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 إهداء

ناء راهبات ومجيع املؤمنني األمنقدم هذا الكتاب لذكرى األساقفة والكهنة والرهبان وال
كنيستنا الذي اضطُهدوا لدفاعهم عن اإلميان األرثوذكسي التقليدي أثناء اخلمسة وستني   من

 .۱٩٨٩و ۱٩٢٤سنة من اإلضطهاد بني عامي 

 ،ي، اللنن الاال أبوليتيكيون القديس غلكي 

جاهدت ف؛ كفرة بغريتك على األرثوذكسيةال ، وازدريت وقاحةخدمت سيداً ابلروح القدس
 نكرمك اي غلكريي، اي زينة مولدافيا. يعاً وطرحت قرار املبتكرين. فلذلك مجببسالة 

 اللنن الاامنقنداق القديس غلكي،ي، 

 ونصري كنيسة املسيح الكلي الغبطة، حامي عن مجيع املستقيمي الراي سيد اإلميان احلقيقياي 
  معرتف الرب العجيب.اي  ،غلكريي حالذين يرتلون على الدوام: إفرح اي أسقف املسي

 تعظيمة القديس غلكي،ي

إفرح اي معرتف اإلميان احلقيقي اجلديد؛ إفرح اي مدافعاً ابسالً عن التقليد والتقوى، إفرح اي من 
 . صد الذائب الضارة عن خرافك اإلهليةاي من  عانيت بشجاعٍة اي غلكرييوس، 

 

 



5 
 

هيدمت  
 للمرتوبوليت فالسي

 

صاحلٌ التسبيح هلل ورفع إمسه واحلديث"  
يف إبكرام، لذلك ال تتهاوان هأبعمال  

ُيكتم تسبيحه. أما سر امللك فخرٌي أن    
هبا واإلعرتاف أعمال هللا فإذاعتها وأما   

   كرامة."1                             
                       

بوجه  صارمالو  اتريخ الكنيسة األرثوذكسية الشرقية أبكمله بنضاهلا املتواصليتميز 
 طاملا أن احلق. قضاء على اإلمياناألشخاص واألطراف الكثر الذين يرغبون ابلأولئك 

يكون هذا النضال فّعال، لكنه يزداد صعوبة مىت تكون  يف الكنيسةتسود الوحدة 
ها الصراعات األخوية. ابلرغم من ذلك، كثرياً ما تظهر يف وسط الكنيسة منقسمة وهتزّ 

 املناضلون األكثر إلتزاماً.هذه الظروف الصعبة الفضائل األصيلة و 

 عندما ظهر شق بني الكنيسة ١٠٥٤هذا ما حدث بعد اإلنشقاق الكبري عام 
استمرت جبهودها و الكنيسة الغربية تعلمنت الشرقية والكنيسة الغربية. ومنذ ذلك احلني، 

لكنسية. وكانت ا للهيمنة والسيطرة على الشرق إبدخاهلا اإلبتكارات إىل كل معامل احلياة
 -١٥٠٢تيجة هذه املساعي إصالح التقومي الذي دّشنه البااب غريغوريوس الثالث عشر )ن

                                                           

  1 طوبيت ٧-١٢:٦
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اعي سلكن هذه املوالذي سعى أن يفرضه على الكنيسة الشرقية. و  ١٥٨٢( عام ١٥٨٥
وأيضاً  ،سين التقليد األرثوذكع حنرافاتارُفضت حبزم على كل مفصل كوهنا اعُتربت 

ابء آلأصدرها الرسل القديسون وا  (ت)أانثيما روممن خالل ححنرافات مدانة بشدة ا
 القديسون يف اجملامع املسكونية. 

ففي  ن الغرب.ضة مر  ألرثوذكسية من هذه الفوضى املُ الكنيسة الرومانية ا مل تنجو
 جممع كنسي حثّ  2(١٨٧٣-١٨٢٠) ، عقد األمري أليكساندرو إيون كوزا١٨٦٤العام 

 
 القديس كالينيك شرينيكا  

                                                           

 2 هو كولونيل انُتخب عام ١٨٥٩ أمرياً على مولدافيا وأمرياً على والخيا يف آن معاً، وأسّ س البلدايت الرومانية املتحدة يف ٢٣/١١
رومانيا العصرية. حتت رائسة كيوزا، أعلنت الكنيسة الرومانية األرثوذكسية إستقالهلا  ميالد دولةاتريخ وهو يوم  ،١٨٦١كانون األول 

١٨٨٥أاير  ٧نيسان/ ٢٥قسطنطينية يف ، واليت منحته رمسياً البطريركية املسكونية يف ال١٨٦٤كانون األول،   ٣/١٥بشكل أحادي يف   

املرتجم. --   
 

ومي األرثوذكسية على التغيري من التقفيه الكنيسة الرومانية 
 اجلولياين إىل التقومي الغريغوري. وكان أيضاً حاضراً يف هذا اجملمع

(، وهو أحد  ١٨٦٨ -١٧٨٧القديس كالينيك الذي من شرنيكا )
أكثر املناضلني شجاعة يف سبيل غلبة احلق واحلفاظ على 

يدد ع  اإلميان احلق. هو رفض بشكل قاطع إبتكار التقومي وهتف ب ُ 
مغادرته القاعة الذي التأم فيها اجملمع: "أان لن ُأحصى مع 
األمثة". وهكذا مل ينجح األمري يف حتقيق وصيته الذي فرضها 

 عليه املاسونيون. 
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بسبب معارضة األساقفة يف ذلك الوقت، اسُتنبطت إسرتاتيجية أخرى أكثر 
 على كل األساقفة أبن ينالوا إجازاهتم يف الالهوت من فعالية: فقد صدر قرار يفرض

وهو املرتوبوليت األول  (،١٩٣٩ -١٨٦٨معاهد أجنبية. وهكذا أُرسل مريون )كرستيا( )
إىل بودابست ليدرس يف جامعة كارويل غاسبار الربوتستانتية.  3وبطريرك رومانيا العتيد،

وأُرسل بيمن مرتوبوليت مولدافيا العتيد ليدرس يف ابريس. هذا هو التدريب الذي أُعطي 
  جلميع املرشحني على األبرشيات الرئيسية يف البالد.

ة التخلص من أبطال ومدافعي األرثوذكسياملطاف هناية هبذه الطريقة، مت يف 
ويف مكاهنم جلست تلك الكوادر اخلاصة املدرّبة على خيانة قضية  األصيلني،

د يف الشامل" الذي ُعق-هذا ما يشرح سبب جناح اجمللس "األرثوذكسي األرثوذكسية.
 ، والذي اختذ قرار لصاحل التغيري من التقومي اجلولياين إىل التقومي١٩٢٣عام  القسطنطينية

هذا املسعى املاسوين الواضح كان تقسيم وإضعاف قوة  واهلدف الوحيد من 4الغريغوري.
كان   صالحاإل الكنيسة األرثوذكسية. األسقف الروماين الوحيد الذي مل يوافق على هذا

                                                           

 3 أثناء واليته كالبطريرك األول )١٩٢٥-١٩٣٩(، شغل أيضاً مناصب ذات سلطة علمانية، خادماً كوصي العرش )١٩٢٧-  
١٩٣٠( – حكمت وصاية عرش من ثالثة رجال أ ثناء أقلية حكم امللك ميهاي األول )١٩٢٧-١٩٣٠، ١٩٤٠-١٩٤٧( –    

.املرتجم - (١٩٣٩-١٩٣٨الوزراء )  وكرئيس جمللس  
 

 4 لدراسة كاملة عن جملس ١٩٢٣ "األرثوذكسي الشامل"، أنظر فوتيوس، أسقف ترايديتزا، "الطريق إىل اإلرتداد: أطروحات
.املرتجم -  ٣٧-٩( ص. ١٩٩٥)إتنا، كاليفورنيا: مركز الدراسات األرثوذكسية التقليدية،  ]ابإلنكليزية[مهمة عن املسكونية"    
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ورقد يف  املنفى   إىل( مرتوبوليت بيوكوفينا؛ هذا ُأجرب١٩٦٤ -١٨٧٩فيساريون )بويو( )
 ابريس، ُمشه راً من ِقبل أولئك الذين تركهم وراءه يف رومانيا. 

 وهكذا كانت بداية جلجثة طويلة  لكنيسة أجدادان اليت حتولت من كنيسة وطنية
 إىل هدف للطغيان واإلضطهادات الدموية، ُمشه رة أبلقاب ال تليق بطهارة أولئك الذين

 
 غلكريي مرتوبوليت رومانيا                                                                                    

 لذلك، لقد اعتربانها مسألة ابلغة األمهية أن نقوم بنشر هذا العمل عن اتريخ 
واليت ابحلقيقة  ،الكنيسة األرثوذكسية الرومانية األرثوذكسية األصيلة )ذات التقومي القدمي(

كما   ،ضطهاد غري منقطع. رغبتنا هي أن يكون للمسيحيني حتديداً أصبحت مرادفة إل
هم معرفة احلقيقة، صورة أوضح عن األرثوذكسية أيضًا مجيع هؤالء الذين عمومًا يهمّ 

 كم من التضحية كانت الزمة للحفاظ عليها وكم من الكراهيةأن يكونوا مقتنعني  و 
هت إلينا من   مقبل أولئك الذين، إبسم اإلجنيل، قتلوا وارتكبوا الفظائع معتقدين أهنُوجِّ

يد ظ على املعتقد والتقلضحوا أبنفسهم من أجل احلفا
األرثوذكسي. وألنه مل يبقى هناك أي أساقفة ليواجهوا 
هذا الشر، ُأخذت املعركة النبيلة على عاتق الكهنة 
الرهبان، وأضحى دير نيمت عقر حركة املقاومة بقيادة 
األب املتوحد )الحقًا املرتوبوليت( غلكريي )اتانسي( 

(١٩٨٥ -١٨٩١.) 
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 .   5"]يُ ق دُِّمون [ ِعب اد ًة هلِل" 

إن رغبة كهنتنا هذه واملؤمنني حتققت من خالل املساعي الكرمية والطوعية للسيد 
قسطنطني بوجور الذي أمت  مهمة صعبة لكن نبيلة: النقل إىل الورق بعض من اللحظات 

لى مذبح  وا أبنفسهم عض هلا أولئك الذين ضحّ والعذاابت األكثر مأساوية واليت تعرّ 
كنيستنا. لقد كانت مهمة صعبة للغاية، وذلك ألنه كان يفتقد للمواد األرشيفية اليت 
ُدمِّرت أثناء اإلضطهاد واخلراب الذي حلق أبمكنة العبادة العديدة لكنيستنا. لذلك 

رشيف الدولة ألن ُصحف تلك الفرتة كانت قد روت عن توج ب عليه اللجوء إىل أ
احلوادث املأساوية يف حياة كنيسة التقومي القدمي، وأيضاً عن شهود العيان الذين حافظوا 

لى هذا الطبعة ععلى ذكرى تلك اجلرائم احلقيقية ونقلوها شفهياً. رغبتنا هي أن نزيد 
ائق ستقبل، مكتملة حبقضطهاد كنيستنا طبعات أخرى يف املاألوىل من اتريخ ا

 ومعلومات إضافية أنمل أن ينقلها إلينا هؤالء الذين أُوقظت أحاسيسهم هبذا العمل. 

 أريد أن أختم ابلتشديد أن اهلدف من هذا الكتاب هو ليس أبي حال إلشعال
 كرر.بل جمرد سرد حلوادث عليها أن ال تت –وهو شعور مل أنويه أبداً  –هليب اإلنتقام 

ل عدة مرات لفضح والكشف عن كل التجاوزات إنه ذات النهج الذي سبق واسُتعم
والنازية والشيوعية، وذلك لكي يكون جيل اليوم  6واجلرائم اليت افتعلتها حماكم التفتيش

                                                           

  5 القديس يوحنا ٢:١٦   
  6  وهي معروفة حبقبة  ال Inquisition  املختصة ابلكنيسة الكاثوليكية يف القرون الوسطى – املعّرب
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على يقني هبذه اجلرائم والتجاوزات ولن يتسامح مع أي ظهور جمدد للظروف اليت 
 مسحت هلا أن حتصل. 

ة كلمات الشخصية السياسية املرموقة من اترخينا احلديث، يوليو نعيد هنا صياغ
ه معتقدات د أن ليس هو وال أولئك الذين يشاطرونالذي أكّ  7(،١٩٥٣ - ١٨٧٣مانيو )

السياسية جيب أن يصبحوا "املستِغلِّني بدل من املستغ لِّني، الظاملني بدل من املظلومني، 
ِدين."   عمل، نة يف هذا المن خالل اإلفصاحات املدوّ واملضّطِهِدين بدل من املضّطه 

 الذين تذكاراً هلؤالء األشخاص املعروفني واجملهولني احلقيقة حتت النور يجلننرغب أن ت
 نيستغ لّ بح مد أن مت إستغاللنا، نصوا أبنفسهم يف سبيل هذا القضية، خشية أن، بعضحّ 
ين ه ددان نصبح مضط  وبعد أن اضطُّه، أكثرلومني مظمنا نصبح ، وبعد أن ظُلأكثر
 . أكثر

 بركات سيدية وشكر جلميع الذين عملوا على نشر هذا الكتاب، 
 

                                                           

 7 يف خطوة دمج بني حزبه "الوطين الروماين يف ترانسافانيا" وحزب الفالحني الذي أسسه عام ١٩١٨ إيون ميهاالخي )١٨٨٢-

احلربني للحزب الوطين -بني-اخلصم األساسي أثناء حقبة املاوهو  – بتأسيس حزب الفالحني الوطين ١٩٢٦(، إشرتك عام ١٩٦٣
-١٩٣٢، ١٩٣٠، ١٩٢٨؛ خدم أربعة مرات كرئيس جملس الوزراء ) – (١٩٢٧-١٨٦٤الليبريايل الذي أسسه إيون كونستانتني براتيانو )

املرتجم.–إلفرادي ملدى احلياة ه من قبل حماكمة شيوعية ابلسجن اُحكم علي(؛ وتويف ابلسجن بعد أن ١٩٤٤، ١٩٣٣  
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 رئيس أ ساقفة فاليس،

 ومرتوبوليت رومانيا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاليس، رئيس أ ساقفة ومرتوبوليت 

 دير سالتوايرا

)رشيق( ١٩٩٩أ اير  ١٧  

 عيد حلول الروح القدس



12 
 

 مقدمة الكاتب

العمل مجع املعلومات عن أتعاب ومعاانة الكهنة والعلمانيني لقد حاولنا يف هذا 
خالل  8الرومانيني الذين دافعوا عن الكنيسة األرثوذكسية األصيلة ذات التقومي القدمي

 ١٩٢٤فرتة مخسة وستني سنة من اإلضطهاد الديين، تراوحت ما بني تشرين األول 
لقد مجعنا يف ابقة، إذا جاز التعبري، ما كان فد ُحفظ يف ذاكرة  .١٩٨٩وكانون األول 

 ل يف عدة تقارير موجهة إىلضطهاد، كما أيضاً ما كان قد ُسجّ أولئك الذين عاشوا اإل
 القيادات السياسية واملكاتب احلكومية أثناء فرتة التواتليتارية الشيوعية، بغاية جعل هذه

جزءاً  هليوم وجيل الغد. لقد حاولنا أن ُنظهر هنا أقلّ املعلومات معروفة سوايً لدى جيل ا
صغرياً من اإلضطهاد الذي عاانه هؤالء املناضلني األصيلني الذين بقوا أمناء على إميان 
آابئنا األرثوذكسي، وهي إضطهادات انجتة من اخلبث البشري وابألساس أصبحت 

ع بقدر ما كنا نود، إالّ أننا م منسية عند الناس مع مرور الزمن. ابلرغم من أننا مل ننجز
الرؤساء  لذكرى تصرف القارىء بكل حمبتنا، وإحياءذلك حنن نضع ما مجعناه حتت 

 سنة دوا أثناء اخلمسة وستنيهبات كما العلمانيني الذين اضطُهوالكهنة والرهبان والرا

                                                           

 8 يف رومانيا تدعى كنيسة التقومي القدمي "بيسرييكا أرتودوكسا روماان دي ستيل فيشي،" "الكنيسة األرثوذكسية الرومانية ذات النمط
املرتجم. – القدمي."   
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غريغوري لا اآلابئي، وذلك من خالل إدخال التقومي منذ إنفصام وحدة إمياننا األرثوذكسي
 الرومي الكاثوليكي  إىل حياة الكنيسة األرثوذكسية الرومانية.

