
2017أیلول 10-2حج الحیاة الحقیقیة في هللا  في موسكو ، 

كیف نبني الجسور بین انقساماتنا ونحقق السالم في العالم؟

فاسوال ریدن

الكنیسة الیونانیة االرثوذكسیة 

كلمة الترحیب

متمیزة جدیدة تم شخصیاالیوأود أن أبدأ بالترحیب الحار بِـجمیع الحاضرین ھنا الیوم: بیننا
السالم علیكم" و "شالوم"."نقول:مھلـ.تنضم إلینا للمرة األولى

ألحیاة الحقیقیة في هللا، ِمثلكم، نبحث عن الـمصالحة، السالم، والوحدة بِـحب أخوي قّراءنـَحن، 
صادق.

د صالتَنا ونصلي  إلى ھنامع نَـجــتَ  � القدیر أن ینیر طریقنا وللمرة األولى في روسیا لكي نوّحِ
فنقدم مشاركاتنا الخاصة التي ستكون بـِحسب مشیئة هللا في موضوع: "كیف نبني الجسور بین 

إنقساماتنا".

ختلف لقد كان حوار األدیان على الدوام، وفي حد ذاتھ، مصدراً قَیِّماً كونھ یَـجمع بین أناس من ُمـ
بَــنا وھم معًا، ،ي یَكتشفواوالتقالید والقومیات لكذھنیاتاألدیان وال العناصر المختلفة التي قد تقّرِ

الحوارات التي سنتشاركھا في األیام نّ إروحی�ا، والتي یمكن أن نبني علیھا حواًرا مشترًكا. 
لھ ونَنقُ أكثر ما لَـمس قلوبنا دیارناالمقبلة ال یـَِجب أن تبقى فیما بیننا، بل علینا أن نـَحمل إلى 

، فنعلمھم ونثقفھم.شعبنابدورنا إلى 
حوللنشر السالم الخمیرةكعلى الرغم من أننا قلة ھنا، عندما نعود إلى دیارنا، یـَِجب أن نكون 

صورةبذلك العالم حیث ھناك الفوضى، والحب حیث الكراھیة، والوحدة حیث اإلنشقاق فنعكس 
ع ُحبَّنا فیَِصل لآلخرین الذین فقطنھتم خاملینهللا. ال ینبغي أن نبقى بأحبائنا، ولكن یـَِجُب أن نوّسِ

.ال نعرفھم حتى ونُصلي أن یَـمنَح هللا َجـمیع َخلِقِھ قَلبًا جدیدًا

ولذلك، فإنَّ نَـْھَجنا في ھذه االجتماعات ینبغي أن یَكون َحقیقیًا یھدف إلى تعزیز التفاھم واحترام 
وھكذا، فإن هللا سیكون إلى جانبنا، ونحن .ھھاواالمتناع عن تشویالتقالید الدینیة لبعضنا البعض 

الحب.: المصالحة والسالم وسوف نفوز بالكأس التي ھي

(إلى اآلن"لم یزل في الظالمنھ في النور وھو یبغض أخاه إمن قالالـُمقَدَّس:"كتابناقول ی .1
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قودنا إلى نوِره، لیالحكمة التي تأتي منھ، لنحصل على لذلك فلنسأل هللا، أن یـَخلَُق فینا قَلبًا نَقیًا، 
صانعي سالم، ووإلى القداسة فنكون ُمستَحقِّین في َعینَیھ. إن هللا یطلب منا أن نكون ُمْصِلحین، 

تُثِْمر في القداسة.سـَ ونبذر البذار التي 

مدینة مبنیة على تلة وال یـُمِكن أن تـُخفى! ال یـُمِكنُنا أن نكون ھكذا ما یجب  علینا أن نكون مثل
لم نُصبِح َشَجرةَ زیتون تنمو في بیت هللا، واضعین ثقتنا بِـَمَحبَّة هللا.

لَنا ، أن یجعَ م القدیرالسالأصلي إلى الھ  لنا مستعدین ِلتَتِْمیِم إرادتھ في كل عمل صالـِح؛ ویُـحّوِ
.ما ھو َمرضيٌّ لدیھجـَمیعًا إلى

فاسوال ریدن


