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 جناب، برادر گرامیعالی

رسد و  روزی که به پایان میرسد، با خود احساسی از قدردانی برای هر روز عصر همچنان که شب فرا می

آورد. امروز عصر، قلب من سرشار از قدردانی نسبت به خدا است که به من اعتمادی سرشار از امید به همراه می

-ام، اینجا و در این کلیسای برادر، با شما در نیایش باشم. همدهد پس از یک روز پرماجرا در بازدیدِ رسولیاجازه می

ایم، یعنی جشن رسول، آندریاسِ روزِی است که آن را پیشتر از نظرِ آیینِ عبادی با هم آغاز کردهزمان دلم در انتظارِ 

 مقدس، بنیانگزار و نگهبانِ این کلیسا.

خداوند در این دعای شامگاهی و در کالمِ زکریای نبی، از نو  بنیانی که پیشرفتِ روز به روز ما بر آن استوار است 

داریم. این سنگِ بنا همانا استواری که ما با هم در شادی و امید بر روی آن گام بر میرا به ما می بخشد، صخرة 

اینک من قوم خویش را از ممالکِ شرقی و غربی نجات خواهم بخشید ... در امانت و در  "وعدة خداوند است: 

 (.8،  7:  8)زکر  "عدالت

ات پیشکش ام را برای پذیراییِ برادرانهقلبیِ  "سپاسگزاری "، همچنان که بارتلمیبله ، برادرِ ارجمند و گرامی من 

کنم که شادی ما عظیمتر است چراکه سرچشمة آن از باال است؛ در ما نیست، نه در تعهد ما، نه کنم، احساس میمی

بنایِ مان به وفاداریِ خدا است که همانا اساسِ بلکه در اعتمادِ مشترک -که به یقین الزم اند –های ما در تالش

( ؛ به راستی، 21:  8)زکر  "زیرا بذر )صلح( به فراوانی خواهد رویید "(. 9:  8دوبارة معبدِ او یعنی کلیسا است )زکر 

تواند ارزانی دارد، اما خداوند عیسی آن را به شاگردانش وعده بذری از شادی. این شادی و صلح است که جهان نمی

 القدس آن را به ایشان ارزانی داشت.قدرتِ روح داد، و به عنوانِ آن یگانة برخاسته، در

آندریاس و پطرس این وعده را شنیدند؛ آنان این موهبت را دریافت کردند. آنان برادرانِ خونی بودند، با این حال، 

، دیدارشان با مسیح آنان را به برادرانی در ایمان و محبت تبدیل کرد. در این عصرِ شادمانه، در این نیایشِ شامگاهی

کند! عالیجناب، چه فیضی و این امید ما را ناامید نمی -خواهم این را بیان کنم؛ آنان در امید برادرِ یکدیگر شدندمی

است که در امیدِ خداوندِ برخاسته برادر باشیم! چه فیضی و چه مسئولیتی، که با یکدیگر در امید گام برداریم، استوار 

دهد، پطرس و آندریاس! و بدانیم که این امید مشترک ما را فریب نمی با شفاعتِ رسوالنِ مقدس و برادر یعنی

 های ناچیزِ ما بلکه بر وفاداریِ خدا بنا شده است.چراکه نه بر ما یا تالش

با این امیدِ شادمانه که سرشار از قدردانی و آرزوهای مشتاقانه است، بهترین آرزوهای گرم و برادرانة خودم را در 

-کنم. و از شما این لطف را میدسِ شما، نثار شما و تمامیِ حاضران و کلیسایِ قسطنطنیه میجشنِ نگهبانِ مق

 خواهم که من و کلیسای رم را برکت دهید.
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