 منطلقنا هو حقيقة أن هذه الكنيسة، اليت هي إستمرار لإلميان األصيل الذي
 ل من ثالثة"ذات التقومي القدمي" فقط أبكثر بقلي بعمره تقريبًا ألفي سنة، قد لُقِّب ت 

  اإلعتبار حقيقة أنه قليل جداً ما هو معروفأرابع قرن من املاضي. كما وأخذان يف عني
عن وجود هذه الكنيسة. ابلفعل، إنه لقليل جدًا ما هو معروف عن أولئك الذين مل 

، الذين ُأجربوا على مغادرة كنائسهم وأديرهتم ١٩٢٤يقبلوا بتبيّن التقومي الغريغوري عام 
ذون من  لطات؛ منبو لكن استمروا ابلبشارة مثل الرسل القديسني؛ مضطهدين من الس

كنيسة التقومي اجلديد الرمسية؛ معتقلون، معذبون، حمكومون، ُمر ّحلون وحىت مقتولون. 
إنه واجبنا بعد كل هذا السنوات أن نسلط الضوء بشكل متاح للجميع على حقيقة 

ذكسية موا كنيسة رومانيا األرثو التقليدية هؤالء، الذين نظّ حاملي مشاعل األرثوذكسية 
 ١٠/٢٣مواجهني اإلضطهادات ليس فقط قبل  ،ومي القدمي حتت ظروف صعبةذات التق

 بل أيضاً أثناء اخلمسة وأربعني سنة من الدكتاتويرية الشيوعية اليت تبعت، ١٩٤٤،9آب 
 عندما استمر قطار اإلضطهاد ابملضي إىل األمام.

                                                           

 9 وهو التاريخ الذي قام فيه امللك ميهاي إبنقالب عسكري أبيض )أي دون إراقة دماء( وخ لع  الديكاتور الفاشي مارشال إيون 
(. هذا احلدث تاله بعد ذلك بقليل اإلحتالل العسكري ململكة رومانيا من ِقبل إحتاد اجلمهورايت ١٩٤٦-١٨٨٢أنطونيسكو )
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الكنيسة  يف ختها اجملامع املسكونية السبعةإمياهنم الصلب ابلعقائد املقدسة اليت رسّ 
األرثوذكسية حّولت شعلة اإلميان األرثوذكسي التقليدي إىل انر ساهرة تشتعل بطهارة، 

اليت  بيثةالساذجة واخل التفسرياتأو رماد، مبعثة نور يزداد ملعاهنا إشراقاً. أما  دون دخان
د وجو قيقة ح التشويش على فكان هدفها ،أعمال إنتقامية وأثرية ترافقهاكانت غالباً ما  

 –فوسائل التواصل الشفهية واملكتوبة، حىت تلك ذات الطابع التفسريي  الكنيسة. هذه
  كانت ممنوعة، وذلك ألن   –ت عن معارضة الوضع الراهن إذا ما ذكران تلك اليت عربّ 

ى النظام عرتافهم اإلمياين كانوا يُعتربون مبثابة خطر علاكهنة التقومي القدمي واملؤمنني و 
املدين، ليس فقط يف فرتة ما قبل احلرب بل أيضاً من ِقبل السلطات الشيوعية اليت كانت 

 تكره أي نشاطات دينية بنقمة. 

ّدارة غ من حلظة نشأهتا، اضطُِهدت كنيسة التقومي القدمي مبنهجية وظلم وبوسائل
لفظية ضي محلة اإلفرتاءات هذه املدعومة ابهلجمات التها. وكان حمرّ دف إىل تشويه مسعهت

والكتابية من كهنة وعلمانيي التقومي اجلديد، إخوتنا ابلدم، الذين أصّروا أهنم أبناء خملصنا 
يسوع املسيح، لكنهم ذهبوا إىل حد تنظيم العصاابت اليت أحرقت ودمرت كنائس بُنيت 

جلديد وسفك الدماء اؤمنني. لقد أضيف هذا اإلضهاد ان املأبناؤ من تضحيات كهنتنا و 
ضطهادات املسيحيني يف القرون األوىل بعد املسيح. من الصعب أن يصدق ِبو فرة إىل ا

املرء أن هذه األحداث حصلت يف بلد غالباً ما نسمع عنه القول أن أغلبية سكانه هم 
 أرثوذكسيون منذ ألفي سنة تقريباً.

                                                           

، مما أدى امللك ميهاي إىل التنازل عن عرشه وأتسيس دولة عميلة للشيوعية، وهي مجهورية ١٩٤٧ إىل ١٩٤٤السوفياتية اإلشرتاكية من 
.١٩٤٧كانون األول   ١٧/٣٠الشعب الروماين يف    
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لى ع لرييكيني والعلمانيني وحتديدًا من اجليل الصاعد همالقليل من أبنائنا اإلك
ي ذو  ومدنيون بتواطؤ مع إكلرييكيني من 10يقني ابلتجاوزات اليت ارتكبها رجال شرطة

التقومي اجلديد. م ن اآلن يذكر احلريق املفتعل يف كنيسة ردزاين، إقليم سوشييفا؛ 
وحماولة  املنطقة؛ ومصادرة أواين العبادة؛واإلعتداءات ابلضرب اليت تعرض هلا مؤمين هذه 

قليم نيمت؟ إ تفكيك ونقل الكنيسة إىل مكان آخر؟ أو معاانة املؤمنني يف بروستوري،
أو اجملزرة يف دير كيوكوفا )مخسة قتلى ومثاين وعشرون جرحياً(؟ أو األحداث اليت حصلت 

 يف راكواسا وأجنيليسيت، إقليم فرانشسيت؟ 

يها إقليم نيمت، هناك أيقونة حمفوظة ميكن للمرء أن يعاين عل يف كنيسة فاانتوري،
هلذا اليوم آاثر الدماء اليت سالت من رؤوس املؤمنني نتيجة اجلراح اليت تسببها أعضاء 
اجلندرما ب أكعاب بنادقهم. نذكر مثااًل على ذلك اإلعتداء الوحشي الذي ارتكبه 

يتا، س موقع لكنيسة جديدة يف بوهالناجلندرما على املؤمنني العائدين من خدمة تكري
املتوحد غدِلكريي  بإقليم نيمت. فبعد الضحااي اليت سقطت بني قتيل وجريح ، اعُتِقل األ

ن.  مت هدم العديد من الكنائس: يف دير براداتيل، إقليم نيمت؛ يف دير وُعّذب وُسج
يم كاالراسي؛ لأونيشيين، إقليم سوشييفا؛ يف كاالراسي واتماداو )قرب بوخارست(، إق

النار. أما  مرأة إبطالقاويف توبوراسيت يف إقليم فاسلوي حيث قضى ثالثة رجال و 
يب الكنيسة يف هريال، يف جُم م ع سالتينا، إقليم سوشييفا، فُوِضعت ابلقوة وبواسطة الرته

                                                           
  كان حفظ األمن يف رومانيا ملدة طويلة من مسؤولية القوات املسلحة، وفقط يف السنوات األخرية قامت الدولة بنزع السالح من  10

ندرما، أعضاء يف اجلندرما امللكية الرومانية، وهو فرع يف القوات من اجلكان رجال الشرطة    ،احلكم امللكيأثناء بعض قوات الشرطة. 
قسم يف وزارة ليت كانت ايليشيا، أعضاء يف مديرية امليليشيا من املاحلكم الشيوعي كان رجال الشرطة  أثناءاملسلحة الرومانية امللكية، بينما 

  .املرتجم – (١٩٩٢شؤون الداخلية  )أعيدت تسميتها "وزارة الداخلية" عام ال
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ت الكنيسة يف مجيع مقتنيا ةً واخلداع حتت سيطرة الكنيسة الرمسية، بينما صوِدرت خلس
)قرب تريغو فروموس( يف إقليم إايسي. وعلى مجيع هذه احلوادث جيب أن نضيف ابلس 

 معاانة أولئك الذين ُأجربوا على اخلباء يف اجلبال والغاابت خوفاً من القوى القمعية.

الكهنة  وبفضل أتعاب حني ١٩٣٦و ١٩٣٤حدثت أشد املواجهات ما بني عامي 
اخلدم اإلهلية  ثني كنيسة وكابيالّ أقيمت فيهامت بناء أكثر من ثال لعلمانيني على السواءوا

حسب التقومي اآلابئي. فممثلو كنيسة التقومي اجلديد شعروا وكأهنم مهددون من هذه 
لتقومي اجلديد كهم ابالعودة إىل التقومي القدمي، وذلك ألن معظم املؤمنني وابلرغم من متسّ 

فرضياً  األمر الذي قومي،ائرهم يف ما خيص "تصحيح" التمل يكونوا مصاحلني مع ضم
 شّكل الدافع الوحيد ألولئك الذين أرادوا أن يربّروا إدخال هذا اإلبتكار. 

 يرد عاد إىل التقومي القدمي رئيس ١٩٥٤و ١٩٤٨م ن اآلن يذكر أنه ما بني عامي 
راميت يف مقاطعة ألبا، األب املتوحد اآلثوسي )والحقًا األسقف( إفلوغي )أوات( 

 وذلك سوايً مع مجيع رعيته، وكابيالّتني كانتا قد بُنيتا، واملؤمنني من(، ١٩٧٩-١٩٠٩)

  
 إفلوغي أسقف بوخارست

سبعة دوائر جماورة؟ نتيجة ذلك، مّت حل الدير وأُعلن مقام 
سياحي؛ ومتت معاقبة الرهبان بنقلهم إىل مكان آخر؛ 
وأصبحت الكابيالّ يف منطقة تِيوس مركز حلضانة األطفال؛ 

ربعة رهبان آخرين، إىل وأوشي برئيس الدير، سواًي مع أ
، فاعُتقلوا واسُتجوبوا ومن مث خضعوا مجاعياً السيكيوريتاته  
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 للمحاكمة وُحكم عليهم بسنوات عديدة من األشغال الشاقة.11

 ١٩٢٨عام  ١٠٩٣يف قانون اإلدارة العامة لألداين الذي أعلنه القرار امللكي رقم 
 ما يلي: ١٣]غريب[(، تنص املادة  ١٩٢٨نيسان،  ٢٢، ٨٩وُنشر يف اجلريدة الرمسية )رقم 

على القرارات القضائية والعقوابت املختصة ابألداين أن تُنف ذ من ِقبل فروعها اإلدارية. وبطلب من 
زارة و  السلطات الكنسية، سوف يقوم الفرع األعلى للدولة ابملساعدة يف تنفيذ هذه القرارات عرب

  12العبادات.

أعمال  رتكاباأما الكنيسة الرمسية فهي استعملت هذا البند لتدعوا اجلندرما على 
لت وحشية حبق املؤمنني ولتدمري كنائس التقومي القدمي اللوايت كانوا ُيصّلون فيها. فاستبد

إلضطهادات اب  أعمال العنف األحاديث واحلوارات األخوية. وكان الوضع جبملته شبيهاً 
اليت حلقت ابملسيحيني األوائل، غري أن الفرق الوحيد هو أنه يف تلك األايم كان الوثنيون 

 هم املسؤولون عن العنف، أما يف هذه األايم فقد ارتكبه إخوتنا يف األّمة والعقيدة.   

بعد سيطرة احلكم الشيوعي يف رومانيا، طالب قادة الكنيسة األرثوذكسية ذات 
 القدمي السلطات القضائية إبحلاح وحصلوا على إذن املمارسة لفرتة قصرية بني التقومي
ائس بناء الكنو  إن اخلطوات التنظيمية اليت ُأخذت. وابلتايل، ١٩٤٨و ١٩٤٥عامي 

                                                           

 11 السيكيوريتاته هو اإلسم الشائع لل ديباراتمينتول سيكيوريتاته ستاتيولوي، أي "مديرية أمن الدولة"؛ هي أكرب مديرية لوزارة  
  الشؤون  الداخلية وأكرب قوة شرطة سرية لكل فرد يف الكتلة الشيوعية – املرتجم.

 12  كل حكومة رومانية، إن كانت ملكية أو شيوعية أو دميوقراطية، حافظت على وزارة العبادات )مسّاها الشيوعيون "مديرية
العبادات"، وهي األن تدعى "وزارة العبادات والثقافة"(، وهي قسم إداري حكومي مهمته إدراة الفئات الدينية يف رومانيا. يف هذا   

.املرتجم -عتقدات الدينية  ، تشمل مجيع املموّسعةايدة عبادات" ليست عبارة حتقريية هزيلة، بل ابألحرى حماإلطار، كلمة "   
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واإلرتفاع يف عدد الكهنة والرهبان والراهبات واملؤمنني العائدين إىل  واألديرة اجلديدة
-م املعاديةا يف خُمّيلة أعداء احلقيقة مبثابة هتديد لغاايهتاإلميان املستقيم، أضحت مجيعه

للمسيحية. وبدون أي توضيح، طلبت السلطات من قادة كنيسة التقومي القدمي أبن 
ُيسلِّموا مجيع واثئقهم وختومهم الرمسية، األمر الذي أدى إىل وقف املمارسة القانونية 

 هلذه الكنيسة. 

