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Επίσκοπος Selwanos Boutros Alnemeh
Μητροπολίτης της Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χομς, Χάμα και Ταρτούς.
Ποια είναι η Γέφυρα που μας ενώνει και δίνει Ειρήνη στον κόσμο;
Καταρχάς, θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες μου και την εκτίμησή μου σε εκείνους που μας
προσκάλεσαν σε αυτή την αδελφική συνάθροιση, η οποία συγκεντρώνει όλες τις θρησκείες σε μια
ατμόσφαιρα αγάπης, αδελφοσύνης και συνεργασίας κάτω από την ίδια στέγη, για να βρούμε τα
πραγματικά κοινά μέσα για να επιτευχθεί η ειρήνη και η ασφάλεια σε έναν κόσμο πολέμων και
διαφόρων συγκρούσεων υπό το πρόσχημα της θρησκείας, ενώ η θρησκεία είναι αθώα. Οι
ομολογιακές διαμάχες, οι τρομοκρατικές και οι takfirist (που ορίζουν κάποιον ως άπιστο) ιδέες
έχουν αυξηθεί, και είναι ένας κόσμος στον οποίο η πολιτική, η οικονομία, το εμπόριο και τα
συμφέροντα των κρατών βυθίζονται σε βάρος άλλων χωρών, κατατρέχοντας τους αδύναμους και
τους φτωχούς. Ένας κόσμος στον οποίο κάθε χώρα χρησιμοποιεί τη θρησκεία για να επιτύχει τους
στόχους της με αδύνατες δικαιολογίες: τη δημοκρατία, την ανθρώπινη ελευθερία, την ελευθερία
των θρησκειών, τις απαιτήσεις των κοινωνιών ...
Είναι σαν αθώα αρνιά αλλά μέσα τους είναι άγριοι λύκοι, και το θύμα όλου αυτού είναι ο
άνθρωπος ο οποίος είναι το όμορφο πλάσμα του Θεού και το κεντρικό θέμα της ζωής, του
σύμπαντος και των θρησκειών. Ο καθένας από μας χτίζει την ανθρωπιά του σύμφωνα με τη
θρησκεία του και σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του και τα κοινωνικά, πολιτιστικά, εκπαιδευτικά
και ανθρώπινα έθιμά του. Θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνει τον σκοπό του Θεού και εδώ
βλέπουμε πολλές τραγωδίες που προέρχονται από θρησκείες λόγω έλλειψης κατανόησης,
έλλειψης διαλόγου και απόστασης της μιας από την άλλη.
Επομένως, η προσοχή και οι προσπάθειες πρέπει να στραφούν προς τον διάλογο για να
ξεπεραστούν πολλά από τα προβλήματα της ζωής σε όλα τα επίπεδα. Η θρησκεία είναι, στην
πραγματικότητα, η κύρια συνιστώσα και ο μεταρρυθμιστής του ανθρώπινου πολιτισμού και της
ταυτότητάς του. Αυτό συμβαίνει επειδή η θρησκεία θεωρείται ως το μοναδικό πράγμα που του
παρέχει τις αξίες και τα ιδανικά που τον βοηθούν να επιτύχει την ύπαρξη, την ανάπτυξη, τη
δύναμη, τη νομιμότητα και τη μονιμότητά του στην ιστορία, και ότι με απουσία της θρησκείας,
όλα τα υπόλοιπα διαταράσσονται. Με αυτό τον καίριο ρόλο που παίζει η θρησκεία στη ζωή της
ανθρώπινης κοινωνίας, βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο των κατηγοριών επειδή (η θρησκεία) είναι
μία από τις αιτίες συγκρούσεων, πολέμων και γενοκτονίας μεταξύ των ανθρώπινων κοινοτήτων
και είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση τέτοιων ανθρώπινων τραγωδιών. Δεν εκπλήσσει το γεγονός
ότι στραφήκαμε προς τον διαθρησκευτικό διάλογο και εναποθέσαμε τις ελπίδες μας για την
επίτευξη μιας επιτυχημένης λύσης που τερματίζει αυτές τις τραγωδίες. Και η αλήθεια είναι, όπως
είπε ο γνωστός Γερμανός Καθολικός θεολόγος Hans Kung: «Δεν θα υπάρξει ειρήνη ανάμεσα στα
έθνη χωρίς ειρήνη ανάμεσα στις θρησκείες. Δεν θα υπάρξει ειρήνη ανάμεσα στις θρησκείες χωρίς
διάλογο μεταξύ των θρησκειών».
