
"For our Archbishop…” 
  

  …»اسقف اعظم ما یبرا«

  

)26.12.2021ͅͅ(  

به غار  پادشاهپرستش  یشرق، برا حكيم مجوسيانلحم و  تيما به همراه شبانان ب ح،يمس الديدر جشن م سمس،يکر در

اما فقر ! ميشده ا متحير رديگ یقرار م واناتيدر آخور ح ليکه با کمال م یسيع ديشد یما از فروتن. ميشتاب یمقدس م

و " پادشاه پادشاهان" ،چيزها گريد انيدر م ح،يمس یسيعکند که خداوند ما  یرا از ذهن ما پاک نم تيواقع نيغار ا

خود  حيمس: "کند یما آشکار م بر انياست، همانطور که پولس رسول در نامه خود به عبران یابد با شكوه کاهن اعظم

." ساخته ام مولودامروز تو را من  ،یتو پسر من هست: "گفت وىکه به  اوشود، بلکه ب رئيس كهنه كه جالل ندادرا 

همراه با  ح،يمس یسيخداوند ما ع). 4- 3، 110؛ مزمور 10- 9: 5" (اعظم خوانده است اهنک خدا" را اوو ؛ )5:5(

است که او  ليدل نيبه هم. کند یاعمال م زيرا ن كهانتمنصب  ،یو مناصب نبو) 37 :18 وحنايبه  دينگاه کن(سلطنت 

هارون  نانيجانش كاهنيتکه  د،شو یبه عنوان کاهن اعظم ظاهر م یسلسله مراتب یبا لباس ها شمايل هااز  یدر برخ

  ).و بعد 7: 8 انيبه عبران ديرجوع کن(کند  یکهانت را آغاز م جديد نوع کيکند و  یرا لغو م

 

پولس ). 25 :7 انيعبران" (بخشدنجات  ند،يآ ینزد خدا م وى لهيرا که به وس یآنان قادر است كه نيزاو  از اين جهت"

و در دست ) 26 :7 انيعبران" (گرديده ترلندبها  آسماناز " یسيع نکهيا: کند یرا آشکار م یزيشگفت انگ زيرسول چ

او در ). 27 :7 انيعبران" (کرد ميتقدربانى به قرا  خود"به عنوان کاهن اعظم . پدر نشسته است یراست جالل خدا

. کند، که نه توسط انسان، بلکه توسط خدا برپا شده است یخدمت م یواقع یمالقات آسمان مهيو در خ اسقدس االقد

  ).5: 8 انيعبران(شود  یانجام م نيزم یاست که توسط کاهنان رو عبادتى یآسمان پرستش نينمونه ا

 

خود  یکار را برا نيرا در شام آخر به شاگردانش سپرد، به آنها دستور داد که هم یربان یکه راز عشا یهنگام ،یسيع

برادر "معروف به (را  عقوبي، خداوندخود که  ميدان یم سايما از سنت مقدس کل. اسقف ها، انجام دهند نانشان،يو جانش

، از احترام نبود رسولدوازده  متعلق به نکهيا رغميعل عقوبي هقابل توجه است ک. کرد مياسقف اورشل نياول") خدا

 نيتر یميو قد نياول نيهمچن. گنجانده شده است ديبرادر خدا، در عهد جد عقوب،ياز  ینامه ا. همگان برخوردار بود

شده است که  یبرادر خدا، نامگذار ،قديس يعقوبشد، به نام  سيتأس مياورشل یسايانجام در کل یکه برا یاله ليتورگى

  .رديگ یجشن م حيپس از تولد مس کشنبهياو را در  ادي سايکل

 

 یاريکاهنان و شماسها  - شيوخ كليسااز  یکه توسط تعداد یآنها، اسقفان نانيکار رسوالن مقدس توسط جانش ن،يبنابرا

مشخص شده است تا كليسايى  یجهان یشوراها ماتيآنها با تصم فيوظا. و تا امروز ادامه دارد افتيشوند، ادامه  یم

) ايوكريست الهى(اى  یربان یتنها مراسم عشا«: سدينو یم هيانطاک وسيگناتيا سيقد. انجام شود بيترت در زيهمه چ

 یم یکرده است، برکت داده شده است، معتبر تلق نييکار تع نيانجام ا یکه او برا یشخص اي ،یکه توسط اسقف محل

  .(Αποστολικής Διακονίας Αθήνα 1955, 2, 281 .   )  »شود



  

 ندهينما"است و کاهنان " حيمس ندهينما"اسقف  ،یاله ليتورگىدر طول مراسم : سدينو یم هيانطاک وسيگناتيا سيقد

همراه ) اسقف و کاهنان(و دوازده نفر  حيخود شام آخر است که در آن همه مؤمنان با مس یاله ليتورگى". رسوالن

شوند و از اسقف و کاهنان  یمتحد م حيمس یسيبه نام ع مانيبا ا کي به کي مؤمنان: ديگو یم قديس وسيگناتيا. هستند

هستند، همانطور که  یکيمؤمنان با اسقف ). B 2: 268(هستند  کينان شر کيکنند و در  یاطاعت م یبا ذهن ناگسستن

را  یآسماناسقف برکات «: ديافزا یم قديس يوحناى زرين دهان و). 265: 2: 2به  دينگاه کن(است  سايبا کل حيمس

  ).131  :56 ص(» کند یما را به درگاه خدا بلند م یکند و دعا یم زلما نا یبرا

 

در خدمت  - شماس ها  ،كاهناناسقف ها،  - را که خادمان  روحانىخطرات  ،یاله ليتورگىدر هنگام  ژهيبه و مؤمنان،

  .کنند یدعا م خدا بهآنها  یکنند و برا یخود با آن روبرو هستند احساس م

   

 یو برا ح،يشماس در مس ی، برا)کاهنان یعني(ارجمند  شيوخ ی، برا)نام(اسقف اعظم ما  یبرا: "کند یاعالم م شماس

 یپاسخ م» خداوندا رحم فرما« یشماس با گرم توصيهجماعت به " .ميخداوند دعا کن نزد دييايو مردم، ب ونيهمه روحان

 .رحم فرماو همه ما  س هاى خوداما، شم كاهنيناسقف پدر ما، بر خداوندا،  یعني. دهند

  

پطرس رسول  یبرا مياورشل ايمانداران یدعا ريتأث دييايب. دارد یمياو قدرت عظ یشبانان روحان یبرا سايکل یدعا نيا

 به طور چهار گروه از چهار سرباز. پادشاه به زندان افتاده بود تا او را بکشد سيروديکه توسط ه مياوريب اديرا به 

و ناگهان فرشته خداوند او را از غل و . بسته بودند رياو را با دو زنج. کردند یدر زندان محافظت م پطرساز  یمتوال

که  يیدر جا پطرسکند و  یاز نگهبانان متوجه شوند باز م کي چيه نکهيکند، همه درها را بدون ا یرها م ريزنج

 ام بررا  نياعمال رسوالن ا! دعا: انيحيمس یمند مخفسالح قدرت. شود یاو دعا کرده بود آزاد ظاهر م یبرا سايکل

اعمال رسوالن (» کرد یاو دعا م یبرا نزد خدا وقفه یب سايکه پطرس در زندان بود، کل یکند که در زمان یآشکار م

  ).دينيرا بب 17 :12

  

 سوتيريوس از پيسيديه متروپوليتن ~ 