 وعية بشن محلة من اإلضطهادات. فاحلكموقامت أيضًا سلطات الدولة الشي
الشيوعي امللحد كان يعترب مجيع األداين مبثابة قوات مناهضة تشكل هتديدًا حقيقياً 
للنظام اإلجتماعي اجلديد الذي كان حيلم يف بنائه. وكانت كنيسة التقومي القدمي تُعترب 

ف لإلستهدا غري مرغوب هبا وغري مطيعة وأصبحت عرضةً  13ابلنسبة لكنيسة الدولة
ية م على أيدي امليليشيا والسيكيوريتاته. وهذا ما يشرح األفعال الغري قانونوالعنف املنظّ 

أفعال اليت ابحلقيقة  –اليت قامت هبا الكنيسة الرمسية واإلدارات الرمسية وامللية والقضائية 
ألوىل ا سرتت األايدي الشريرة للشرطة الشيوعية السرية، وهي اجلهة املسؤولة ابلدرجة

على قمع النشاطات الدينية. وأخذت تدابري أمن الدولة والسلطات األخرى أشكال 
متعددة، ترتاوح بني املراقبة اليومية واملسائية للرهبان وطردهم لعدم حوزهتم على تصاريح 
سكن قانونية، إىل الغرامات املفروضة عشوائياً، والعمل "الوطين" اإلجباري، وعوائق يف 

منع يدي، و من اللباس الرهباين التقل احلبوب واحليواانت الزراعية، واحلرماناحلصول على 
ستفزازات أخرى متنوعة. وكان هدف واديدات هتالدفن يف املدافن اجلماعية، و 

ة وُكتب ومصادرة األواين الليتورجياإلقامات اجلربية املاكمات والعقوابت و اإلعتقاالت و 
                                                           

  13  أي الرمسية ذات التقومي اجلديد – املعّرب



19 
 

احلد من شجاعة أولئك الذي رفضوا التخلي عن م والضغط اجلسدي واملعنوي هو اخِلد
مت أيضاً رحالت احلج إىل بلدان أخرى هبدف منع ذوي التقومي ُحرّ قناعاهتم الدينية. و 

 القدمي من التواصل مع كنائسهم الشقيقة. 

 ر كهنة هذه الكنيسة شفوايً الصعوابت، ُشهّ األحزان و املعاانت و عدا عن هذه 
أعني املؤمنني.  بغاية نسف مصداقيتهم يف ة للكنيسة الرمسيةنتب من ِقبل زمرة معيّ وابلكُ 

فُأعلن تكرارًا أن كهنة التقومي القدمي افتقروا احلصول على ثقافة دينية رمسية من أي 
مستوى، وهذه احلقيقة مل تنسف مسعتهم عند املؤمنني وعامة الشعب ألن اجلميع كان 

  كانوا على يقني كيف كل كاهن  يعاين بوضوح ما الذي يتلطى وراء هذه اإلشاعات.
مي، حينها واآلن،  هنة التقومي القدككان يهتم خبرافه وكيف كان املؤمنني يبتغون أساقفة و 

كما كانت أماكن عبادهتم حيضرها ليس فقط األهايل املليني بل أيضاً أانساً من سائر 
 أحناء البالد ومن اخلارج. 

 هذا اليوم، تعرضت الكنيسة على جيل اليوم أن يدرك أنه منذ نشأهتا حىت
مع الكلي له. ها الطبيعي وحىت القتقومي القدمي لشىت العوائق لنموّ األرثوذكسية ذات ال

وابلرغم من الظروف الصعبة لإلضطهادات السابق ذكرها، جنحت كنيسة التقومي القدمي 
 يف تنظيم وتوحيد هيكليتها، وذلك نتيجة احلقيقة الكامنة أهنا مؤسسة على شهادة

الوفاء لألرثوذكسية األصيلة وعلى والء مؤمنيها احلار يف الدفاع عن التقاليد العريقة 
 وعادات األجداد املوروثة من األب إىل إبنه منذ ألفي سنة تقريباً. 
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لقد كان املرتوبوليت غلكريي رسول هذا اإلميان. وهذه الكنيسة الشهيدة على 
   كانبعوه.  العلمانيني الذين تألولئك اإلكلرييكيني و الرتاب الروماين تدين وجودها له و 

  كريي مرتوبوليت رومانياغل

حيصل. سوف  ال بُد أن  التغيري الذي قّوى إمياهنم قائاًل: "سوف تعيشون   قبل مماته،
 ."تنتصرون، ألن إىل جانبنا لنا احلقيقة اليت عليها بُنيت الكنيسة األرثوذكسية التقليدية

  ليت تسمح لناالقد واجهنا بعض الصعوابت يف حماولتنا مجع املعلومات والواثئق 
كتابة هذا الكتاب، وأمّهها أن معظم الكهنة واملؤمنني الذين حتّملوا اإلضطهاد املوجه 
على كنيسة التقومي القدمي قد عربوا إىل األبدية. وهؤالء الذين ال يزالون على قيد احلياة 

ة غالباً ما يستصعبون ذكر احلوادث اليت حصلت أثناء فرت مرضى، و هم كبار يف السن و 
اخلمسة وستون سنة من القمع. كوهنا دائمًا حتت جرافة اإلضطهاد، مل تستطع كنيسة 
التقومي القدمي ابحلفاظ على أرشيف من املواد الواقعية ويف نفس الوقت جتاهد لتبقى 

تالك معلومات ماعتربته الدولة مبثابة ا وتدافع عن نفسها. إن ترتيب إحتياطي كهذا

رجاًل نشيطًا وذي عزم، الذي من خالل عظاته حث اجلميع 
 على أن يتقووا يف اإلميان، أاّل يرتددوا، أن يكونوا جاهزين
للتضحية، مت حدين يف الصالة، وحميطني بقاداهتم الروحيني.  
كان املرتوبوليت غلكريي يقول: "ابإلميان والصالة سوف 
ننتصر، ألن خملصنا املسيح قال يف اإلجنيل: "ثُِقوا ف ِإيّنِ ق دد 

. يف الرب سوف هنزم حنن أيضاً قوى الظلمة." 1غ ل بدُت الع امل د "
  هذا املعتقد مل يغادره أبداً، ويف كلماته األخرية ألبنائه الروحيني
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امت تصطاد هذه األشياء كلما ق ت فإن السلطات كانوواثئق غري قانونية، وابلتايل
مبدامهات البحث واإلعتقال. لقد استعملنا الكتب القليلة املكتوبة دفاعاً عن إمياننا بني 

، واليت قام بعض املؤمنون بتخبئتها واحلفاظ عليها، متحاشني بذلك ١٩٣٥و ١٩١٧
ة تلك حث يف األرشيف صحافمصادرهتا. مل تسمح لنا اخلزينة املالية املدودة من الب

احلقبة، أو األرشيف الذي من حقبة الدكتاتورية الشيوعية. وهذه مهمة تبقى لطبعة 
 جديدة حمّسنة.

 نشكر مجيع األشخاص الذين قاموا مبساعدتنا على مجع الكمية القليلة من
املعلومات الالزمة لكتابة هذا الكتاب. نقدم شكرًا خاصًا لألب الراحل نيقوالي 

ن السي )موغارزان( كان أول من د وّ أونوفري، الذي وبناء على نصيحة املرتوبوليت ف
عن اإلضطهاد اليت تعرضت له الكنيسة يف ردزاين ويف أماكن أخرى. نود أيضاً أن نذكر 

القيمة اليت تلقيناها من هؤالء املؤمنني الذين مع غريهم هم أشد -املساعدة العدمية
تيفان أورزيكا من ساإلميان احلق: فاسيلي و تقاليد األرثوذكسية و امللتزمني ابحلفاظ على ال

فاانتوري، إقليم نيمت؛ إيلينا ألفواري من بروستوري، إقليم نيمت؛ أخوية دير براديتيل 
للراهبات، إقليم نيمت؛ سريافيمة رئيسة دير دوبرو للراهبات، إقليم نيمت؛ الراهبة 

يل، إقليم اهبة فيالريتا )ستريبو( من دير برادتابنغراتيا )راسكا، مقاطعة سوشييفا( والر 
سوشييفا؛ وأخريًا لكن ليس آخراً، األسقف ابخومي )مورار( الذي من دير كيوكوفا، 
إقليم ابكاو؛ األرمشندريت فالفيان )ابرغوانو( رئيس دير رقاد والدة اإلله يف بوخارست؛ 

باستيان وانو(، والراهب سيواإلرمشندريت نيفن )ماريناشه(، األرمشندريت ابخومي )ابرغ
 )دروغا( من دير سالتوايرا. 
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 نطلب من أي من األشخاص الذين حبوزهتم وقائع أو واثئق أو معلومات عن
إلضطهادات اليت تعرض هلا املدافعون عن كنيسة التقومي القدمي الرومانية أن حقبة ا

ملرتوبولية كنيسة  ئيسيبوا وإبسم احلقيقة، إىل املركز الر يرسلوها إبسم أولئك الذين تعذّ 
رومانيا األرثوذكسية األصيلة )ذات التقومي القدمي( الواقع يف دير سالتوايرا، راسكا، 

  .يف املستقبل طبعة جديدةم سوشييفا، وذلك ألجل نشر إقلي
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 الفصل األول

 أصول كنيسة التقومي القدمي الرومانية
 

 التقليدية أصبنتكيف الكنيسة األرثوذكسية الرومانية 

 الكنيسة األرثوذكسية الرومانية األصيلة )ذات التقومي

 القدمي( الغي معرتف هبا قانونياً واملضطهدة

 

م اإلميان األرثوذكسي العريق  بعد حوايل ألفيتني من املسيحية األرثوذكسية، ُقسِّ
ل فصيل شّكلوا ك  رومانيا إىل فصيلني، ذات "التقومي القدمي" و"التقومي اجلديد"، وأتباع يف

الكنيسة األرثوذكسية الرومانية ذات التقومي القدمي والكنيسة األرثوذكسية ذات التقومي 
اترخيها  اجلديد، ابلتواين. تتبع كنيسة التقومي القدمي األرثوذكسية التقليدية بدقة واليت يعود

لتقومي لفرتة إعتناق الشعب الروماين للمسيحية. نتيجة إستبدال التقومي الكنسي اب
الغريغوري والتمهيد الرمسي لألخري، نظّم هؤالء الذين رفضوا هذا اإلبتكار أنفسهم يف 

ية اليت غالباً ل الكنيسة الرمسبد من قِ ضطه  جسم كنسي منفصل ال يُعرتف به قانونياً ومُ 
ما تصرفت أبسلوب حماكم التفتيش. لقد مر أكثر من ثالثة أرابع من القرن على هذه 

 عظم املؤمنون اليوم ال يعرفون األسباب اليت أدت إىل ظهور هذين الفصيلنياحلادثة، وم
تني من إميان أرثوذكسي وكنيستني – أتباع التقومي القدمي وأتباع التقومي اجلديد –

 .أرثوذكسي واحد

  اجلديد هيعملت حينها واليوم لتربير هذا التغيري إىل التقوميتبقى احلجج اليت استُ 
ري مقنعة ومؤي دة حبماس، وأهدافها إخفاء احلقيقة وخلق طابع مزيف  : مبّسطة وغذاهتا
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حول شرعية هذا اإلبتكار. بكل أتكيد، ميكن للكنيسة الرمسية القيام هبكذا تصاريح 
هم كشف احلقيقة عن األرثوذكسية املنضبطة. ولكن إذا قام املرء ألولئك الذين ال يهمّ 

 نأ امع املسكونية السبعة، عندها ميكنه أن يرىبدراسة املصادر والتقاليد وقرارات اجمل
الكنيسة الرمسية قد احنرفت عن األرثوذكسية األصيلة إبدخاهلا التقومي الغريغوري. لقد 
أدى هذا القرار إىل تناقضات خطرية خالفت القرارات اليت أصدرها اآلابء القديسني يف 

نعرف أنه حىت اليوم، وبعد أكثر . حنن ٣٢٥اجملمع املسكوين األول املنعقد يف نيقية عام 
من ثالثة أرابع من القرن، مل يكن هناك من داعي أن ينقسم اإلميان األرثوذكسي 

عتبار ض مل أيخذ بعني اإلرد ع وف   الروماين إىل فصيلني. لقد كان عمل طائش ومتسرّ 
ن حنراف عاالشعب الروماين وصفاهتم الروحية، أو نتائج هكذا ليد أقدمية تقا

 .األرثوذكسية التقليدية

 تُقارن التدابري القمعية اإلدارية واجلزائية اليت اخُتذت حبق الكهنة واملؤمنني الذين
عارضوا هذا التغيري ابلتدابري اليت قام هبا الشيوعيون عندما نظموا الزراعة اجلماعية.  