Είναι δυνατόν το πρόβλημα να είναι με τις θρησκείες λόγω έλλειψης διαλόγου μεταξύ τους; Είναι
ο διάλογος η ειρηνική λύση για τις θρησκείες; Ποιες είναι οι γέφυρες συναντήσεων μεταξύ τους;
Το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι η απουσία διαλόγου μεταξύ των θρησκειών, αλλά το
πραγματικό πρόβλημα έγκειται στο νέο αυτό φαινόμενο που αντιπροσωπεύεται από την

καταφανή σύγκρουση των θρησκειών. Το φαινόμενο αυτό γίνεται ολοένα και πιο οξύ από την
κυριαρχία της θανατηφόρου κοσμικής ιδεολογίας της ανάγκης να διαχωριστεί η θρησκεία από το
κράτος και τις δημόσιες υποθέσεις της κοινωνίας, δηλώνοντας ότι η θρησκεία είναι το όπιο του
λαού και κηρύττει το θάνατο του Θεού. Αυτό το επιθετικό κύμα κατά της θρησκείας εκφράστηκε
με έντονες προσπάθειες και εντατικές οργανωμένες απόπειρες μέσω διεθνών πολιτικών εκθέσεων
και άλλων μέσων ενημέρωσης, για να απεικονίσουν μια άσχημη και απομονωμένη εικόνα της
θρησκείας ως πηγής όλων των δεινών στον κόσμο.
Η συνάντηση αυτή είναι ένα εργαστήριο για την προώθηση της κατανόησης, της συνεργασίας και
του σεβασμού του θρησκευτικού και πολιτιστικού πλουραλισμού, προκειμένου να
καταπολεμηθούν οι συγκρούσεις και οι διαμάχες και να ενσταλαχθεί η πίστη ενάντια στον
αθεϊσμό, η ειρήνη ενάντια στους πολέμους και η αδελφότητα ενάντια στον ρατσισμό.
Πρέπει να υπερασπίσουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια με την οικοδόμηση μιας ειρηνικής
συνύπαρξης μεταξύ των λαών και την προστασία της δημιουργίας και της εργασίας στην ενότητα
της ανθρώπινης οικογένειας, στην αναζήτηση της αλήθειας, της καλοσύνης και της ομορφιάς. Οι
γέφυρες ειρήνης χτίζονται πάνω στα ακόλουθα:
1. Να υπηρετούμε τους φτωχούς χωρίς να σταματάμε σε θρησκευτικές, εθνοτικές ή φυλετικές
διαφορές.
2. Συνεργασία για τη δημιουργία και διατήρηση της ειρήνης ώστε η θρησκεία να παραμείνει
πάντα αθώα από οποιαδήποτε βία, σφαγή ή καταστροφή.
3. Να εργαστούμε για ριζικές αλλαγές κάνοντας τους πάντες να καταλάβουν, βρίσκοντας ριζικές
λύσεις στα προβλήματα και αναγνωρίζοντας τον πλουραλισμό ως προστιθέμενη αξία στις
κοινωνίες. Από τη Χριστιανική μας πίστη, που απαιτεί ειρήνη και αγάπη και προτρέπει για
αρμονία και αποκήρυξη του πολέμου, της συνωμοσίας και βλάβης των άλλων βάσει θρησκευτικών
ή εθνοτικών διαφορών, πρέπει να απευθυνθούμε στον Θεό, τον Θεό της αγάπης και της ειρήνης,
που δημιούργησε τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική Του εικόνα και ομοίωση και φύσηξε μέσα του
πνοή ζωής για να ζήσει ελεύθερα πάνω στη γη. Πρέπει να εκπληρώσουμε το θείο θέλημά Του και
να συμφιλιωθούμε μεταξύ μας και να βάλουμε στην άκρη τα θεολογικά μας δόγματα, επειδή δεν
επιλέξαμε εμείς πού να γεννηθούμε και σε ποια ομολογία, εθνικότητα, εθνότητα ή χώρα να
ανήκουμε. Και αν δεν ήταν θέλησή μας, τότε ήταν Θείο Θέλημα. Η ειρήνη του Θεού, στην οποία
έχετε κληθεί όλοι σαν ένα σώμα, ας κατευθύνει τις καρδιές σας (Κολοσσαείς 3:15) και μ’ αυτό τον
τρόπο συνεχίζει ο Κύριος το δημιουργικό του έργο και στους ανθρώπους την ειρήνη δίνει πάνω
στη γη (Σειράχ 38:8), επειδή ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας αλλά ειρήνης (Α′ Κορινθίους
14:33).
