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ما الذي يجب أن نضعه في اعتبارنا ونفعله
في الوضع السياسي الراهن؟
األرشمندريت زخريا زاخارو

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
صلي فق ط بقلبٍ
"نحن ال نع رف كلَّ ش يءٍ عن ص راعات ه ذا الع الم ،وليس من الض روري أن نع رفُ .ن ّ
نتحي ز ،ألن كلَّ ط رفٍ س يكون مس ؤوالً عن ج رائمَ ال نريد
رحيم من أجل سالم العالم وللجمي ع .نحن ال
ّ

ثر مم ا هم على ص واب ،فإنن ا
المشاركةَ فيها وال أن ُندانَ بها .إذا ّ
صلينا من أجل ال ذين هم على خطأٍ أك َ
أكثر مما هم على خطأٍ،
َ
صلينا من أجل الذين هم على صوابٍ
تمم الوصية بأن ُنحب حتى األعداء .وإذا ّ
ُن ّ
نا .ل ذلك ،ال يمكن أن نك ون على خطأٍ إذا ص ّلينا أن ُي ّ
فإنن ا نعم ل حس ً
خلصَ اهلل الجميعَ ويمنح الس المَ
للعالم.

بالنسبة لنا ،ككهنةٍ ورهبان على وجه الخص وصِ ،من المهم ج دً ا أال نك ون سياس يين على اإلطالق ،ألنن ا

البعض وض د اآلخ رين
نق دّ م قرابينن ا هلل ،الليتورجي ا المقدس ة ،من أج ل الع الم كلِّه؛ وإذا كنا نق ُف م ع
ِ
تقدما ُتنا .أعتقد أن ه عن دما تك ون هن اك ح رب ،فاألفض ل أاّل ُنص ِدر األحك ام ،ب ل أن نقت ني الرأف ة
َت ُ
بطل ِ
ّ
الرب الجميعَ المعاناة .إذا كان لليتورجي ا أي قيم ة ،فال ينبغي أن يُ س تَ ثنى أح د من
جنب
ونصلي حتى ُي ّ
ُّ
يء ومن أج ل كلِّ
قلبي عندما أقف أمام مذبح اهلل وأقول ل ه "ال تي ل ك مم ا ل ك نق دمها ل ك عن ك ِّل ش ٍ

شيء".
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