ات عتقاالت وأحكام وإقاماسنتكارات و اف وضرب وتعذيب وقتل و هتديدات وختوي
جربية وطرد من األديرة وتزوير يف السجالت املدنية وحرق وتدمري الكنائس ومصادرة 

تقومي ن ويقودها بعض كهنة الو أواين العبادة وتدخالت الشرطة ابلقوة، يدعمها املدني
مجيعها شّكلت الرتسانة اليت اسُتخدمت لطمس احلقيقة. حنن نلتزم مبوقفنا  – اجلديد

ية ويف ذلك احلني، قد مت اختاذه ألهداف سياسية ودينية خارجتغيري التقومي، اليوم  أن
 . وحملية



25 
 

-١٨٧١) يف كتابه "اتريخ الكنيسة الرومانية"، يشري املؤرخ نيكوالي يورغا
 أنه 14)١٩٤٠

( اليت كان من املفرتض أن تقرر مستقبل البلد والشعب ١٩١٨-١٩١٤على هامش احلرب الكربى )
 تدمري الرومانية متثل تلك القوة اليت سبق وجلبت هلا اجملد، وذلك بسبببكامله، مل تعد كنيسة اململكة 

 ...روحها وأمهيتها من خالل التدخل املتواصل للدولة، أي لألطراف املتنازعة للسيطرة عليها

(، واملنحدر من ١٩٤٩-١٨٧٨حظي اإلرمشندريت الشاب يوليو )سكريبان( )
اوالته بشعبية لفرتة من الزمن وذلك نتيجة حمدافعت بقوة عن نظرهتا الكنسية،  عائلة

لته متيزوا مبساوىء ائعاجلريئة  لإلصالح حيث متيز بقدرة عظيمة يف النقاش. غري أنه هو و 
 ، تقدمي التوصية أبفكار رومية كاثوليكية. ويف هذا املناخ متامًا مت السرياحلرية وأحياانً 

وليد فكر وزير الرتبية سبريو  . لقد كان هذا اإلصالح١٩١٠إبصالح  الكنيسة عام 
،  نيكوهنم علمانيابلرغم من   ،الذي عاونه مستشاريني الذين (١٩١٢-١٨٥١)هاريت 

حضروا معاهد الهوت. احندرت األغلبية الساحقة منهم من ترانسلفانيا وهم كانوا قد 
ذي وبروتستانتية، كما يتضح األمر يف التأثري القوي ال جوا من مدارس كاثوليكيةخترّ 

 أنه د أيورغايشدّ . مارسوه يف تعزيز اإلصالح
يف ما خيتص ابلشجارات الشخصية واإلصالحات املستعجلة، نشرت صحيفة مرتوبولية سيبيو، 

، هذا التعليق العقالين: "يستمر التوتر يف اجلسم الكنسي من خالل اإلصالحات   تيليغرافول رومان

                                                           
)الحقاً هذان املفكران  ١٩١٠( احلزب الوطين الدميوقراطي عام ١٩٤٦-١٨٥٧أسس مع أليكساندرو س. كيوزا ) هو كاتب كبري 14

مت اغتياله من ِقبل  احلرس احلديدي، ، و (١٩٣٢-١٩٣١جملس الوزراء ووزير الرتبية ) شغل لفرتة منصيب رئيس ،كل واحد يف طريقه( ذهبا
 املرتجم. –وهي جمموعة فاشية شبه عسكرية 
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ستقاالت احلزبية اليت ال مفر منها وأيضاً لسياسات اواإلصالحات الكاذبة اليت تسّممها أحياانً روح ا
 املرتبوليني ونقل األساقفة ألسباب أتديبية، وهي ميكن تربيرها ولكنها لن تؤدي يف جسم الكنيسة إىل

 .السالم الدائم الضروري لتجديدها وتقويتها

من خالل اإلحتاد الكبري لرتانسلفانيا  ١٩١٨بعد توحيد رومانيا الكربى عام 
ن القوانني والتشريعات ظهرت هناك مشكلة س   15األم، وطنوبسرابيا وبيوكوفينيا مع ال

سن إدارة وعمل الكنيسة األرثوذكسية الرومانية، وقوانني وفرائض اجملموعات م حُ نظّ اليت تُ 
تستعمله  ستبدال التقومي اجلولياين اليتشكل عام. كانت هذه فرصة مناسبة الالدينية ب

األرثوذكسية ابلتقومي الغريغوري اجلديد املستعمل يف الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة 
ولكن طاملا رفضه أساقفة  ١٥٨٢الرومية، وهذا األمر كان رغبة األخرية منذ عام 

الكنائس األرثوذكسية العظماء يف القسطنطينية واإلسكندرية وأورشليم وروسيا وصربيا 
 . نية وغريهاواليوانن وبلغاراي واملقاطعات الروما

 (، وزير١٩٥٤-١٨٧٦مل اإلصالح إسم صاحبه أليكساندرو البيداتو )حي
  :املسألةالناحية من يورغا يف ما خيتص هبذه إيقول و العبادات. 

، أي عشرة سنوات بعد حماولة هاريت ١٩٢٥إن إصالح السيد البيداتو الذي مت السري به عام 
هذه  لقد ُضرب انس حىت أمام املذابح، ويف اليوم التايل بعدالفاشلة، مل يؤدي إىل النتائج املتوقعة. 

كانوا   – هم كهنةومعظم –ء الذين كانوا موجودين التدابري اليائسة، كانت الِبيع فارغة مبعظمها، واألقاّل 
 . ابلسماع إلجراءات مأخوذة من تقليد إمرباطوري جاف مقتنعني

                                                           
وهي العطلة الوطنية يف  ،، وأصبح اترخيه يوم الوحدة١٩١٨كانون األول،   ١تشرين الثاين/ ١٨حصل إحتاد ترانسلفانيا مع رومانيا يوم  15

 .املرتجم –يف أايمنا هذه، بسرابيا الشمالية هي مجهورية مولدوفا، بينما بسرابيا اجلنوبية وبيوكوفينا الشمالية هم أجزاء من أوكرانيا  رومانيا.
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لتقومي املؤمنون إستعمال ا لقد كانت هذه تقارير ُكتبت سابقًا "ترّجى" فيها
يف الكنيسة، كما "ترّجى" الحقًا فالحي رومانيا الدخول مجاعيًا إىل  الغريغوري

ا جاء سة على منط املزارع اجلماعية السوفياتية،  كمالتعاونيات الزراعية اجلماعية املؤس  
. ١٩٤٩أذار  ٥-٣شباط/ ٢٠-١٨املنعقد من  16الروماين يف مؤمتر حزب العمال

  :ويستمر يورغا بقوله

ابلرغم من ذلك، إن هذا القرار ابلسري ابلتقومي الغريب قد اخُتّذ إبستخفاف شديد ومن دون األخذ 
 يزال قائمًا ليس نشقاقًا الاة واملعقدة واملتحفظة، وهو أاثر بعني اإلعتبار سيكولوجية الشعب الصوفي

 .بسرابيا بل أيضاً يف املناطق اجلبلية ملولدافيا القدمية فقط يف

 ،لقد بقي سكان املناطق اجلبلية الشاسعة اثبتني على تقليد األجداد األرثوذكسي
األجداد إىل األجداد إىل األهايل إىل -وذلك من جيل واحد إىل التايل، من األجداد

اضي آملني اليت مّتت يف امل األوالد مث األحفاد إخل، وذلك بتكرار قصص عن التضحيات
أن هكذا عذاابت ستعيش يف الذاكرة وتشعل شعلة اإلميان األرثوذكسي يف كل مكان. 

ان كسن متذكر صحافة تلك الفرتة تصرحيًا بليغًا يف هذا األمر قام به بعض املؤمنني 
 :كلوج  ضواحي

 لكهنة أن يقرروافيه. يعود األمر إىل الدان حنن هذه القرية أبمجعها لن نتخلى عن التقليد واإلميان الذي وُ 
 ىل أي داينة يريدون أن ينضموا؛ حنن لن نتدخل. ولكن إذا رأينا أن أحدهم يريد السري ابإلبتكاراتإ

 .هنا، هكذا شخص لن يكون كاهننا بعد األن
                                                           

 هو حزب العمال الروماينبعد دمج احلزب الشيوعي الروماين مع جزء كبري من احلزب الدميوقراطي اإلشرتاكي.  ١٩٤٨ل عام تشكّ  16
"احلزب الشيوعي الروماين" ب، أعيدت تسمية احلزب ١٩٦٥احلاكم والسياسي القانوين الوحيد يف مجهورية الشعب الروماين؛ عام  احلزب

  املرتجم. –"مجهورية رومانيا اإلشرتاكية"  بوأعيدت تسمية الدولة 
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 يف ضوء حتليلنا للحوادث املهمة اليت حصلت بعد التغيري من التقومي الكنسي إىل
دخول  لالغريب، حنن نلتزم مبوقفنا أن هذا التغيري كان أساس اخلالف وشكّ التقومي 

واب  حصان كان ينتظر على أبهو حصان طروادة إىل الكنسية األرثوذكسية الرومانية، و 
، وهي السنة اليت ابُتكر فيها التقومي الغريغوري. وهكذا جنحت ١٥٨٢ منذ عام تناكنيس

ة، وحتديداً ية الشرقيسق وحدة الكنيسة األرثوذكالكثلكة الرومية وقوى أخرى يف متزي
فّرِق الكنيسة الرومانية. يف هذه املناسبة أيضاً مّت يف امليدان الديين تطبيق املثل الالتيين "

 دع. القصة كلها كانت ممكنة من خالل ضعفتغلب" بنجاح من ِقبل قوى أصحاب البِ 
ئك الذين رفضوا والعزم اليت متّيز هبا أولاألساقفة الرومانيني الذين مل تكن حبوزهتم احلكمة 

هذا اإلبتكار يف املاضي. فكما يشرح يورغا، مل تستطع كنيسة رومانيا الرمسية املنافسة 
 .بوجه الِشيع اجملتاحة وترويج روح الكفر

 يةنعدام التماسك واإلخالص لقضاا كيف واثئق من تلك احلقبة تعكس نذكر هن
)شرقي( إىل املرتوبوليت  ١٩١٦كانون األول   ٢٩اترخيها احلقيقة الدينية. يف رسالة 

(، سج ل األرمشندريت ١٩٢٢-١٨٣٧دونيشي( )-الرئيس كونون )أراميسكو
غاالكتيون )كوردن(، والذي أصبح الحقاً أول مرتوبوليت على كنيسة التقومي القدمي يف 

وعيد رأس السنة  ١٩١٦ابإلحتفال بعيد ميالد  17رومانيا، إعرتاضه على القرار األملاين
 :الوقت الذي حتتفل هبما الكنيسة الكاثوليكية الرومية ذات يف ١٩١٧

                                                           
نغاراي والدولة العثمانية ه-حتلت القوات العسكرية املشرتكة من الرايخ األملاين الثاين وإمرباطورية النمسااأثناء احلرب العاملية األوىل،   17

إىل إايسي ( ١٩٢٧-١٨٦٥)؛ انسحب امللك فرديناند األول ١٩١٨و ١٩١٦الفائقة القوة ومملكة بلغاراي الثالثة ثلثي مملكة رومانيا ما بني 
  املرتجم. –على والخيا.  نت أملانيا حاكم عسكريبينما عي  
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شغل اليوم مجيع طبقات اجملتمع الروماين يف املناطق اخلاضعة إلحتالل أجنيب هي من إن املسألة اليت تُ 
نيستنا، حىت كدون شك السري ابلتقومي الغريغوري الذي فرضته علينا احلكومة األملانية إلستعماله يف  

وبعد مضي السنة اجلديدة وعيد الظهور األرثوذكسي. من منطلق القانون واملمارسة التقليديني املّتبعني 
يف الكنيسة األرثوذكسية الشرقية منذ زمن سحيق، إن هذا اإلبتكار الذي ال يتضمن فيما بينه عقيدة 

لك ضربة مي واألخر، سيكون رغماً من ذاثبتة بل ابألحرى فرق أحد عشر أو ثالثة عشر يوماً بني التقو 
معنوية جسيمة لشعبنا األرثوذكسي، ولكن يف الوقت عينه جناحاً كبرياً للكنيسة الكاثوليكية الرومية اليت 
إبستطاعتنا أن نرى أيديها متورطة هنا، حبيث أهنا من خالل إستفادهتا من السلطات األملانية هي اآلن 

ل ها، وابألخص يف ظل الظروف الراهنة حني تكون مهمة اجلسم املت تقوميتسعى إلجباران على تبيّن 
وإهتماماته موّجهة حنو أمر خيتلف كليًا عن ما حيتفل به الرومانيون يف الفصح وامليالد ورأس السنة 
 اجلديدة، وخصوصاً حني نتوقع أن حىت إحتالل أرضنا لن يستمر مىت حيل السالم وتُتخذ اإلجراءات

 .السليمة ملنطقتنالضمانة اإلدارة 

يف فرصة لزعزعة وحدة الكنيسة األرثوذكسية. ويض كلهكذا اغتنمت الكنيسة البابوية  
 ن:األرمشندريت غاالكتيو 

ن صفوفنا الذين ين مميكنين الكشف عن ظالل أولئك املرتدّ  ،ر هذا املعادلةيف اليد اليت تسعى لتدبّ 
كة. خبدمتهم م خيتئبون بكل حذر حتت قناع الكثلرحلوا ألن توقعاهتم الشخصية املفرطة مل تتحقق، وه

لقضية الكنيسة العدّوة هكذا، هم يتشوقون للفوز هناك بكمٍّ من اجملد البائس وتعويض يزيد عن الثالثني 
من الفضة، وهو سعر مبايعة تقاليد كنيسة الرب. هلذا السبب إنين كخادم سيادتك املتواضع أُعلن أنه 

 خرآب وقنا التقليدية، وإنين جاهز ألدافع عنك حىت بثمن حيايت مضحياً دافع بقوة عن حقتعليك أن 
نقطة من دمي إحرتاماً ملؤسساتنا الكنسية وللتقاليد املوروثة من آابئنا األجداد. لذلك، اي سيدان، تقد م 
مببادرة كربى. ُمد عصا رعايتك الكربى ودافع بكل شجاعة عن الكنز املقدس الذي اؤمُتنت عليه. 

تعيش يف عصر ويف موقف حيث ال ميكنك بعد اآلن أن تتوقع أي شيء من العامل. إحرتاماً أنت 
 للمنصب الذي تشغله، عليك أن تكون مزمعاً أبن تتحد مع الرب يف اجلهاد للحفاظ على ما أسسه.  
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 غاالكتيون مرتوبوليت رومانيا

كانوا مستعدون   ماضينا العظماء الذينإذا تقدمت لتناضل بغرية، سوف حتيي ذكرى مرتوبوليّي ووطنيّي 
 .عن حقوقنا التقليدية وتقاليدان الكنسية بُعصّيهم الرعائية للموت دفاعاً 

 أبكثر وضوح نّي بلقد نشران يف ما يلي نص رسالة أخرى لألرمشندريت غاالكتيون تُ 
ألملاين انًا واألقل وطنية لبضعة رجال دين  أثناء حقبة اإلحتالل املوقف األقل تديّ 

(١٩١٨ - ١٩١٦:) 

 صحيح أنه أحياانً حني تنحدر الظروف الصعبة على اإلنسان، ميكنها أن ختّدره بصدمتها الفجائية    
وترميه يف اليأس لعدم قدرته على القيام أبي شيء؛ هذا األمر يسبب هبجوع عميق شبيه بذلك عند 

معلمهم، و م هبّ عدم قدرهتم القيام أبي شيء لر الرسل يف حديقة جثسيماين حيث أهنم، كوهنم ُغلبوا مبأزق 
 ،يكولوجيةس أضحوا حزاىن وأُغرقوا يف النوم. أود أن أمتّعن هبذا احلدث اإلجنيلي فقط من وجهة نظر
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 .وذلك لكي أدقق حبوادث أايمنا وأسنتنج للمستقبل الدروس اليت سنتعلمها منه

 لونا على األرض، سوف نرى اليهود حياو نربّ إذا نقلنا عقولنا إىل زمن األايم األخرية اليت قضاها 
إجياد سبب ليسلموه إىل املوت، والكهنة الكبار خيرتعون اإلفرتاءات، ويهوذا يفكر مليًا خبيانته. أما 
الناس، أتباعه املؤمنني، فقد كانوا صامتني ويتصرفون وكأهنم غري مدركني ابخلطر الذي يهدد معلمهم 

ذ إىل ؤخعتقل ويُ عدون للهروب حني كان الرب على وشك أن يُ من يوم إىل يوم. كان الرسل مست
ن حياة م و ال تنسوا، هؤالء كانوا األانس األكثر إمياانً. إذا أتملنا جبدية هبذه احلوادث –حمكمة قيافا 