Η ειρήνη στον Χριστιανισμό είναι ένα θείο δώρο που μας δόθηκε από τον Κύριο Ιησού Χριστό
πριν την Ανάληψή Του. «Φεύγω και σας αφήνω την ειρήνη. Τη δική Μου ειρήνη σας δίνω. Δεν σας
τη δίνω όπως τη δίνει ο κόσμος. Μην ανησυχείτε και μη δειλιάζετε.»(Ιωάννης 14:27)
«Ας επιδιώξουμε λοιπόν ό, τι φέρνει την ειρήνη κι ό, τι συντελεί στην πνευματική οικοδομή του
συνόλου της εκκλησίας» (Ρωμαίους 14:19). «Ο Κύριος τη δύναμη δίνει στο λαό του˙ και στο λαό
Του δίνει Αυτός την ευλογία της ειρήνης.»(Ψαλμός 29:11)
Η ειρήνη είναι τελικά, όπως είπε ο Άγιος Αυγουστίνος, «η γαλήνη του μυαλού, η ηρεμία της
ψυχής, η απλότητα της καρδιάς, ο δεσμός της αγάπης, ο σύντροφος της φιλανθρωπίας˙ είναι αυτή
που αφαιρεί τις εχθροπραξίες, σταματά τους πολέμους, καταστέλλει τον θυμό και σπάει την
υπερηφάνεια. Αγαπά τους αντιπάλους, συμφιλιώνει τους εχθρούς και είναι ευχάριστη και
αποδεκτή από όλους».

Να εφαρμόζετε την ειρήνη με όλους. Να έχετε ειρήνη με όλους. «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, γιατί
αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού»(Ματθαίος 5:9).
Η ειρήνη είναι η γέφυρα που μας ενώνει όλους μαζί. Είναι έκκλησή μας, προσευχή μας και
επιθυμία μας, η αγάπη να ενώσει τις καρδιές και να γκρεμίσουμε τα εμπόδια της απόστασης και
του μίσους, και μαζί να οικοδομήσουμε μια αληθινή ανθρωπότητα, για να επιτύχουμε τον
επιθυμητό σκοπό του Θεού, που είναι να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, και ότι κανείς δεν έχει
μεγαλύτερη αγάπη από κείνον που θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των φίλων του. (Ιωάννης 15:1213)
Εμείς στη Συρία, το λίκνο των Θείων Θρησκειών και της γης των πολιτισμών, ζήσαμε με τους
Μουσουλμάνους αδελφούς μας πάνω από χίλια πεντακόσια χρόνια μέσα σε ένα κλίμα αγάπης,
συνεργασίας και κοινής προσοχής στην οικοδόμηση της πατρίδας μας και την υπεράσπισή της.
Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης, η οποία βρίσκεται στο έβδομο έτος, οι δυνάμεις του κακού
προσπάθησαν να διαλύσουν τη σχέση μεταξύ Μουσουλμάνων και Χριστιανών και προσπάθησαν
να φυτέψουν το φόβο στις καρδιές μας. Υπάρχουν ισχυρές σκευωρίες για την εκτόπιση των
Χριστιανών από την Ανατολή και αυτό μας πονάει γιατί θα επιτύχει τους στόχους κάποιων χωρών
και θρησκειών που πιστεύουν ότι η Χριστιανική παρουσία στην Ανατολή δεν είναι επιθυμητή και
ότι οι Χριστιανοί είναι αποικία, ξεχνώντας ότι η γενέτειρα του Χριστιανισμού είναι η Βηθλεέμ και
ο Χριστιανισμός στην Ευρώπη ξεκίνησε από τη Δαμασκό και την Αντιόχεια. Και επίσης ότι οι
Χριστιανοί, κυρίως οι Σύριοι Χριστιανοί, ήταν αυτοί που μετέφεραν (με την έννοια της
μετάφρασης) τον Ελληνικό πολιτισμό στα Συριακά και στη συνέχεια στα Αραβικά. Σήμερα,
επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τη σχέση μας μεταξύ μας υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες,
εργαζόμενοι για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής ιδεολογίας και ζητώντας τον τερματισμό
του πολέμου και την εφαρμογή της ειρήνης. Μέχρι τώρα, οι συναντήσεις μας συνεχίζονται
εντατικά, προκειμένου να διατηρηθεί η ενότητα της πατρίδας μας, η δύναμη των σχέσεών μας και
η εδραίωση της κοινής μας ύπαρξης. Έτσι, απευθύνω έκκληση σε σας να συνεργαστείτε μαζί μας
για τη διατήρηση όλων των συνιστωσών και του εθνικού και θρησκευτικού ιστού σε αυτόν τον
όμορφο κήπο, τη Συρία, όμορφο λόγω της γης και του λαού της, της πολιτιστικής της κληρονομιάς
και της θρησκευτικής της πολυμορφίας˙ ώστε να διαφυλάξουν όλοι τον τόπο τους και τη θέση
τους και το δικαίωμά τους να ζουν σε αυτό το έθνος με αξιοπρέπεια, ευτυχία και ειρήνη.
Ελπίζω η συνάντησή μας να είναι μια αρχή για την οικοδόμηση γεφυρών αγάπης. Καλούμε τον
κόσμο να ακούσει τη φωνή μας, να σταματήσει τους πολέμους, να απαρνηθεί τον ρατσισμό και να
ανοικοδομήσει την ανθρωπότητα πάνω σε υγιή θεμέλια.
Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.
Ειρήνη σε σας και η Ειρήνη να είναι μαζί σας.

