ظهور عالمة صليب ربنا يسوع املسيح قرب أثينا عام ١٩٢٥
يقام تذكاره يوم  )٢٧( ١٤أيلول
يف بداايت اﻟ  ١٩٠٠وابألخص حقبة اﻟ ُ ،١٩٢٠وجدت يف مراكز اﻟسلطة يف اﻟيوانن ويف
اﻟبطريركية املسكونية قوات علمانية معادية-ﻟلكنيسة .ومن أفعال هذه اﻟقوات كان إدخال اﻟتقومي
اﻟغريغوري ابﻟقوة .هذا اﻟتقومي اﻟغريغوري هو صاحل ﻟعمليات اﻟتجارة وأسواق اﻟبورصة واﻟنشاطات
اﻟدنيوية واﻟعلمانية األخرى .أما ﻟيتورجياً فهو عملياً بال فائدة وابألحرى حىت مؤذي .ﻟيس من املمكن
أبي طريقة اﻟتوفيق بني اﻟتقومي اﻟغريغوري ونظامنا اﻟفصحي اﻟقانوين املسيحي األرثوذكسي .عالوة على
ذﻟك ،إدخال تغيري يف اﻟتقومي اﻟكنسي من قِبل كنيسة حملية خلق شقاق ﻟيتورجي مرفوض يف داخل
اﻟكنيسة حبد ذاهتا.
أعداد هائلة من اﻟبشر يف اﻟيوانن رفضت قبول هذه اﻟتغيريات اﻟغري-قانونية واملعادية-ﻟلكنيسة
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
بوضوح ،حىت ﻟو يف ذﻟك اﻟوقت مل يدركوا كلياً شر اﻟتقومي اجلديد .فقد كان سابقاً وعالمةً ألعظم
هرطقة يف اتريخ اﻟعامل – املسكونية .مع ذﻟك ،اﻟعديد من اﻟناس أخذهتم احلرية .اﻟبعض بدأ يتضعضع.
فكما كان اآلريوسيون مسيطرون على اﻟسلطة اﻟدنيوية عام  ٣٥١وابﻟتايل استطاعوا فرض هرطقتهم
على اإلمرباطورية ،كذﻟك اآلن إصالحيو اﻟتقومي كانوا يسيطرون على اﻟسلطة اﻟدنيوية يف اﻟيوانن .يف
هكذا زمن مضطرب وخطري ،إﻟتفت هللا اﻟرحوم حلاجات شعبه .وجمدداً ،كما يف سنة  ،٣٥١أرسل
هللا ظهوراً عجائبياً ﻟعالمة اﻟصليب اﻟكلي اﻟشرف خلتم احلقيقة وﻟيخزي املعلمني اﻟكذبة.
حصل ظهور عالمة اﻟصليب هبذه اﻟطريقة:

يف عام  ،١٩٢٥وحتديداً عشية عيد ارتفاع صليب املخلص اﻟكرمي احمليي اﻟواقع اترهخه ١٤
أيلول شرقي حسب اﻟتقومي اﻟكنسي األرثوذكسي ،أُقيمت اﻟسهرانية يف كنيسة اﻟقديس يوحنا اﻟالهويت
جتمع أكثر من أﻟفي شخص من املؤمنني
يف ضواحي أثينا .وحبلول اﻟساعة اﻟتاسعة مساءً كان قد ّ
األرثوذكس األصيلني حول اﻟكنيسة حلضور اخلدمة ،وذﻟك ألن عدداً قليالً جداً من كنائس األرثوذكس
األصيلني كانت قد بقيت أبواهبا مفتوحة عن دون قصد من قِبل اﻟسلطات املدنية .وﻟكن ابﻟرمم من
جتمعاً كبرياً من اﻟناس كهذا مل يذهب من مري يقني اﻟسلطات ﻟه .فحوايل احلادية عشرة
ذﻟك ،فإ َن ّ
جراء
مساءً أرسلت اﻟسلطات كتيبة من اﻟشرطة إىل اﻟكنيسة "ملنع أي أعمال شغب اﻟيت قد حتصل من ّ
جتمع كبري كهذا" .وﻟكن بسبب احلجم اهلائل هلذا اﻟتجمع مل يستطع أفراد اﻟشرطة يف ذﻟك احلني من
ظ يف ابحة
فعال وال ابعتقال اﻟكاهن ،وابﻟتايل انضموا إىل حفل املؤمنني اﻟذي اكت ّ
اﻟقيام أبي عمل ّ
اﻟكنيسة.
عندها ،وبغض اﻟنظر عن نواايهم اﻟفعلية ﻟوجودهم هناك وضد إرادهتم اﻟشخصية بل حسب
اإلرادة (اإلهلية) اﻟيت تفوق كل طاقة بشرية ،أضحوا شركاء هذا احلفل من املؤمنني يف هذه اﻟظاهرة
اﻟعجائبية.
يف متام احلادية عشرة ونصف مساءً بدأ يظهر يف اﻟسماء فوق اﻟكنيسة ابجتاه اﻟشرق اﻟشمايل
صليب من اﻟنور مشع والمع .هذا اﻟنور مل يضيء فقط اﻟكنيسة واملؤمنني فحسب ،وﻟكن أبشعته
حسي .نذكر أن هيئة اﻟصليب
أُظلمت جنوم اﻟسماء اﻟصافية وامتألت ابحة اﻟكنيسة من نور شبه ّ
نفسها كانت من ضوء كثيف ﻟلغاية وميكن رؤيته بكل وضوح كصليب بيزنطي مع عامود أفقي يف
أسفله.
استمرت هذه اآلية اﻟسماوية ملدة نصف ساعة ﻟغاية منتصف اﻟليل ،ومن مث ابتدأ اﻟصليب
ّ
يرتفع ببطء عامودايً كما هو حال اﻟصليب يف يد اﻟكاهن أثناء احتفال رفع اﻟصليب يف اﻟكنيسة.
وبعد انتصابه كلياً إبتدأ اﻟصليب يزول تدرجيياً.

