس خود به  طغيان ؛خشم ملت ها را خاموش کن؛ بده انيپا ساهايبه نفاق کل... به ياد آور 

و  صلحما،  یخداوند، خدا یا. و ما را فرزندان نور و روز اعالم کن ريملکوت خود بپذ درما را . نما سركوبسرعت 

  ).قديس باسيل كبير ليتورگى( »بخشيده اىرا به ما  زيتو همه چ رايز. محبت خود را به ما عطا فرما

 

 بقابراى اين  از زمان رسوالن، .ر سراسر قاره ها پخش شده استد یاما در سطح محل. است واحد حيمس یسايکلالبته، 

شوراهاى  ماتيتصم. شده است یاسقف، سازمانده کيفقط  یعني ،یرهبر روحان کيبا  یمحل يیسايکل یها بخشدر 

 گرداندن ،اعظمى قفاس قلمرو ،ىنياسقف نش کينحوه عملکرد ) انون هاك(خاص  قوانينکمک  به يیسايکل جهانى

 يا استان وسيع تر يا كشورى عنوان شهر یدارا يیسايکل يا حوزه بخشهر . کند یم ميرا تنظ ىارکيپاتر اي تروپوليسم

برگرفته از نام ( اسميرنامقدس  متروپوليسمثال،  یاست که برا ليدل نيبه هم. کند یم یاست که اسقف در آن زندگ

) كشوربرگرفته از نام ( ايمقدس استرال اعظمىاسقف قلمرو ، )برگرفته از نام استان( پيسيديهمقدس  متروپوليس، )شهر

) 2: 1 انياول قرنت" (خدا در قرنتس یسايکل"که صحبت از  يیشود، جا یم افتي ديمشابه در عهد جد یزيچ .ميداررا 

 کهشوند  یم نام گذارى ليدل نيبه ا ساهايشود که کل یم جهينت نياز ا .است) 1: 16 انيقرنتاول ( هيغالط یسايکل اي

 ،یاخالقتعاليم  ،وكسارتد یها آموزه به که در سراسر جهان واقع شده اند، منفرد وكسارتد یحيهمه جوامع مس

 و هستند بنديپا یرسولتعاليم  بهى متكى ساهايکل نيا یها اسقف و آنها مقدس سنت ،كليسايى یجهان یشوراها ماتيتصم



هستند که در  متعهد ح،يمس سا،يکل انگذاريدر برابر بن وكستدار یساهايکل نيهمه ا .هستند ارتباط در حيمس بدن کل با

  .کرده اند، ثابت قدم باشند افتيخود در انينيشيو در آنچه از پ استوار مانيا

 

بر قدرت وحدت بخش  زين انيپولس رسول در نامه خود به افسس. است حيصلح، اتحاد همه در مس ز ثمراتا گريد یکي

صلح حفظ  ونديپ قيروح را از طريگانگى تا  تمام بكوشيدبه سعى : "، برادرانديگو یاو به آنها م: کند یم ديصلح تأک

 :سدينو یسخنان م نير ايدر تفس يوحناى زرين دهان سيقد). 3: 4 سيانافس" (نماييد

را به  زيهمه چ يابد یخشک م زميه یوقتكه آتش  ماننددرست  رايز... ستيروح در نفرت و اختالف ممکن ن وحدت"

که  هر چيزى ني، بنابراشود یمتحد م با آن کند و نه ینه عمل م ابديب سيخ زميه یوقت، در حالى كه کند یم ليآتش تبد

 یاديتواند تا حد ز یکند م یکه آن را گرم م یزيکه هر چ یتواند وحدت را محکم کند، در حال یکند نم سردرا  محبت

کند که  یپولس رسول آرزو م - دهد  یادامه مى زرين دهان وحناي سيقد -  نجايو در ا... کار را انجام دهد نيا

 یبلکه برا ،نمودن محبت یصلح، نه فقط برا یبرقرار ینه فقط برا. باشند و همدل در ارتباط گريکديبا  ماندارانيا

که  یکند، در حال یجدا م یگريرا از د فرد کي آشفتگىو  اغتشاش ).٣-  ٧٢: ٦٢ ص( "روح يگانگىبودن،  یکي

  .کند ی، بلکه با خدا متحد ممانخود نيما را نه تنها در ب صلح. سازد یرا متحد م یاريبس صلح

 

و اتحاد وحدت بين ما  نما کيو برادران دور و نزد نما یاست که خداوند به خانواده ها نيروح انسان ا قيعم یآرزو

 یمؤمنان سعبگذاريد صلح،  ونديپ نيبا ا. ميجدا نشو خداوندمانعطا کند تا هرگز از محبت را اما با خود  یناگسستن

اما به ما احساس . ستين یاجباراين . کند یرا قطع نم روابط ونديپ نيا. و با خدا ارتباط برقرار کنند گريکديکنند با 

 ليتورگى قيمتصل شوند، از طر گريکديبه  محبتصلح و  ونديپ قيکه از طر یمؤمنان، هنگام. دهد یکامل م یآزاد

  .رسند یم خدا کرانيبه عشق ب یاله

 

به  انتيتا شب خ ،یآسمان ميبه اورشل روحانىلحظه مقدس از نظر  نيا یبر بالها ما دييايب زم،يو خواهران عز برادران

خواهند تعميد که بعداً  یهمه کسان یشاگردانش و برا یاو برا یآرزو نيکه آخر ميتا بشنو برويم وى یريو دستگ عيسى

 .مى كنند، چه بود یرويو از او پيافت 

 عظيمو با احساسات  کند یبلند م خود  یپدر آسمان یسو ها و چشمانش را به دست یسيع مى بينيم به طور روحانى ما

به نام خود حفظ کن تا  یا دهيرا که به من بخش كسانى، قدوسپدر  یا«: ديگو یو م کند یپرشور خود را خطاب م یدعا

موعظه  قيکه از طر یکسان یبلکه برا ست،ين اينها یمن فقط برا یدعا). "11 :17 وحناي" (.هستيمما  باشند چنانكه يك

 و من در توهستى در من پدر،  یاتو  همانطور كهباشند،  کيکنم تا همه  یدعا م زيآورند ن یم مانيبه من ا ايشان

 ).21 -20: 17 وحناي" (هستم

که  ديهمه شما موافق باش دوارميام. خداوند قبل از مصائب اوست یآرزو نيآخراين که  ميدان یم م،يديآنچه شن از

انجام  گريکدياو و با  یسايو کل حيحفظ وحدت خود با مس یاز ما تمام تالش خود را برا کيرا دارد که هر  نيارزش ا

  نيآم. ميده

  

 پيسيديه متروپوليتن سوتيريوس از ~ 


