
 

 ١٩٢٥قرب أثينا عام   ظهور عالمة صليب ربنا يسوع املسيح

 

 ( أيلول٢٧) ١٤يقام تذكاره يوم 

 
السلطة يف اليوانن ويف  ، ُوجدت يف مراكز١٩٢٠ لوابألخص حقبة ا ١٩٠٠ ليف بداايت ا

للكنيسة. ومن أفعال هذه القوات كان إدخال التقومي -البطريركية املسكونية قوات علمانية معادية
الغريغوري ابلقوة. هذا التقومي الغريغوري هو صاحل لعمليات التجارة وأسواق البورصة والنشاطات 

ن املمكن فائدة وابألحرى حىت مؤذي. ليس م الدنيوية والعلمانية األخرى. أما ليتورجياً فهو عملياً بال
أبي طريقة التوفيق بني التقومي الغريغوري ونظامنا الفصحي القانوين املسيحي األرثوذكسي. عالوة على 

رفوض يف داخل ورجي مِقبل كنيسة حملية خلق شقاق ليت ذلك، إدخال تغيري يف التقومي الكنسي من
 حبد ذاهتا.الكنيسة 

للكنيسة -املعاديةقانونية و -بشر يف اليوانن رفضت قبول هذه التغيريات الغريأعداد هائلة من ال
واليت فُرضت عليهم بقوة شرطة الدولة. أولئك البشر عانوا وما زالوا يعانون اإلضطهاد والسجن واحلرمان 
على أيدي قوات الشرطة العلمانية. ولكن األعني الروحية للمسيحيني األرثوذكسيني األصيلني رأت 

وضوح، حىت لو يف ذلك الوقت مل يدركوا كليًا شر التقومي اجلديد. فقد كان سابقًا وعالمًة ألعظم ب
. املسكونية. مع ذلك، العديد من الناس أخذهتم احلرية. البعض بدأ يتضعضع –هرطقة يف اتريخ العامل 

فرض هرطقتهم وابلتايل استطاعوا  ٣٥١فكما كان اآلريوسيون مسيطرون على السلطة الدنيوية عام 
وانن. يف يعلى اإلمرباطورية، كذلك اآلن إصالحيو التقومي كانوا يسيطرون على السلطة الدنيوية يف ال

، أرسل ٣٥١إلتفت هللا الرحوم حلاجات شعبه. وجمدداً، كما يف سنة ، هكذا زمن مضطرب وخطري
 .لكذبةا ملعلمنيهللا ظهوراً عجائبياً لعالمة الصليب الكلي الشرف خلتم احلقيقة وليخزي ا

 

 :حصل ظهور عالمة الصليب هبذه الطريقة



 ١٤رهخه الواقع ات رتفاع صليب املخلص الكرمي احمليياحتديدًا عشية عيد ، و ١٩٢٥ عام يف
أيلول شرقي حسب التقومي الكنسي األرثوذكسي، أُقيمت السهرانية يف كنيسة القديس يوحنا الالهويت 

التاسعة مساًء  كان قد جتّمع أكثر من ألفي شخص من املؤمنني يف ضواحي أثينا. وحبلول الساعة 
األرثوذكس األصيلني حول الكنيسة حلضور اخلدمة، وذلك ألن عدداً قليالً جداً من كنائس األرثوذكس 

لرمم من السلطات املدنية. ولكن اب اهبا مفتوحة عن دون قصد من ِقبلاألصيلني كانت قد بقيت أبو 
ريًا من الناس  كهذا مل يذهب من مري يقني السلطات له. فحوايل احلادية عشرة ذلك، فإَن جتّمعاً كب

مساءً أرسلت السلطات كتيبة من الشرطة إىل الكنيسة "ملنع أي أعمال شغب اليت قد حتصل من جرّاء 
جتمع كبري كهذا". ولكن بسبب احلجم اهلائل هلذا التجمع مل يستطع أفراد الشرطة يف ذلك احلني من 

عتقال الكاهن، وابلتايل انضموا إىل حفل املؤمنني الذي اكتّظ يف ابحة اب م أبي عمل فّعال والالقيا
 .الكنيسة

