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إلى حكام األمم المتحاربين
فيلوثيوس زرفاكوس(القديس )الشيخ 

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

صغوا أيها الملوك وحكام األمم الذين يحّبون الحرب، وكونوا حكماء!أ
لقد جعلكم اهلل القدير وخالق كل شيء ملوكًا وأمراًءا وحكاًما ألمم وش$$عوب، وق$$د وثقت بكم ش$$عوبكم

 وتؤّمنواشعوبكم، ولتحكموا رعاياكم بالعدل والحق، وكآباء حنونين وحكام ممتازين، أن تعولوا اإلدارته
الخير والسعادة والخالص.ها ل

لماذا نسيتم هدفكم؟ استمعوا وكونوا حكماء! لق$$د قتلتم مئ$$ات اآلالف من النزه$$اء واألبري$$اء بتس$$ليمهم
للذبح والنار وقاع البحر. مئات اآلالف جعلتموهم بائسين، شنيعين، قذرين، جائعين، عراة، بال مأوى!

باليين الملي$$ارات ُته$$َدر ك$$ل ي$$وم على أدوات الح$$رب ألنكم ترمونه$$ا في الن$$ار والبح$$ر إلش$$باع ش$$غفكم
باألناني$$ة والطم$$وح دون التفك$$ير في أّن به$$ذه األم$وال ال$$تي ترمونه$$ا ب$$دون ت$ردد وبش$$كل ظ$$الم وغ$$ير

 الماليين من الفق$$راء و الجي$$اع واألرام$$ل واأليت$$ام! ف$$أين ع$$دلكم؟ أين محبتكم، أينذَ$$نقيعقالني، ق$$د 
عاطفتكم، أين اهتمامكم؟

ما الذي ستس$$تمتعون ب$$ه، وم$$ا ال$$ذي ستكس$$بونه إذا رأيتم أوروب$$ا بأكمله$$ا تت$$دحرج في ال$$دماء وم$$دنها
تتفكك إلى أكوام من الخراب؟ أنتم مسؤولون عن ك$ل م$ا س$بق! التفت$وا إلى أنكم بش$ر! س$وف تموت$ون

على الرغم من أنكم اللوردات والحكام.
 الكوناإنكم تسعون، ظلمًا ولمصلحتكم الخاصة، إلى توسيع حدود دولكم، وإذا كان ذلك ممكنًا، أن تغزو

بأسره، وأن تدخلوا التاريخ ظاهرًيا، بينما لن تأخذوا شيًئا معكم غ$ًدا عن$$دما تموت$ون. ستحص$لون فق$ط
على ثالث مالعق من التراب بينما يتم إلقاؤكم في القبر، أموات$ًا، فق$ط لتص$$بحوا نتان$ًة وعفن$ًا للدي$دان!

، ل$$ذا ع$$ودواالع$$ادلضعوا في اعتباركم أنه سيتم استدعاؤكم للمحاسبة على أفعالكم أمام اهلل القاض$$ي 
إلى رشدكم وتوبوا وأوقفوا الشر.

لقد أعطاكم ملك الملوك وخالق كل شيء، الذي منه حصلتم على الصولجان والقوة وحياَتكم وأنفاس$$كم
. أنتم ال تعص$ون وص$ية المحب$ة أحب$وا بعض$كم بعض$ًا ن، وص$يًة لكم وللجمي$ع بقول$ه  "وكل ما هو ّحس$َ "

وحسب بل تأمرون رعاياكم أيًضا بأن يكرهوا إخوانهم ويقتلوهم. ألستم تدركون أن جميع البشر إخ$$وة،
مخلوقات لَنفس األب؟ ال يوجد أممي وال يهودي، بربري، سكيثي، رجل حر وال عب$$د، إنجل$$يزي، فرنس$$ي،
ا واح$د، جميعن$$ا روسي، ألماني، إيط$الي، أوروبي، أم$$ريكي، آس$يوي، أف$ريقي، أس$$ترالي، ب$ل نحن جميعً$$

إخوة، كلنا متساوون.
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فكِّروا في الشر الذي تفعلونه، ِرّقوا إلخوانكم من بني البشر وكونوا آسفين تجاههم. إخوتكم وجن$$ودكم،
ذبحوا كغنم؟ تش$$فقون على زوج$$اتهم ال$$ذين جعلتم$$وهن أراماًل م$$اذا أض$$روا بكم عن$$دما أرس$$لتموهم ليُ$$

ا وبائس$$ين! اش$$عروا بالن$$دم لألب واألم الل$$ذين تركتموه  ب$$دون أطف$$ال! أش$$فقوا علىماوأوالدهم أيتامً$$
(! اشعروا بالناس من جميع األعمار ال$$ذينpremature)المسنين والحوامل والمرضعات واألطفال الخّدج 

بسبب عنادكم وجشعكم وحسدكم وافتخاركم وطموحكم، جعلتموهم بائس$$ين، حزي$$نين، ب$$دون طع$$ام،
بدون منزل وحتى بدون مالبس! اندموا على المدن التي أحرقتموها، والسفن ال$$تي غ$$رقت، والط$$ائرات

ألراملاوالجي$$اع ولملي$$ارات ال$$تي ألقيتموه$$ا في البح$$ر والن$$ار، وأعطوه$$ا للفق$$راء ل ارثواالتي تحطمت! 
واأليتام، ألعمال الخير واإلحسان.

أتمنى أن صوتي اآلتي من أعماق قلبي بألم وحزن ودم$وع ي$دخل في آذانكم وتتلقون$ه. أعلم أن خطاي$$ا
ِتي wا ا يَ$$ ْجِلهَ$$ yِمْن ا "الناس كثيرة، ومن أجل خطاياهم يأتي عليهم غض$$ب اهلل. كم$$ا يق$$ول الرس$$ول ب$$ولس 

، وإذا لم يتوبوا ويلجأوا إلى اهلل الذي ك$$انوا بعي$$دين عن$$ه، فسيض$$يعون. ْبَناِء اْلَمْعِصَيِة yَغَضُب اهلِل َعلَى ا"

. الذين ارتدوا عن اهلل هلكوا "إذ كما يقول داود،  "

أنتم  أيها السادة، أول من ينبغي أن يكون قدوة حسنة. توبوا وارجعوا إلى اهلل ال$$ذي تركتم$$وه، وكون$$وا
من طبيعة  " أن يري$$د التش$$ّبه بالس$$ادة بحس$$ب ق$$ول أح$$داإلنس$$ان"متأكّدين أن الناس سيقلدونكم ألنه 

الحكماء.
األمر متروك لكم ي$$ا حك$$ام األمم، أن تجلب$$وا الس$$الم والطمأنين$$ة والف$رح والس$$عادة لألمم، كم$$ا أن األم$$ر
يعتم$$د عليكم أن تجلب$$وا الص$$راع والح$$رب والح$$زن والب$$ؤس والع$$ذاب وال$$دمار لألمم واللعن$$ة األبدي$$ة
لنفوسكم. اختاروا األول، أي تحقيق وصية اهلل بالمحب$$ة وتحقي$$ق الس$$الم المنش$$ود للع$$الم، وبالت$$الي أن

تتركوا اسمًا يستحق اإلعجاب من جميع األجيال.
نفس،الكََرب مع 

 فيلوثايوس زرفاكوستاألرشمندري
رئيس دير اللونغوفاردا المقدس، باروس، اليونان

1940األول من نيسان، 
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