يعجز املنطق اﻟبشري أن يوحي ما حدث أثناء هذه احلادثة .فاحلشد أبمجعه سجدوا على
األرض يبكون وأخذوا يرتلون اﻟصلوات مسبحني اﻟرب بقلب وفم واحد .ومن اﻟذين اهنمرت دموعهم
أفراد اﻟشرطة اﻟذين عاينوا فجأة إميان األطفال يف أعماق أنفسهم .وأضحى حشد املؤمنني وكتيبة
موحداً من املؤمنني .مجيعهم حتماً أُخذوا بدهشة إهلية.
اﻟشرطة معاً قطيعاً واحداً ّ
استمرت اﻟسهرانية ﻟغاية اﻟرابعة صباحاً ،ومن مث اجنرف هذا اﻟسيل اﻟبشري عائداً إىل املدينة
حاملني معهم خرب هذه اآلية اﻟيت كانوا وما زاﻟوا يرتعدون ويبكون من إثرها.
اﻟعديد من امللحدين واﻟصوفيني واإلصالحيني (أي أتباع اﻟتقومي اجلديد) ،إذ أدركوا خطيئتهم
وذنبهم وﻟكن ابﻟرمم من ذﻟك أبوا أن يتوبوا ،حاوﻟوا شىت اﻟطرق أن ينكروا هذه اآلية أو يقدموا تفسرياً
ما هلا .وﻟكن حقيقة ما جرى أن شكل اﻟصليب اﻟذي ظهر بكل دقة ووضوح كشكل اﻟصليب
اﻟبيزنطي (أحياانً يدعى ”اﻟصليب اﻟروسي“) مع ثالثة قضبان متقاطعة واﻟسفلي منها منحدر ،نفى
كلياً أي نظرايت عن حادثة عوامل طبيعية.
املهم يف واقع ظهور اﻟصليب هذا أنه حدث أثناء قمة اهلرطقة اﻟعظمى األوىل (أي املسكونية)،
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
علماين أو نظرايت دنيوية .فاإلصالحيون هنا ،شأهنم شأن اآلريوسيني عام  ،٣٥١أصبحوا دون أي
عذر أو تربير ذات.