 .ف على تصوير مثايل لألحداث اجلارية اليوم يف حياة كنيستنانا، ميكننا التعرّ ربّ 

 نيسة املسيح حلظات من اجملد السرمدي يف سياق تطّورها التارخيي؛إبعرتاف اجلميع، لقد كان لك
ضطهادات اإل من شىت لكنه صحيح للغاية أيضًا أن يف كتاب حياهتا هناك مكتوبة عدة صفحات

واإلذالل مجيعها قُ ّوضت من خالل مقاومتها. يف ظروف خمتلفة كان موقف البعض من مؤمنيها 
بق كليًا للسيناريو املوصف أعاله أثناء اللحظات األخرية من والعالقات بني الكنيسة والشعب مطا

حياة املخلص األرضية: البعض كان صامتاً وغري مبايل؛ آخرون كانوا خاملون وخّبأوا أنفسهم؛ طرف 
واحد كان حيّرض املضطهدين أو يبيع األسرار؛ األقل فضيلة الذوا ابلفرار؛ وأولئك الذين وعدوا أثناء 

 أي أكرب –هذا الكنز األكثر كرامة و قداسة  –قفية ابلتمسك جبميع أنظمة كنيسته شرطنتهم إىل األس
 .الرعاة، كانوا يغفون بدون إنقطاع تقريباً 

سلسلة من  إذا جلأان اآلن إىل أايم الرتهيب واحلزن هذه اليت منر هبا كشعب وككنيسة، جند عندان
تنهض جمدداً  اء القاتلة للحقيقة ولتعاليم املسيحاحلوادث متشاهبة كلياً مع تلك املوصوفة أعاله. فاألعد

بفخر؛ مساء كنيسته متتليء أكثر فأكثر من سحب سوداء تنذر بعاصفة؛  لقد حان الوقت ليجتمع 
املسيح جمددًا مع تالميذه يف الغرف املخفية خوفًا من اليهود. ويبدو أنه يف هذه األايم سوف أييت 

لجثة، إىل آالمه. إنه ينتظر املعونة ولكن ليس هناك من أي معونة، جمدداً إىل حديقة جثسماين وإىل اجل
ألنه إذا كان أولئك الذين يف مراكز الرائسة اليوم قد أُمروا أن يسجنوا ممثلي املسيح ويهدموا كنائسه، 

ة اليت وا واجب فُرض عليهم من خالل املند أدّ فهم سيفعلون ذلك بضمري مراتح، مقتنعني أهنم جمرّ 
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 .هبا ِكال مؤسساتنا احليوية، الكنيسة والدولةان مترّ 

 ،يف أايمنا الصعبة هذه، هناك خدامًا للهيكل مثل حنانيا وقيافا حيملون ألقاب أساقفة وكهنة
طنوا ر الذين، من أجل ضمانة حياهتم الشخصية )ألن الضمانة اليت أتيت من كنيسة الرب الذي إبمسه شُ 

اخ أن كنيسة املسيح ومؤسساته قد ش ل(، قد أعلنوا بصوت عاابلنسبة هلمخدامًا مل تعد ذات أمهية 
عمرها ومل تعد تتماشى مع أزمنتنا املتحررة! هناك أعداد من يهوذا الذين، بدءًا ابإلفرتاءات ومن مث 
 ابخلياانت، يريدون أن يذّلوا الرب وكنيسته، وسوف يلقوا القبض على أكرب عدد ميكن إجياده من

 .السلطات التالميذ ويسلموهم إىل

 ماهري علىصلب اثنيًة. سوف تنظر اجلاي أحبائي، اجللجثة ترتفع من جديد ألن املسيح أييت ليُ 
هذا املشهد بال مباالة، ولن تكون مفاجأة إذا يف حلظة ما سيصرخون ملعلم جديد لكي يستبدل 

اعه على األرض، أين أتب املسيح، ألن القوانني القدمية مل تعد تنطبق مع أزمنتنا املتطورة. وتالميذ الرب،
هم؟ معظمهم مجدوا من رهبة احلدث وهم يف ذات املأزق كالتالميذ يف حديقة جثسماين، عاجزين عن 

لشخصي؛ هم ابضعفهم عرتافهم امن القيام أي شيء. هم يعولون ويبكون وغاضبون، كوهنم مرهقني 
العبد،  عون أذن ملخسحياولون الضرب ابلسيف، ولكن لعدم معرفتهم كيف حيملون السالح، يقط

  ويف هناية املطاف يركضون للخباء خوفاً من احلاكم أو ينكرون أي معرفة هبذا الرجل، أي أهنم ال يعرفون
 .كنيسة املسيح وهم غرابء كلياً عن وصاايها وتقاليدها

 ركتتُ إن هذا األمر حيصل ألن أ ولئك املدعوون ليمثّلوا الرب هم يف نوم املوت العميق، بينما كرمته 
دون حراسة واألسيجة منخفضة واحلفارون بدأوا بتخريبها، واحلراس نياماً. الرسول يدعوان ليقول لنا أن 
الوقت قد حان لنستيقظ ونطرد احلفارين بعيداً، لنصلح السياج حول الكرمة ومن مث لنعرتف بصوت 

ميع عروس املزينة جبعاٍل ودون خوف أن كنيسة الرب هي واحدة مقدسة موقرة وبدون شائبة، مثل ال
تعاليمها وأنظمتها وتقاليدها العريقة. وإذا حدث وواجهنا أي معارضة علينا اخلروج للنضال بقلب 

ىل إ منفتح، عاملني أن سالحنا هو كلمة ربّنا الذي، حسب ضمانته املعصومة عن اخلطأ، سيكون معنا
 .ة وللحقمنتهى الدهور؛ بيديه جند فرصة جناحنا عندما نناضل ألجل الكنيس
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  هِ يد ل  ع   طد ل  س  ت  ي    ند ضاً ول  يد أ   وت  مي ُ  ند "ل  املسيح مات لكنه قام مبجد فائق وهو األن بيننا و
 
18."دد عد ب    ند مِ  تُ ود امل

 

لقد ُمنح لكاتب كلمات احلكمة هذه امللهمة من اإلجنيل املقدس أن يتنبأ حاضر       
ش مل يسمعوا ر اإلنذار ولكن الطُّ ومستقبل الكنيسة الرومانية األرثوذكسية. هو دّق جرس 

والعميان مل يروا. هذه كلمات نبوية ويف معناها العميق جند ضوءاً براقًا هو صرخة قوية 
تعلن جميء العاصفة اآلتية لتخيم فوق كنيسة املسيح، وهي عالمة عن املآسي العتيدة. 

ّحوا يهم أن ُيضملاذا مل يُفعل شيئًا ملنع هذا األمر؟ ألن اخلدام الذين كان واجب عل
أبنفسهم إذا اقتضى األمر اعتربوا ذلك تلبية إلنقاذ مصاحلهم اخلاصة، وذلك ألن قلوهبم  

  .األرض سوايً مع ثرواهتم كانت هنا على

ولكن لقد كان هناك أيضًا أولئك الذي عرفوا أنه واجب عليهم التضحية 
ص كنيسة أجل خال وا حبياهتم منمفكرين ابملكافآت السماوية. هؤالء ضحّ ، أبنفسهم

املسيح اليت مل تكن إالّ  كنيسة آابئهم األجداد. لقد كان األرمشندريت غاالكتيون حينها 
شخصية مرموقة يف مرتوبولية والخيا. كان خرجياً من أكادمييات سان بيطرسبورغ وشرانيت 
 لاّلهوت، حيث كان زمياًل لبطريرك روسيا العتيد ألكسي األول )سيمانسكي(

 (. اعُتقل يف١٩٧١-١٩٠١س )، ولبطريرك بلغاراي العتيد كرييلّ (١٩٧٠-١٨٧٧)
من ِقبل الشرطة األملانية السرية وُسجن كرهينة يف سافيين،  ١٩١٧كانون الثاين   ١٨/٣١
كانت   ل قوات اإلحتالل األملانية يف الشؤون الكنسية.ايلوميتا، وذلك لرفضه تدخّ  إقليم

هذه بداية العذاابت للرجل الذي أصبح عتيدًا مؤسس رائسة الكنيسة الرومانية ذات 
الصادر عن الشرطة األملانية املركزية يف اتريخ  ١٠٥٩١التقومي القدمي. يف بيان رمسي رقم 

                                                           

  18 رومية ٩:٦
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ضة ابملصاحل األملانية، يف معار  رضِ "أفعال تُ ب )تقومي جديد(، اهتُم  ١٩١٧متوز  ٢٧
األمر الذي جيعل إعادته إىل املنصب الذي كان حيتله حىت ، صارخة ملهمته الرسولية

 ."اآلن أمراً مستحيالً 

  إن واثئق كهذه هلا أمهية سياسية واترخيية ودينية خاصة. هي تنتمي ملفّكر والهويت
ومنذ  ،ةومانية األرثوذكسيكبري، وهو أمني سر سابق للسينودس املقدس للكنيسة الر 

، املرتوبوليت األول للكنيسة األرثوذكسية ذات التقومي القدمي يف رومانيا.  ١٩٥٥العام 
كان عنده معلومات "من الداخل" عن الوضع اليت وجدت فيه الكنيسة نفسها وعن 

 :امها. وحتققت توقعاته يف كل األحوالخدّ  سيكولوجية

 من خاللو  ،ء األساسية اليت متّسك هبا األساقفة الكبار الذينبكل سهولة، رُفضت مجيع املبادي •
 . التقومي الغريغوريمنعوا تبيّن  ،احلروم )األانثيمات(

 اً للقواعد اليت حددها( وفقةالفصحي دورةد ابلباسكاليون )الإبستهتار مستهجن، مت التخلي عن التقيّ  •
 .اجملمع املسكوين األول يف نيقية

  لشيوعيةا  اإلعتبار وضع الكنيسة األرثوذكسية الروسية اليت كانت تواجه خطر كبري منمل يؤخذ بعني  •
 . الكنيسة الرومانية للتقومي اجلديدامللحدة وكانت قد ُعزلت بسبب تبيّن 

ى ذت تدابري قمعية حبق الكهنة واملؤمنني يف رومانيا الذين رفضوا قبول التغيري يف التقومي، مم  أداختُّ  •
 .إنقسامات حادة إىل

 ل يف البلدانليس فقط يف رومانيا ب -مبا أن النضال للحفاظ على التقومي اجلولياين
 فهو ليس معروفاً مبا فيه الكفاية عند اجليل األصغر، سو  -األرثوذكسية األخرى أيضاً 

 .نقدم األن ملخص موجز عن القضااي ذات الصلة



35 
 

، تص هبمشعوب عدة خمتلفة بتقوميات ختإن التقومي هو وسيلة لقياس الزمن. تتميز    
وذلك بسبب ثقافاهتم املتنوعة. لقد كان التقومي الذي اسُتعمل يف الكنيسة الرومانية 

هو التقومي اجلولياين، املسمى عن غايوس جوليوس  ١٩٢٤األرثوذكسية إىل حني العام 
لرومانية ا ق.م.(، الذي وضعه قيد اإلستعمال يف اإلمرباطورية ٤٤ -ق.م.  ١٠٠قيصر )

ق.م. إن املسيحية اليت انتشرت تقريبًا إىل مجيع شعوب اإلمرباطورية تقبلت  ٤٦عام 
  من أتييده وبّنيه ت مت  أمهية التقومي احلولياين بعد أن منذ البداية. ازدادت  هذا  التقومي 

  
 اجملمع املسكوين األول

 
 

عة الوحيدة وهي تبتغي اجلام الكاثوليكية مبوقفها أهناتلتزم الكنيسة الرومية نطينية. القسط
 عرتاف األخرية ابلرائسة البابوية.اسياسة خضوع الكنيسة األرثوذكسية من خالل 

 .لسادس عشرا القرنواستعمل الروميون الكاثوليك التقومي اجلولياين إىل حني هناية 

سّلط الفلكيون األوروبيون يف كرة التأثري البابوية الضوء على مشكلة التأخري يف 
الناجتة من واقع أن السنة الكنسية هي أقصر من تلك اليت تقاس حسب التقومي  التقومي

سنة بفرتة هنار وليل  ١٢٨اجلولياين. فحسب حساابهتم، يتلكأ التقومي اجلولياين كل 
سنة الشمسية؛ يف الوقت اليت كانت جتري فيه هذه املباحثات، كان التقومي نسبة لل

م، بتوجيه  ٣٢٥اجملمع املسكوين األول املنعقد يف نيقية عام 
(. والكنيسة ٣٣٧-٢٧٤قسطنطني الكبري )اإلمرباطور القديس 

األرثوذكسية الشرقية والكنيسة الرومية الكاثوليكية كانتا واحدًة 
. هذا ١٠٥٤إىل حني اإلنشقاق الكبري الذي فصلهما عام 

 و السيطرة علىأ ابلصالحية  ختمينات الباابوات  به احلدث تسبّ 
 يت هبا حظ اليت  األمهية   من نزعاجهم واب  أبمجعها الكنيسة  



36 
 

بدل من  ٣٢٥يف نيقية عام  اجلولياين يتلك  أ عشرة أايم، حمسوابً من اتريخ اجملمع األول
خري منطقياً، ولكن الفارق ق.م. قد يكون املنظار األ ٤٦ستعمال التقومي عام ابداية 

  .أكرب رتاكم كانامل

وهو حيمل إمسه  –قرر البااب غريغوريوس الثالث عشر أن يتم السري بتقومي جديد 
 يف مجيع أحناء أورواب –( ١٥٧٦-١٥١٠مت إعداده إبشراف الفلكي لوجيي ليليو ) وقد

 
 البااب غريغوريوس الثالث عشر

دداً، كان التقومي األرثوذكسية جمنتباه الكنيسة اري يف التقومي عندما لفتت مشكلة التغي
لة اجلولياين يتلكأ وراء التقومي الغريغوري بفرتة ثالثة عشر يوماً. كان تغيري التقومي مسأ

حساسة، ألن التقومي القدمي كان يتجانس متاماً مع الباسكاليا اإلسكندري وكان تقومياً 
ع نتائج سلبية يًا حبت، مفلك مناسبًا للكنيسة األرثوذكسية، بينما التقومي اجلديد كان

 .ظهرت الحقاً وتسببت ابملشاكل للكنائس اليت تبّنته

ستعمال التقومي الغريب يف حياة الكنيسة مل يكن جمرد تصحيحًا ألمر معوج، اإن 
ولكن ابألحرى تغيريًا جتاهل قرارات اجملمع املسكوين األول. هدف هذا التغيري كان 