سب الشخصية بل ح بغض النظر عن نواايهم الفعلية لوجودهم هناك وضد إرادهتمعندها، و 
ذه الظاهرة ههذا احلفل من املؤمنني يف  تفوق كل طاقة بشرية، أضحوا شركاءاإلرادة )اإلهلية( اليت 

 . العجائبية

 شرق الشمايلجتاه الاببدأ يظهر يف السماء فوق الكنيسة يف متام احلادية عشرة ونصف مساًء 
عته منني فحسب، ولكن أبش. هذا النور مل يضيء فقط الكنيسة واملؤ والمع صليب من النور مشع

ليب نذكر أن هيئة الصجنوم السماء الصافية وامتألت ابحة الكنيسة من نور شبه حّسي.  أُظلمت
 يف نفسها كانت من ضوء كثيف للغاية وميكن رؤيته بكل وضوح كصليب بيزنطي مع عامود أفقي

 .أسفله

لصليب بتدأ امث ا استمّرت هذه اآلية السماوية ملدة نصف ساعة لغاية منتصف الليل، ومن
يف الكنيسة.  الصليب احتفال رفع كما هو حال الصليب يف يد الكاهن أثناء   يرتفع ببطء عامودايً 

 .وبعد انتصابه كلياً إبتدأ الصليب يزول تدرجيياً 



على  سجدوا يعجز املنطق البشري أن يوحي ما حدث أثناء هذه احلادثة. فاحلشد أبمجعه
 أخذوا يرتلون الصلوات مسبحني الرب بقلب وفم واحد. ومن الذين اهنمرت دموعهماألرض يبكون و 

إميان األطفال يف أعماق أنفسهم. وأضحى حشد املؤمنني وكتيبة  أفراد الشرطة الذين عاينوا فجأة
 .إهلية وا بدهشةذمن املؤمنني. مجيعهم حتماً ُأخ موّحداً  الشرطة معاً قطيعاً واحداً 

 ًا إىل املدينةعائد استمرت السهرانية لغاية الرابعة صباحاً، ومن مث اجنرف هذا السيل البشري
 .حاملني معهم خرب هذه اآلية اليت كانوا وما زالوا يرتعدون ويبكون من إثرها

ركوا خطيئتهم إذ أد(، العديد من امللحدين والصوفيني واإلصالحيني )أي أتباع التقومي اجلديد
وذنبهم ولكن ابلرمم من ذلك أبوا أن يتوبوا، حاولوا شىت الطرق أن ينكروا هذه اآلية أو يقدموا تفسرياً 

وضوح كشكل الصليب ن شكل الصليب الذي ظهر بكل دقة و ما هلا. ولكن حقيقة ما جرى أ
  فىمع ثالثة قضبان متقاطعة والسفلي منها منحدر، ن“( الصليب الروسي”البيزنطي )أحياانً يدعى 

 .كلياً أي نظرايت عن حادثة عوامل طبيعية

كونية(، األوىل )أي املس العظمى املهم يف واقع ظهور الصليب هذا أنه حدث أثناء قمة اهلرطقة
وهذا من شأنه أن يولد يقيناً عند املستقيمي الرأي عن مدى أمهية مسألة التقومي وسائر األمور املتعلقة 
هبا. فليس هناك من أي شخص عقالين إبستطاعته مناقشة هذا املوضوع سطحياً، إن كان مبنطق 

دون أي  ، أصبحوا٣٥١م شأن اآلريوسيني عام علماين أو نظرايت دنيوية. فاإلصالحيون هنا، شأهن
 .عذر أو تربير ذات

 
 
 
 
 
 

   



 تقارير شهود عيان عن ظهور الصليب فوق كنيسة القديس يوحنا الالهويت

 (Mt. Hymettus) يف جبل هيمتس ()شرقي١٩٢٥أيلول  ١٤

-١- 

امًا يف  مخسون ع منذ حوايل سلوا ملنع حصول السهرانية تلك الليلةكنت أحد رجال الشرطة الذين أُر   "
كنيسة القديس يوحنا الالهويت القروية. كان ذوي التقومي القدمي يقيمون السهرانية هناك، ألهنا كانت عشية عيد 