تقارير شهود عيان عن ظهور الصليب فوق كنيسة القديس يوحنا الالهويت
 ١٤أيلول (١٩٢٥شرقي) يف جبل هيمتس ()Mt. Hymettus
-١" كنت أحد رجال اﻟشرطة اﻟذين أُرسلوا ملنع حصول اﻟسهرانية تلك اﻟليلة منذ حوايل مخسون عاماً يف
كنيسة اﻟقديس يوحنا اﻟالهويت اﻟقروية .كان ذوي اﻟتقومي اﻟقدمي يقيمون اﻟسهرانية هناك ،ألهنا كانت عشية عيد
رفع اﻟصليب اﻟكرمي املقدس .وألن اﻟعديد من اﻟناس قد جتمع هناك – حوايل األﻟفني شخص– مل حاول إعتقال
اﻟكاهن كما أُمران ،ﻟكن جلسنا بصمت يف اﻟباحة اﻟقريبة وانتظران أن ينتهوا.
حوايل احلادية عشرة ونصف مساء ،مسعنا ضجيجاً مريباً ومدوايً ٍ
آت من صراخات املتجمعني .على اﻟفور
ّ
ً
ركضنا ﻟنرى ماذا حيصل ورأينا مجع املؤمنني أبكمله حباﻟة من اﻟدهش .اﻟبعض كانوا يبكون وآخرون صارخني "اي
رب ارحم" ساجدين على األرض وأعينهم إىل اﻟسماء ،وآخرون أيضاً يسقطون ميباً عن اﻟوعي منهمكني بشعور
مشع ابﻟغ احلجم عاﻟياً فوق اﻟكنيسة ينري املنطقة أبسرها.
عظيم .مث حن أيضاً نظران وعاينّا هذه اﻟعظمة:
صليب ٌ
ٌ
يف اﻟبدء أُخذان ابخلوف ،وﻟكن على اﻟفور أدركنا يف أنفسنا وسجدان على أركبتنا وبكينا مثل األطفال اﻟصغار،
انسني اﻟسبب اﻟذي أتينا من أجله.
ابﻟطبع ،من اﻟطبيعي أن أقول ﻟك أننا مبلء األحاسيس حضران ما بقي من اﻟسهرانية ﻟنهايتها – ﻟيس
كمضط ِهدين بل كمسيحيني مؤمنيني .صباحاً عندما رجعنا إىل املخفر ،أخربان اجلميع عن هذه اآلية اﻟعظيمة اﻟيت
ُحسبنا مستحقني أن نعاينها .بعدها كان هناك حتقيق ومجيعنا أقسم ميني اﻟشرف أننا قد رأينا اﻟصليب اﻟكرمي
بوضوح عاﻟياً يف اﻟسماء".
يوحنا د .مليمس
شرطي متقاعد ٧٨ ،سنة من اﻟعمر
 ٧٣شارع أريستوتل Aristotle
برييستريي ( ،Peristeriمن ضواحي أثينا)

-٢"يف تلك اﻟليلة عام  ،١٩٢٥كنت أقوم ابﻟرحلة األخرية ﻟلرتاموي اﻟذي كنت أقود .وصلت إىل أومونيا
وبدأت ابﻟدورة حول اﻟساحة عندما رأيت اجلميع ينظرون حو اﻟسماء ويبكون :أنظروا! -اﻟصليب!  -أنظروا! -
اﻟصليب! فوراً استخدمت اﻟفرامات وأوقفت اﻟقافلة .أطلعت رأسي من ابب اﻟرتام وعاينت أان أيضاً اﻟغري املستحق
صليب ربنا اﻟكرمي -ﻟيكن إمسه ممجداًُ -م ِشعاً فوق جبل هيمتس .ال أذكر إىل مىت استمرت هذه اﻟظاهرة .فقط

أعرف شيئاً واحداً  -إن اﻟصليب اﻟكرمي اﻟذي عاينت تلك اﻟليلة قد جعل مين إنساانً آخر .منذ ذﻟك اﻟوقت،
أصبح اجلميع يف عائليت ابناً أميناً ﻟكنيسة املسيحيني املستقيمي اﻟرأي األصيلني".
أثناسيوس برمياﻟس
سائق ترام متقاعد ٨٠،سنة من اﻟعمر
 ١٧شارع كافاﻟيس Kavalis
نيقية ( ،Niceaمن ضواحي أثينا)


الطروابرية  -ابللحن الثالث
أيها املخلص ،عندما بدأت عاصفة املسكونية تثور مضباً بوجه كنيستك املقدسة ،واملؤمنون قذفتهم
اﻟرايح كاﻟرسل على حبر اجلليل ،منحتنا بعالمة صليبك اﻟكلي اﻟكرامة أيها اﻟرحوم ،ختم تقومي كنيستك
كرمز ﻟلسبيل اﻟقومي ،ﻟذﻟك هنتف بفرح :بشفاعات واﻟدة اإلﻟه ،اي خملص خلصنا.
القنداق  -ابللحن الثامن
أيها املخلص ،إن أثينا هتللت مبعيانتها عظمة عطفك ،ألنك أشرقت عالمة خالصنا ﻟتعزية املؤمنني
وﻟلشهادة ابحلق .من أجل ذﻟك أيها اﻟقدوس ،حن املؤمنني نعظم تنازﻟك اﻟذي ال ينطق به.