عض العقائد اليت تشكل جزءًا من ذلك الكنز الربهان أنه ميكن ألحدهم أن يرفض ب

)شرقي(،  ١٥٨٢تشرين األول  ٥الغربية الكاثوليكية وذلك يوم 
)غريب(. لعدة قرون،  ١٥٨٢تشرين األول  ١٥الذي أصبح 

رفض العديد من البلدان إدخال التقومي اجلديد إىل احلياة املدنية 
 نيسان ١/١٤ أو الكنسية. يف رومانيا، أُدخل التقومي اجلديد يوم

 ،١٩٢٤تبّنته بعد. يف عام ، ولكن مل تكن الكنيسة قد ١٩١٩
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الذي هو أسس األرثوذكسية املطلقة، وذلك إلضعاف اإلميان العريق. هبذه الوسيلة، مت 
الفصح. عام  عيدبأبمجعها يف ما خيتص ابإلحتفال  إبطال القرار اليت اختذته الكنيسة

. لقد كان ي، احتفلت الكنيسة البابوية ابلفصح قبل شهر من الفصح اليهود١٥٩٨
هذا األمر إحدى النتائج السلبية للتقومي اجلديد اليت جتل ت الحقًا بطرق أخرى. إن 

لتزامهم ابلتقومي  هم مبعزل عن هذه اإلحنرافات وذلك ابني الشرقيني األرثوذكسينياملسيحي
ذ القرار أبن حيُ   ول يوم أحد الذيتفل ابلفصح يف أاجلولياين. يف جممع نيقية األول، اختُّ

يلي البدر )القمر الكامل( األول وذلك بعد اإلعتدال الربيعي )يف النصف الشمايل من 
قبل أو يف ذات الوقت مع الفصح )العبور( اليهودي؛ أما  الكرة األرضية(، ولكن ليس

 .عندها حُيتفل ابلفصح يوم األحد التايل، إذا وقع البدر الكامل يوم أحد

 ولكن 19،أرثوذكسية وتتبع التقومي اجلولياين يف رومانيا، هناك جمموعات عرقية هي
هم "ذوي التقومي القدمي" الذي يتعرضون للضغط واإلضطهاد ليفرضوا عليهم تغيري  فقط

إمياهنم وتبيّن التقومي اجلديد. هنا، علينا أن نشدد أن البابوية حاولت تكرارًا أبن تزج 
شل، وذلك ألن املاوالت ابلفالكنيسة األرثوذكسية لتبيّن التقومي اجلديد. ابتت هذه 

 األساقفة األرثوذكسيني متّعنوا إبنتباه خبفااي التقومي اجلديد ورفضوها، مؤكدين أن فقط
جممع مسكوين يضم مجيع الكنائس األرثوذكسية، وليس أسقف مبفرده، له القدرة ملناقشة 

 .هكذا مسألة ويتخد قرار بشأهنا

يرك املسكوين إرمياء الثاين ، يقول البطر ١٥٨٣يف منشور رعائي صدر عام

                                                           

  19 أمثلة على ذلك رعااي حتت سلطة بطريركية روسيا أو بطريركية صربيا – املرتجم.
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(١٥٩٥-١٥٣٦:) 

ستهتار ابت ريّ ها الفلكيني، وغئتّلة بكربايء اجملد الباطل لعلماجمدداً قامت كنيسة روما القدمية، خم
يف اجملمع املسكوين  ٣١٨ لالقرار األ ج ل املختص ابلفصح املقدس والذي أّسسه اآلابء القديسني ا

للمخالفة؛  إحرتام كبري مجيع املسيحيني يف مجيع أحناء العامل ك أمر غري قابلن له كُ األول يف نيقية والذي ي  
هذا التغيري يصبح اليوم سببًا للتجارب. يف صفيت كبطريرك مسكوين، لقد زارين بعد الرجال األرمن 
الذين سألوان عن الرتتيب الذي نّتبعه يف اإلحتفال ابلفصح، ألهنم هم أيضًا خيضعون للضغط لكي 

ا هبذا اإلبتكار. عندها اضطرران أن نشرح هلم قرارات اآلابء القديسني يف هذا املوضوع. يف مناقشتنا يقبلو 
أصحاب الغبطة بطريرك اإلسكندرية وبطريرك أورشليم وسائر أعضاء اجملمع، وإبسم الروح  سواًي مع

 . اختذان قراراً بتوضيح قرارات اآلابء القديسني املختصة بعيد الفصح، القدس

 ا أحد ما ال يّتبع تقاليد وعادات الكنيسة كما حتّددها اجملامع املسكونية السبعة يف ما خيتصإذ
يني ابلفصح املقدس، بل ابألحرى يبتغي أن يتبع الباسكاليا الغريغوري والتقومي البابوي، على مثال الفلك

وزاً )أانثيما( مطروداً ، فيلكن مفر امللحدين، خمالفاً مجيع قرارات اجملامع املقدسة وحماوالً إضعافها وتغيريها
من كنيسة املسيح ومن مجاعة املسيحيني. وأنتم أيها املسيحيون األرثوذكسيون احلسين العبادة، إبقوا 
اثبتني يف ما تعلمتموه يف تلك األمور اليت ُولدمت فيها وتثقفتم. وحني يقتضي األمر، أسفكوا دماءكم 

 ا يسوعنواحرسوا أنفسكم من اإلصالحيني لكي يعينكم ربّ  عرتاف آابئكم. إمحواالتحفظوا إميان و 
 .املسيح، ولتكن صلوات إمياننا مع مجيعكم. آمني

 سللبطريرك املسكوين كريلّ  ١٧٥٦عام هنا نص آخر مأخوذ من منشور رعائي 
 ):١٧٧٥-١٧٠٠القسطنطيين ) اخلامس

مانياً، فليكن البابوي، إن كان كاهنًا أو علإذا أحداً ما يبتغي اإللتزام ابلباسكاليون الغريغوري والتقومي 
بعداً عن هللا، وليكن ملعوانً بعد مماته لكي ال ينحل بل يبقى يف العذاابت األزلية. لتتكسر وتتفّرق مُ 

احلجارة واحلديد، ولكن ليس هذا، أبداً وال أبي وسيلة. ليكونوا على األرض مثل قايني قدمياً يرجتفون 
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هللا على رؤوسهم؛ وليكن ق د ر هم مثل ذاك الذي ليهوذا اخلائن واليهود يف كل مكان؛ وليكن غضب 
يع فتح األرض وتبتلعهم مثل دااثن وأبريوم. ليطاردهم مالك الرب بسيفه مجلوا من هللا. لتُ الذين تنصّ 

 أايم حياهتم؛ ليكونوا حتت أانثيمات البطاركة واجملامع، ُمفصلني لألبد من الكنيسة ومرميني يف انر
 .نم اليت ال ُتطفأجه

 للبطريرك املسكوين أنثيموس ١٨٤٨ لوثيقة اثلثة ذات الطابع نفسه هي منشور ا
 (:١٧٩٠- ١٨٧٨السادس القسطنطيين )

حنن نلتزم إبعرتاف ص ِرف ابإلميان األصيل، كما تسلمناه من اآلابء القديسني، الذين كانوا رجال 
ر ببشارة هّ شالشيطان. إن الذي يقبل ابإلبتكارات يُ الكمال. نرفض مجيع اإلبتكارات مبثابة إخرتاع 

ان الذي هو أيضاً خمتوماً ال يسمح ال ابلنقص ماإلميان األرثوذكسي. إن هذا اإلعرتاف الكامل واملستقي
وال ابلزايدة وال أبي تغيري مهما كان. إن الذي يرغب أو يتجرأ أن يتقدم أو ينصح أو جمرد يفكر هبكذا 

لشخص الذي يرمي اإلميان ابملسيح بعيداً ويُغرق نفسه عن معرفة حتت األانثيما تغيريات يكون ذات ا
وكأن هناك أخطاء ارُتكبت يف اإلعرتاف ابإلميان األصيل  20األبدية للتجديف على الروح القدس،

واألسفار املقدسة واجملامع املسكونية. هلذا السبب، إن مجيع أولئك الذين عن يقني يقبلون ابإلبتكارات 
كهنوت أو   وإن كانوا بطاركة أو رجال 21اإلحنرافات واخلالفات يُلبسون أنفسهم ابللعنة كمثل الثوب،و 

 آمني. ).ليكونوا مفروزين )أانثيما 22علمانيني أو حىت مالئكة من السماء،

اداً مت هلم إرشعت على كل اجلماعات األرثوذكسية وقدّ إن هذه الواثئق توزّ 
وموثوقًا للحفاظ على األرثوذكسية األصيلة. حنن أكيدون أهنا وصلت جلميع  أصيالً 

املافظات الرومانية )مبا فيها ترانسلفانيا(، حيث مت صون وحدة الشعب الروماين بواسطة 

                                                           

  20 أنظر القديس مىت ٣٢-٣١:١٢؛ القديس مرقس ٢٩:٣؛ القديس لوقا ١٠:١٢.
  21 أنظر املزمور ١٨:١٠٨)السبعينية(.

  22 أنظر غالطية ٨:١.



40 
 

 . عنها ابللغة والقومية والعقيدةرّب األرثوذكسي وعُ  اإلميان

، ولكن مل ١٩١٩دنية عام أُدخل التقومي الغريغوري إىل احلياة امل، يف رومانيا
 ةالروماني كنيسة لالرئيس األول يف ا قّدم  ، ١٩٢٠عام  أي تغيري يف الكنيسة.  حيصل

 
 رومانيامريون بطريرك     

 

لى التواين. يف تقرير القدمي ع األرثوذكسية ذي التقومي اجلديد والتقوميالرومانية  يستنيالكن
 :مت نشره، كتب املرتوبوليت الرئيس مريون ما يلي

حنن أساقفة والهوتيي رومانيا ليس عندان حسب القوانني أي قدرة أخرى يف هذا اإلطار إاّل أن خنتار 
اليت هي حباجة إلعادة النظر هبا ولكي ندرسها قبل األوان بكل مسؤولية وتقوى تلك األسئلة الكنسية 

د أن قمنا بع ،مسيحية، حىت ال، إبعتقادان أننا حكماء، نتعرض للخراب يف مسائل اإلميان، ولكي
 ميكننا أن نتقدم هبم إىل جممع عام جلميع كنائسنا الشقيقة األرثوذكسية. ال ميكننا اإلحنراف ،بتحضريهم

 ةِ د  حد و   ظِ فد يف حِ  ين  دِ هِ ت  عن هذا املسار، أواًل ألنه واجب علينا حسب األسفار املقدسة أن نكون "جُمد 
فة على  خبذكسية واحدة أبن تغرّي واثنيًا ،ألنه ليس حسنًا على كنيسة أرثو  23،"المِ الس   طِ راب  بِ  وحِ الرُّ 

                                                           

 23 أفسس٣:٤

املرتوبوليت مريون والذي أصبح الحقًا بطريركاً، تقريرًا إىل 
اجملمع بعنوان "مسألة جممع مسكوين جديد جلميع الكنائس 

جدول  على الشرقية". كان التغيري يف التقومي موضوعاً 
اجملموعة الثانية من املواضيع اليت سيتم مناقشتها يف اجملمع 
املقرتح، ولكنه مل ُيطرح أبدًا خالل النقاش. الحقًا طبعاً، 

ت يف بأخذ الناس يسألون أنفسهم عن أي مسألة فعاًل تسبّ 
 كوين ت   ويف   والعلمانيني  الكهنة   صفوف  يف  إنشقاق
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عاتقها، حىت ضمن نطاقها اجلغرايف، املرياث األرثوذكسي اليت تشرتك به مع كنائسها الشقيقة؛ 
جامًا مع لغيت، إنسابألحرى، جيب علينا أن أنخذ مجيع اخلطوت إلعادة النظر بتلك األمور اليت أُ 

 .األرثوذكسية مجعاء الكنيسة

 ألكثرا بل البطريرك العتيد مريون ابلروح األرثوذكسيةمن قِ هذا اإلقرتاح لقد طُرح 
أصالًة، وهو ساري املفعول دائمًا ويف كل مكان حىت يومنا هذا، عند املؤمنني 

إلقرتاحات يف  غريه من ا مع شرنُ و  األرثوذكسيني يف رومانيا وسائر البلدان األرثوذكسية.
سكوين العتيد. سته وتقدميه للمجمع املُكتّيب صغري بقرار من اجملمع املقدس لكي تتم درا

وماذا حصل بعد ذلك؟ مل يتمكن اجملمع من اإلنعقاد، وذلك ألن أكرب الكنائس 
األرثوذكسية، كنيسة روسيا، مل تكن قادرة على التواصل مع كنائسها الشقيقة بسبب 

 .١٩١٧األول عام  بُعيد ثورة تشرين الذي مت تركيبه 24النظام البولشيفي

 ، إن بعض رؤساء الكنيسة األرثوذكسية الشرقية كانوا شديدي اإلستهتارعتقاداناب
مللحدة. ا يف تقييمهم للوضع يف روسيا اليت أضحت كنيستها أول ضحية كربى للشيوعية

التوقيت املناسب لتنظيم جممع يف القسطنطينة يتخذ قرارًا بشأن  ١٩٢٣تكن سنة  مل
نائس الشرقيني األرثوذكسيني وتضامن الكالتغيري يف التقومي، وذلك ألن وحدة إميان 

األرثوذكسية امللية مع الكنيسة الروسية املنكوبة كانتا ابلتايل ُمضعفة. بطاركة 
اإلسكندرية وإنطاكيا وأورشليم وصربيا رفضوا قطعًا مناقشة هذا املسألة. ولكن كنائس 

ح" يف أعقاب صحّ  املالقسطنطينية واليوانن ورومانيا أدخلوا ما يسمى ابلتقومي "اجلولياين
لألرثوذكسيني." بعد ذلك بقليل، ُخلع البطريرك املسكوين  -"الشامل ١٩٢٣جممع 

                                                           

  24 أي الشيوعي امللحد – املعّرب
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 . عن عرشه (١٩٣٥-١٨٧١) مالتيوس الرابع القسطنطيين

 األانثيما 25(٦٨١-٦٨٠يف قانوهنم األول، وضع آابء اجملمع املسكوين السادس )
سة شيء من كل ما قررته الكني كل من يتجرأ أن يضيف أي شيء إىل أو يطرح أي  على

 سابقاً. إن إدخال التقومي الغريغوري على الكنيسة األرثوذكسية الرومانية خالف عمداً 
  :اآلابء القديسني يف اجملامع املسكونية األخرى على األشكال التالية مراسيم

عندما  األرثوذكسية األخرىإن جممع الكنيسة األرثوذكسية الرومانية مل يعد يف شركة مع الكنائس  •
 ١٩٢٩.26و ١٩٢٦بعيد الفصح قبل عيد الفصح )العبور( اليهودي عامي  احتفل

 ُخلع الكهنة وُحرم العلمانيون من الشركة إلحتفاهلم ابلفصح قبل اإلعتدال الربيعي، حسب القانون •
27).٣٤١األول من جممع إنطاكيا )

 

 ،١٩٧٥، ١٩٦٤، ١٩٥٩، ١٩٥٦، ١٩٤٥أُلغي صوم القديسني بطرس وبولس كليًا عام  •
، ٢٠٤٠، ٢٠٢٤)وسيحصل هذا األمر جمدداً يف املستقبل عام  ٢٠١٣، و٢٠٠٢، ١٩٨٦، ١٩٨٣
( ألن التقومي الغريغوري ال يتوافق مع الباسكاليون )النظام الفصحي( األرثوذكسي. مثاًل، ...٢٠٤٣

( يف يوم ١٩٥٦حزيران  ١٦/٢٩)الرسل القديسني حسب التقومي اجلديد  ، وقع عيد١٩٥٦عام 
(، أي حىت قبل بداية صوم ١٩٥٦حزيران ١١/٢٤اجلمعة من أسبوع العنصرة امللول من الصوم )

 تلك السنة اتبع ذوي التقومي اجلديد ثالثة أصوام فقط، بدل األربعة اليتيف  ونتيجة ذلك أنه 28الرسل،
 .نو القديسحددها اآلابء 

                                                           

  25جممع القسطنطينية الثالث أو جممع ترولو. - املرتجم.
 26 استعملت كنيسة التقومي اجلديد الباسكاليون الغريغوري )الرومي الكاثوليكي( يف هاتني السنتني عوضاً عن الباسكاليون اإلسكندري

املرتجم. –)األرثوذكسي(     
  27 كتاب القوانني الكنسية ]الطبعة الرومانية[، ص. ٢٧٦.

