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Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά όλους τους εδώ παρόντες. Ανάμεσά μας έχουμε νέους 
διακεκριμένους καλεσμένους μαζί μας για πρώτη φορά, στους οποίους όλοι μας λέμε: As-
Salaam-Alaikum και Shalom. Εμείς, τα άτομα της «Αληθινής εν Θεώ Ζωής», αναζητούμε  όσο 
κι εσείς την συμφιλίωση, την ειρήνη και την ενότητα με ειλικρινή αδελφική αγάπη. 

Συγκεντρωθήκαμε εδώ, για πρώτη φορά στη Ρωσία, για να ενώσουμε τις προσευχές μας και 
να προσευχηθούμε στον Παντοδύναμο Θεό να φωτίσει το δρόμο μας, για να προσφέρουμε 
την ιδιαίτερη συνεισφορά μας που θα είναι σύμφωνα με το Θέλημα του Θεού, με θέμα: «Πώς 
να γεφυρώσουμε τις διαιρέσεις μας». 

Ο διαθρησκευτικός διάλογος υπήρξε ανέκαθεν από μόνος του μια πολύτιμη πηγή, διότι 
φέρνει κοντά ανθρώπους από διαφορετικά πιστεύω, διαφορετικές νοοτροπίες και 
παραδόσεις, διαφορετικές εθνικότητες, για να ανακαλύψουν μαζί τα στοιχεία που θα 
μπορούσαν να τους προσεγγίσουν πνευματικά, πάνω στα οποία θα μπορούσαν να 
οικοδομήσουν έναν κοινό διάλογο. Οι διάλογοι τους οποίους θα μοιραστούμε αυτές τις μέρες 
δεν πρέπει να παραμείνουν μόνο ανάμεσά μας, αλλά στην επιστροφή μας, θα πρέπει να 
πάρουμε μαζί μας ό, τι άγγιξε περισσότερο την καρδιά μας και να το μεταδώσουμε στους 
δικούς μας ανθρώπους, διδάσκοντάς τους και εκπαιδεύοντάς τους. 

Αν και είμαστε λίγοι αριθμητικά εδώ, όταν επιστρέψουμε θα πρέπει να γίνουμε σαν τη μαγιά 
και να εξαπλώσουμε σε όλο τον κόσμο την ειρήνη όπου υπάρχει αναταραχή, την αγάπη όπου 
υπάρχει μίσος, την ενότητα όπου υπάρχει διαίρεση, και με τον τρόπο αυτό να καθρεφτίσουμε 
την Εικόνα του Θεού. Δεν πρέπει να παραμείνουμε αδιάφοροι φροντίζοντας μόνο τους 
αγαπημένους μας, αλλά πρέπει να απλώσουμε την αγάπη μας και στους άλλους που δεν 
γνωρίζουμε και να προσευχηθούμε ο Θεός να δώσει σε όλη τη δημιουργία Του μια νέα 
καρδιά. 

Επομένως, το πλησίασμά μας σε αυτές τις συναντήσεις θα πρέπει να είναι γνήσιο με στόχο 
την προώθηση της κατανόησης και του σεβασμού των θρησκευτικών παραδόσεων του άλλου 
και ν’ αποφύγουμε να τον απαξιώσουμε. Ενεργώντας με τον τρόπο αυτόν, ο Θεός θα είναι 
μαζί μας και θα κερδίσουμε το βραβείο που είναι: η συμφιλίωση, η ειρήνη και η αγάπη. 

Η Γραφή λέει: Όποιος, λοιπόν, λέει πως βρίσκεται στο φως αλλά μισεί τον αδελφό του, αυτός 
βρίσκεται ακόμα μέσα στο σκοτάδι. (Α′ Ιω 2:9) 

Ας ζητήσουμε λοιπόν από τον Θεό, να κτίσει μέσα μας μια καθαρή καρδιά, για να 
αποκτήσουμε τη Σοφία που προέρχεται από Αυτόν και θα μας οδηγήσει μέσα στο Φως Του, 
και στον εξαγιασμό για να γίνουμε άξιοι στα Μάτια Του. Ο Θεός μας ζητάει να γίνουμε 
επιδιορθωτές των χαλασμάτων και ειρηνοποιοί, σπέρνοντας τους σπόρους που θα 
καρποφορήσουν αγιότητα. 

Θα πρέπει να μοιάζουμε με πόλη κτισμένη ψηλά στο βουνό που δεν μπορεί να κρυφτεί! 
Μπορούμε να το πετύχουμε αυτό μόνο αν γίνουμε σαν μια ελιά που μεγαλώνει μέσα στον 
Οίκο του Θεού και εμπιστευθούμε την αγάπη του Θεού. Προσεύχομαι, ο Παντοδύναμος Θεός 
της ειρήνης, να μας κάνει πρόθυμους να ενεργήσουμε σύμφωνα με το Θέλημά Του σε κάθε 
είδους καλή πράξη και να μας μεταμορφώσει όλους σε οτιδήποτε είναι ευπρόσδεκτο σ’ 
Αυτόν.  