اول إعتقال  حمل –حوايل األلفني شخص –رفع الصليب الكرمي املقدس. وألن العديد من الناس قد جتمع هناك 
 .ينتهوا احة القريبة وانتظران أنان، لكن جلسنا بصمت يف البالكاهن كما أُمر 

لى الفور صراخات املتجمعني. ع حوايل احلادية عشرة ونصف مساًء، مسعنا ضجيجاً مريباً ومدّوايً آٍت من
ركضنا لنرى ماذا حيصل ورأينا مجع املؤمنني أبكمله حبالة من الدهش. البعض كانوا يبكون وآخرون صارخني "اي 

 ورون ميباً عن الوعي منهمكني بشعينهم إىل السماء، وآخرون أيضاً يسقطرب ارحم" ساجدين على األرض وأع
نطقة أبسرها. ملعظيم. مث حن أيضاً نظران وعايّنا هذه العظمة:  صليٌب مشٌع ابلغ احلجم عالياً فوق الكنيسة ينري ا

الصغار،  ل األطفالمثلكن على الفور أدركنا يف أنفسنا وسجدان على أركبتنا وبكينا و  ابخلوف، يف البدء ُأخذان
 .انسني السبب الذي أتينا من أجله

ليس   –ا السهرانية لنهايته  ابلطبع، من الطبيعي أن أقول لك أننا مبلء األحاسيس حضران ما بقي من
ية العظيمة اليت عن هذه اآلكمضطِهدين بل كمسيحيني مؤمنيني. صباحاً عندما رجعنا إىل املخفر، أخربان اجلميع 

لكرمي ا نعاينها. بعدها كان هناك حتقيق ومجيعنا أقسم ميني الشرف أننا قد رأينا الصليب قني أننا مستحُحسب
 ".بوضوح عالياً يف السماء

 يوحنا د. مليمس

 سنة من العمر ٧٨شرطي متقاعد، 

 Aristotle شارع أريستوتل ٧٣ 

 )من ضواحي أثينا(  ،Peristeriبرييستريي 

 



 
-٢- 

 
أقود. وصلت إىل أومونيا  كنت أقوم ابلرحلة األخرية للرتاموي الذي كنت  ،١٩٢٥يف تلك الليلة عام "

 -أنظروا!  -الصليب!  -وبدأت ابلدورة حول الساحة عندما رأيت اجلميع ينظرون حو السماء ويبكون: أنظروا!
غري املستحق ال عاينت أان أيضاً فلة. أطلعت رأسي من ابب الرتام و الصليب! فوراً استخدمت الفرامات وأوقفت القا

ُمِشعاً فوق جبل هيمتس. ال أذكر إىل مىت استمرت هذه الظاهرة. فقط  -ليكن إمسه ممجداً  -صليب ربنا الكرمي
الوقت،  كإن الصليب الكرمي الذي عاينت تلك الليلة قد جعل مين إنساانً آخر. منذ ذل -أعرف شيئًا واحداً 

 ."األصيلني حيني املستقيمي الرأيبناً أميناً لكنيسة املسياأصبح اجلميع يف عائليت 

 أثناسيوس برميالس

 سنة من العمر ٨٠سائق ترام متقاعد،

 Kavalis كافاليس  شارع  ١٧

 )من ضواحي أثينا(  ،Niceaنيقية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ابللحن الثالث -الطروابرية 

 
املؤمنون قذفتهم و أيها املخلص، عندما بدأت عاصفة املسكونية تثور مضبًا بوجه كنيستك املقدسة، 

قومي كنيستك   الكرامة أيها الرحوم، ختم ت الرايح كالرسل على حبر اجلليل، منحتنا بعالمة صليبك الكلي
 .بشفاعات والدة اإلله، اي خملص خلصنا: كرمز للسبيل القومي، لذلك هنتف بفرح

 
 ابللحن الثامن -القنداق 

 
نني عطفك، ألنك أشرقت عالمة خالصنا لتعزية املؤمأيها املخلص، إن أثينا هتللت مبعيانتها عظمة 

 .املؤمنني نعظم تنازلك الذي ال ينطق به وللشهادة ابحلق. من أجل ذلك أيها القدوس، حن
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