 28 يُ عنّي  بدء صوم الرسل القديسني يف اإلثنني الثاين بعد عيد العنصرة الذي حيدده الباسكاليون. حسب التقومي الكنسي الذي خييط 

.املرتجم – اً يومأقصاها إثنني وأربعني و الباسكاليون اإلسكندري يف نسيج التقومي اجلولياين، يدوم صوم الرسل من فرتة أقلها مثانية أايم   
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ابت ن يفرضون عقو و كيف ميكن تربير إلغاء هذا الصوم، حني اآلابء القديس
ان نفسه من األصوام األربعة الرئيسية، هذا إذا ما ذكر  يأن يعف أيتجر  كل منعلى   قاسية

صومي األربعاء واجلمعة على مدار السنة؟ إن مؤمين كنيسة تقومي القدمي يتبعون مثال 
 أقل  يتغاضوا أبداً عن إدخال ولو حىتملأبنفسهم عن اإلميان و وا القديسني الذين ضحّ 

إحنراف عن قوانني الكنيسة امللهمة من الروح القدس. إن ذوي التقومي القدمي الرومانيني 
لن خيضعوا أبدًا لقرارات يتخذها أي شخص تدّمر املعتقد أو العبادة أو الرائسة أو 

مع مجيع الكنائس األرثوذكسية ذات  هنم على رأي واحداإلنضباط األرثوذكسي، أل
 . كل مكان  التقومي القدمي يف

هذه هي األمور الرئيسية اليت أدت إىل اإلنقسام يف الكنيسة الرومانية األرثوذكسية 
لتزامها موقف كسية. إن كنيسة التقومي القدمي ابألفيتني تقريبًا من املسيحية األرثوذ  بعد

حافظت على خزينة العقائد واألسس األرثوذكسية أبكملها واستمرت عرب  هيمتحفظ 
بات الزمن حبمل الشعلة احلية لإلميان الص رف. أما كنيسة التقومي اجلديد اإلصالحية، تقلّ 

هي فهي أدخلت تغيريات يف النظام الكنسي بتبّنيها للتقومي الغريب دون موافقة املؤمنني و 
تباع لة إىل جانب أالدو  لقد ص ف تذكسية الرومانية. فصمت وحدة الكنيسة األرثو 

تدخلت ابألمور الكنسية واستخدمت القوة لقمع أولئك الذين رفضوا و  إصالح التقومي
 ّسعت حدة اإلنقسام بني الكنيستني. إن هذه احلوادث مل تؤديهي و اخلضوع، وابلتايل 

اعات رى أدت إىل صر أبي شكل من األشكال على تقوية الكنيسة الرمسية، بل ابألح
حادة ودفعت أساقفتها وكهنتها إىل اخلطأ؛ هم فقدوا احلس هبدفهم الرئيسي، أي ترويج 

 .الشعب الروماين املسيحية عند العام لألرثوذكسية ومنع اإلنكفاء عن التطوير
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 الفصل الااين
 

 كنيسة التقومي القدمي يف رومانيا
 ١٩٤٥إىل  ١٩٢٤من عام 

 
 القدمي بعد تبن  إضطهاد ذو،ي التقومي 

 التقومي الغريغور،ي الرومي الكاثوليكي يف
 احلياة الكنسية لكنيسة رومانيا األرثوذكسية

 
من ما ِقيل سابقًا إىل اآلن، من الواضح أن األرضية لتغيري التقومي يف الكنيسة 

بكثري. قّلة من البشر  ١٩٢٤الرومانية األرثوذكسية قد مت التحضري هلا بدقة قبل عام 
ر أن هذا التغيري حصل من خالل خداع مجاهري من املؤمنني وضغط حكومي.  تذك

كانت هذه أعمال مشرتكة، فجهود الكنيسة الرمسية دعمتها قوى القمع وهااتن ال 
شيء منعهما من حتقيق أهدافهما. هذه األفعال اليت هدفت لتحريف الكنيسة عن 

تخّلي عن قرارات  التقومي وليس كاإلميان األصيل مت عرضها زورًا مبثابة تغيري بسيط يف
أعظم وأهم جممع يف اتريخ الكنيسة األرثوذكسية، اجملمع املسكوين األول الذي اشرتك 

من األابء القديسني. مل هُتتف وال كلمة واحدة عن احلقيقة أن هذا التقومي كان  ٣١٨فيه 
اجملمع،  ايعين التخلي عن اإلحتفال بعيد الفصح حسب الباسكاليون الذي أّسسه هذ

وأن ابلتايل صوم الرسل سوف يدوم أحياانً أقل من الثمانية أايم ابحلد األدىن أو خيتفي  
 كلياً. 
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إن اإلنقسامات اليت تلت التغيري يف التقومي مّزقت ثوب املسيح جمدداً. للسري يف 
 إصالح التقومي، اعتمد رجال الكنيسة الذين اختذوا قرار التغيري قاعدة الطاعة الكنسية

اليت تتطلب تنفيذ أوامر الرئيس دون شروط. لكنهم أخطأوا يف احلساب، ألن يف مجيع 
الكنائس واجلماعات الرهبانية وأيضًا عند املؤمنني حصل هناك إهتياج واضطراابت 
وعجيج مل يتوقعه املبتكرون. هم استخّفوا من ردة فعل مجاهري الكهنة والعلمانيني الذين 

هذا سألة بل ابألحرى طُرح عليهم املوضوع مبثابة األمر الواقع، و مل ُيستشاروا يف هذه امل
 األمر رفضه رجال الكنيسة ذوي املكانة العظيمة. 

ماذا متّثل الكنيسة األرثوذكسية  :رمبا شباب اليوم ومجيع املؤمنني يسألون أنفسهم
ىل الرومانية ذات التقومي القدمي يف بلد تنتمي فيه مجيع األديرة التارخيية وأغلبية الرعااي إ

الكنيسة الرمسية؟ إن كنيسة التقومي القدمي هي الكنيسة احلية ملخلصنا يسوع املسيح؛ 
 القديس أندراوسهي كنيسة أجدادان الذين اعتنقوا املسيحية على أيدي الرسول 

 واجملامع ل لإلجني احلقيقة اليت  صخرة  أتسست على  اليت  هي الكنيسة   29(؛٦٠†)

  
 القديس أندراوس

  املدعو أوالً    

                                                           

  29  أثناء تبشريه يف سكيثيا بونتيكا )وهي حالياً دوبروغيا(، عّمد الرسول مجاعة الغيتوداشيانيني الذين هلم يقتفي الرومانيون العصريون
  املرتجم. – شريةساللتهم الب

املسكونية السبعة؛ هي الكنيسة األم األصيلة اليت استمرت يف 
سنة. هذه الكنيسة حتمل  ١٩٢٤موقفها دون تغيري ألكثر من 

شعلة األرثوذكسية األصيلة على مر القرون غري مبالية لألخطار 
ت  مئاالقدمي لرومانية ذات التقومي تضم الكنيسة ا احلالية والعتيدة.   
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اآلالف من املؤمنني يرعاهم كهنة ورهبان وراهبات يرفضون علنًا التقومي اجلديد 
ويستمرون يف عيش حياهتم حسب التقومي الكنسي والتعاليم التقليدية لألرثوذكسية 

مستقوين مبحبتهم للمسيح واإلميان األصيل، هؤالء الناس مل خيضعوا للتيار الشرقية. 
نيسة األم أماكن اترخيية للعبادة أو أبنية ابهرة أو ، مل يكن للك١٩٢٤اإلصالحي. بعد 

أوقاف ثرية، ولكن وجودها احليوي بقي سليماً. افرتست ذائب خاطفة بلباس محالن 
البعض من املؤمنني، مقّلصة عدد اخلراف يف القطيع؛ شعب هللا اخنفض من انحية 

ني، ملح ملسيح األصيلالعدد، لكنه بقي طاهراً من انحية النوعية. هؤالء كانوا تالمذة ا
  30األرض ونور العامل كما يدعوهم الرب.

يسة ضطهاد كني تزيد قيمة عن الكمية. لقد كان اإن النوعية يف الكنيسة ه
سبباً لإلعرتاف واإلرتداد عن إميان أابئنا  31التقومي القدمي سبباً إلرتقاء وسقوط الكثريين،

األرثوذكسي، وسبباً لُيحصى املرء مع الصاحلني أو األشرار. لقد مّرت الكنيسة حباالت 
من الرُّقي واإلحنطاط؛ فأعداء األرثوذكسية يعرفون أهنم إذا أرادوا تدمري اإلميان عليهم أن 

قول ليهم الضرب برعاهتا، كما ييدمروا الكنيسة، ولكي يسحقوا الكنيسة من الوجود ع
". ُرُب الر اِعي ف  ت  ت  ب د دد اخِلر افد فقدان الوحدة  32املخلص يف اإلجنيل املقدس: "س ودف  أ ضد

يف الكنيسة الرومانية األرثوذكسية تسّبب إبحنطاط يف اإلميان ونقص يف السلطة 
ة الدولة القمعية، سلط األخالقية للكنيسة الرمسية اليت حاولت أن ترفع من شأهنا مبساعدة

وذلك بقمع كنيسة التقومي القدمي وإجبار أعضاءها ابإلنتقال إىل التقومي اجلديد. لكن 
                                                           

  30 أنظر القديس مىت ١٤-١٣: ٥
  31 إستند إىل القديس لوقا  ٢:٣٤ 

  32 القديس مىت ٣١: ٢٦
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  املؤمنون، املعلنون منهم أو الغري معلنون، بقوا اثبتني يف اعرتافهم ابإلميان األصيل؛ فاهلل
 كان عوهنم الوحيد ومنه ترّجوا احلصول على إكليل أتعاهبم.

لتقومي، وبعد أن أدركت أن جمموعة من الكهنة واملؤمنني استمروا بعد تغيري ا
ابلنضال بوجه اإلصالح والدفاع عن التقومي القدمي وشعرت أن هذا اإلبتكار كان يواجه 

 هلذهعلى منع حركة املقاومة هذه و  خطر عدم الثقة عند الناس، أصّرت الكنيسة الرمسية
ذه السياسة أّدت إىل إعتداءات جسدية الغاية طلبت دعم قوات الدولة القمعية. ه

وحشية حصلت بتواطؤ مع أساقفة وكهنة التقومي اجلديد. فأولئك الذين كانوا يبشرون 
إبجنيل املبة والسالم حتّولوا إىل مفّتشني بكل معىن الكلمة، مرتكبني جرائم إبسم هللا  

ا يف نفوسهم دمي وحزنو كما فعل نظراؤهم يف األزمنة القدمية. لقد أتمل مؤمنو التقومي الق
وهم ينظرون اإلضطهادات اليت كان يتعرض هلا قوادهم الروحيون الذين منهم انلوا 
الربكات ونور الروح القدس. فكهنة الكنيسة الرمسية الذين شاركوا يف هذا اإلضطهاد 
 بقوا مثريين للشبهة يف أعني املؤمنني، ومحلتهم الشاملة لتشويه مسعة املعرتفني ابحلق

رت خبثاً عوضاً عن حمبة القريب، كربايًء عوضاً عن تقوى، معرفة سطحية ابإلجنيل، أظه
إنشغال ابألمور املادية، وخوفًا من أن يهبط "العجني"  كما وصفها بدقة شيخ من 

 التقومي القدمي. 

ابلرغم من أننا مل نستطع أن نراجع مجيع الواثئق املنشورة يف وسائل اإلعالم 
كنًا هلم أن يفشلوا يف إدانة هذه اجملازر. لكننا حنن مت  أكدون أن املعاصر، مل يكن مم

األجيال العتيدة، إذا فعاًل حيبون احلقيقة كما هو مستوجب على أتباع وتالمذة يسوع 
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املسيح املخلص، سوف ميألون تفاصيل هذا الفصل الدموي من التاريخ العاصف 
ية الدينية احلقيقة هذا إىل تنمية الكراهللكنيسة األرثوذكسية الرومانية. لقد أدى تشويه 

يف الكنيسة وإىل مناخ مهجي. يف حقيقة األمر، مل تفعل الكنيسة الرمسية أي شيء لرتفع 
من نفوذها، بل ابألحرى فضحت نفسها يف أعني املؤمنني وأّدت إىل حرية. أخذ الناس 

من  اك هذا الكميسألون أنفسهم أسئلة على هذا املنوال: أين هي احلقيقة؟ ملاذا هن
الكراهية؟ ملاذا فرض احلقيقة ابلسيف؟ ملاذا الكنيسة هي منقسمة إىل عدة فئات خمتلفة؟ 
احلقيقة هي املعرفة؛ هي ال تعين أن جترب اآلخر على اإلعرتاف بذات األمر الذي تؤمن 
به أنت. هكذا أفكار دفعت البشر على قتل قريبهم اإلنسان معتقدين أهنم يقدمون هلل 

 . ولكن هللا ال يشرّع اجلرائم ألنه إله السالم واملبة بني مجيع األمم والبلدان. خدمة

إن اضطهاد الكنيسة األرثوذكسية الرومانية ذات التقومي القدمي قد ظهر إىل العلن 
 مزمار نساك جبل أ ثوس( بعنوان ١٩۳٥†يف كتاب للكاهن الرهباين أرساين )كوتيا( )

. كما يت ضح من دراسة هلذا الكتاب، كان ١٩۳١والذي مّت نشره ابللغة الرومانية عام 
التقّيد يف اجلبل املقدس بقوانني األابء القديسني واجباً مقدساً، كما أيضاً النضال بوجه 
أولئك الذي انتهكوا هذه القوانني. حيتوي هذا الكتاب على ملات من الفردوس، رعد 

سيول تنبع من النفوس املقدسة والعظيمة ألولئك الذين اشتهوا فقط  وبرق من السماء،
جمد هللا وجمد كنيسته، خالص النفوس، وظفر الكنيسة األرثوذكسية. هذا العمل يرتكز 
على معلومات واعرتاضات من مسيحيي حمافظات نيمت وابكاو وسوشييفا وأقاليم 

الكنيسة  ملة اليت شّنتها عليهماألخرى من البالد ختتص ابلعذاابت واإلضطهادات الشا
 األرثوذكسية الرمسية وقوات الدولة القمعية. 
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 اجلديد ن راهبًا رفضوا القبول ابلتقوميل األول خيص جمموعة من سبعة وعشرياملث
حتت أي ظرف. بعد طردهم من مجاعاهتم الرهبانية الرمسية، ذهب هؤالء إىل اجلبال 

. ستقيم الرأي صرفًا  كما تسلموه من أجدادهمليعيشوا كالنساك وليحفظوا اإلميان امل
)نظام قدمي أو "شرقي"( والذي أصبح  ١٩٢٤تشرين األول،  ١حصل تغيري التقومي يوم 

)نظام جديد أو "غريب"(. كان فصل اخلريف، والشتاء  ١٩٢٤تشرين األول  ١٤
لوصول ا يقرتب. هؤالء الرهبان التجأوا إىل الكهوف واحلفر املغطاة واألماكن املتعذر

إليها واليت يعلم هبا فقط قّلة من املؤمنني. جمّرد وجودهم أقلق رؤساء أداير األديرة اجملاورة 
الذين أدركوا أن مثاهلم قد جيذب رهبان معارضني آخرين. هلذا السبب، مت تنظيم عملية 

كانون األول قامت فيها دورية من اجلندرما )أي الدرك( يرشدها رهبان   ١٥/٢۸يوم 
ه األديرة وحاولت القبض على الرهبان املختبئني. أولئك وصلهم اخلرب أن اجلندرما من هذ

يف طريقهم إليهم فتغلغلوا يف أعماق اجلبال، اتركني خمابئهم وراءهم. بعد ذلك ُعثر على 
 هذه املخاىبء ومت ختريبها وصودرت منها األواين الليتورجية واأليقوانت الثمينة. 

القارص يف خماىبء أخرى، يف منازل قّلة من املؤمنني الذين حتّمل الرهبان الشتاء 
سكنوا يف أماكن أكثر عزلة، ويف مالجىء ُحفرت حتت البيوت وهلا منافذ سرية إىل 
اجلبال. كل هذا حصل يف حمافظة نيمت يف اجلبال القريبة من األديرة هناك. يف يوم 

 باين ابمفو )هايصا(ألقى اجلندرما القبض على الكاهن الره ١٩٢٦شباط  ١٢/٢٥
والراهبني غاالكتيون )هايصا( وفنيامني )هايصا( واعتقلوهم. هؤالء كانوا قد صنعوا ملجأ 
ألنفسهم يف كهف صغري يف جبل روس. يف مركز اجلندرما، ُسجنوا يف قبو وُضربوا 
وأُهينوا. أُطلق سراحهم بعد أن أ صّر على ذلك أحد املؤمنني من القرية الذي أعطى 
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ما سجادة من الصوف بدالً عن إطالق سراح املساجني. لعب نيقودمي )مونتيانو( اجلندر 
رئيس دير نيمت )والحقًا بطريرك رومانيا( مع الرهبان ديونيسيي )سان غيورزان( 
وفيالريت )بوليغا( وإيوسيف )كراشيون( دوراً هاماً إبلقاء القبض على الرهبان. يف عام 

رو باً يف مكان يف جبال نيمت يُدعى  ابرايول نيغ، استقر ما يقارب ثالثون راه١٩٢٧
)"الساقية السوداء"( وعاشوا احلياة الروحية يف مالجيء خمفية. ولكن اإلحتياطات 
ُأخذت إللقاء القبض عليهم، وذلك ألن السعي وراء احلياة الرهبانية خارج األديرة الرمسية 

 جهة نظر الكنيسة الرمسية( أنأُعترب إزعاجًا للنظام العام وألن كان هناك خطر )من و 
 املؤمنون قد يتم التأثري عليهم من ِقبل أولئك الرهبان ليعودوا إىل التقومي القدمي. 

هذا العمل نّظمته قوى اجلندرما امللكية الرومانية مبساعدة رهبان من أديرة نيمت 
أيلول  ١٦/٢٩وسيكو. شاركت تسعة كتائب من اجلندرما ملدة ثالثني يوماً، إبتداءاً من 

. وكما يف احلالة السابقة، ُأخرب الرهبان عن سابق أوان من ِقبل املؤمنني، فنجح ١٩٢٧
معظمهم مبغادرة أماكن إختبائهم واملنطقة الذي كان يتم فيها البحث عنهم. ولكن 

 سمزمار نساك جبل آثو اعُتقل منهم سبعة أشخاص، ومن بينهم يذكر مؤلف كتاب 
 األب جريازمي واألب ابرثيين. وعن أولئك الرهبان الذين أُلقي القبض عليهم يقول: 

روا  ُضربوا حىت املوت على رؤوسهم بواسطة ُكتب اخِلدم. والبعض منهم نُتفت حلاهم ابلكّماشات وُسخِّ
بطرق أخرى. ضرابت، عويل، أتّوهات وصرخات وجع مفطّرة للقلوب مُسعت بشكل متواصل. خُّربت 

جئهم وُدّمرت، ُورميت األواين الليتورجية أو صودرت من ِقبل ممثلي النظام العديل الدميوقراطي مال
 املفرتض وكهنة التقومي اجلديد الذين قالوا أهنم هم بذلك حيافظون على إميان أابئنا. 

حني ُتستخدم القوة ال حاجة هناك إىل القانون. فالتاريخ يشهد أن العديد من اجلرائم 
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 ارُتكبت إبسم "القانون" و"اإلميان". البشعة

قد يسأل القارىء نفسه: كيف ميكن لكهنة كنيسة التقومي اجلديد أبن يشرتكوا 
هبذا النوع من األفعال حني ليس من زمن طويل قبل ذلك كانوا على سالم مع أولئك 

  طالذين يضطهدوهنم األن؟ ماذا كان هناك ليفّرق بينهم؟ كنيسة املسيح؟ ولكن هناك فق
كنيسة واحدة، وهي تنتمي جلميع املسيحيني األرثوذكسيني. لقد مّتت كلمات النيب 

 33ق.م.(: "]سوف يغرّيون[ األوقات واألنظمة." ٥٣٤ –ق.م.  ٦٢٤)دانيال املقدس 
هذه األعمال الرببرية اليت ارتكبتها وحدات اجلندرما واليت شارك فيها أيضًا  كهنة هي 

 حصلت نتيجة هذه املخاطر التالية اليت توقعها ذوي التقومي اجلديد:
 متّرد الرهبان سوف يتبعه فوراً متّرد هائل من ِقبل املؤمنني •

 نتيجة تغيري التقومي سوف ُتطرح للنقاش   •

مجيع هذه األعمال رافقتها محلة من اإلهاانت بّررهتا رغبة ابلدفاع عن "اإلميان األصيل" 
والتقليص من نطاق اإلصالح الذي ُدعي اآلن "إصالح التقومي". لسنا نكتب هذه 
الصفحات املؤملة عن اتريخ كنيسة التقومي القدمي لإلنتقام بل لكي ال تقع األحداث 

، ان. على جيل اليوم أن يعرف كل من املاضي ومعاانة كنيستهاملذكورة هنا يف غبة النسي
لكي ال تتكرر هذه األفعال يف املستقبل. هلذا السبب جيب أن يُرفع رماد النسيان 
ولُيسّلط الضوء على حقيقة هذه الفرتة املزمنة من اإلضطهاد. األزمنة واألنظمة املعادية 

، وهي فرتة ١٩۸٩ىل كانون األول إ ١٩٢٤للحرية الدينية استمرت من تشرين األول 
                                                           

 دانيال ٧:٢٥
33  
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خلت فيها رومانيا من الدميوقراطية احلقيقية، بل اكتفت إبعالن عن دميوقراطية كانت 
 ختفي اإلضطهاد ضد كنيسة التقومي القدمي. 

لقد كان هناك يف رومانيا كنائس أرثوذكسية أخرى تتبع التقومي القدمي: تلك اليت 
واألوكرانيني، ولكن كل هذه مل  34غار والليبوفانينيلليواننيني والروس والصربيني والبل

 من اقتلع عينك"’تشّكل حجر معثرة للكنيسة الرمسية. يذّكران هذا ابملثل: 
 ‘"أخي! هلذا السبب غّمق كثرياً.‘ ’خارجاً؟

ابلرغم من كل املعارضة من الكنيسة الرمسية وسلطات الدولة، بُنيت الكنائس 
أينما ُوجد عدد كبري من املؤمنني وذلك لكي تستمر اخِلدم اإلهلية حسب التقومي القدمي. 
وأول كنيسة بُنيت حتت هكذا ظروف من اإلضطهاد كانت يف حي فاانتوري يف حمافظة 

غطّاها  ميخائيل وإيون أورزيكا. وتكاليف الكنيسة نيمت، يف منزل مسيحيني تقيني مها
أانسًا من ذوي التقومي القدمي وأيضًا من ذوي التقومي اجلديد؛ عمومًا من أانس فقرية 
وأرامل ومسّنني الذين عاشوا اإلميان األصيل والذين أرادوا العبور إىل األبدية إبميان 

يل . ابلنسبة لعمل والديهما ميخائأجدادهم الذي فيه ولدوا واعتمدوا ومل يشّكوا أبداً 
، كاان سبعة وسبعني ١٩٩٩وإيون أورزيكا، خيربان ولديهما فاسيلي وستيفان )عام 

وواحداً وسبعني من العمر ابلتواين( ومها من فاانتوري، ما يلي. بعد أن قام جّدمها إيون 
يعهم، ة مجأورزيكا، وهو فالح من فاانتوري ورجل ذي إميان قوي، وزّوج أبناءه السبع

                                                           

 34 ليبوفانيا هي إقليم يف مولدافيا استقر فيه ذوي الشعائر القدمية )أي  Old Ritualists أو Old Rite( يف أوائل القرن الثامن عشر،   
 وهم سوايً مع   املرتجم. –مسيحيون أرثوذكس روس آخرين ال يزالون ملتزمني ابلتقومي القدمي 
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ترك العامل واعتزل يف دير نيمت ليكّرس ذاته لإلهتمامات الروحية. نتيجة حياته التقية 
وجهاداته وأيضاً ملبته للقريب، ِسيم إىل اإلسكيم الرهباين حتت إسم منّسى. يف مضمون 
 إرشاداته، خيرب الراهب اإلسكيمي منّسى أوالده وأبناء أخيه أنه كان هناك إحتماالً بتغيري

النظام الكنسي من خالل السري ابلتقومي اجلديد الذي اعتربه خطر كبري على اإلميان 
األصيل. نصحهم بغض النظر عن ما قد حيصل أبالّ يستسلموا هلكذا تغيري وأن يدافعوا 
أبي مثن عن قرارات األابء القديسني الذين تدعمهم اجملامع املسكونية السبعة )رقد 

 (. ١٩٢١الرب عام  الراهب اإلسكيمي منّسى يف

لقد كانت ابلتايل األديرة على ِعلم ابلتحفظات اليت أاثرها تغيري التقومي، وكان 
الرهبان والكهنة الذين على ثقة حبقيقة إمياهنم وحيرتمون أجدادهم وحمفوظني هبم مصّرون 

مي، و أن يدافعوا عنه أبي مثن. أخربان ميخائيل وإيون أورزيكا أنه بعد أن أُعلن تغيري التق
رفضت أغلبية املؤمنني الذهاب إىل كنيسة القرية اليت انتقلت إىل التقومي اجلديد. تدّخل 
اجلندرما الذين ذهبوا من ابب إىل ابب جيربون املؤمنني على الذهاب إىل الكنيسة. التزم 
الناس ابألعياد حسب التقومي القدمي؛ مل يستطع أحد إقناعهم ال ابجملادالت النظرية وال 

 وة على التخلي عن إميان أابئهم.ابلق

إيون وميخائيل أورزيكا، ومها يف حقيقة األمر مؤّسسي أول كنيسة للتقومي القدمي 
، بينما كاان مع قطيعيهما يف اجلبال، أتيا إىل ١٩٢٦يف رومانيا، كاان راعيا غنم. يف عام 

لتايل ابمكان يدعى وادي كوروي وهو مكان منحدر جداً تنمو فيه األعشاب بكثافة و 
يصعب على الناس أو احليواانت على املرور فيه. لفتت كالهبم إنتباههم على وجود 



54 
 

إنسان بشري يف امليط. ذهب إيون أورزيكا مع أحد رعاته يف ذلك اإلجتاه فوجدوا 
ثالثة رهبان خيتبئون حتت صخرة كبرية. أخربهم أولئك الرهبان كيف تركوا دير نيمت.  

كتيون وفينيامني، وهم إخوة يف اجلسد من قضاء كوفاسنا يف كانت أمساؤهم ابمفو غاال 
رأس غنم أُعطوا هلم من أبيهم،  ١٥۰ترانسلفانيا. اضطروا على اجمليء إىل الدير مع 

نيقوالي هايصا. وأخربهم الرهبان أيضًا أن هناك راهبان آخران مها غليكريي ودافيد 
ا عند ؤمنو فاانتوري كثري ( خيتبئان يف اجلبال. ابتهج م١٩٦١-١۸٨٥)بيداسكو( )

مساعهم اخلرب أهنم كانوا كهنة يعارضون تغيري التقومي. جلب األخوان أورزيكا الطعام 
ع واملالبس للرهبان املختبئني يف اجلبال. وكان الرهبان أيتون مساًء إىل القرية للقيام جبمي

هم. يذكر فاسيلي خمابئاخِلدم الدينية اليت حيتاجها األهايل ومن مث كانوا يعودون أبمان إىل 
أورزيكي األب غليكريي واألب دافيد حني أتوا أول مرة إىل منزل والديه. كان عمره 
تسعة سنوات فقط حينها، لكنه أتثّر كثريًا بطلعتهما، ابألخص تلك اليت لألب دافيد 
الذي كانت يداه ذات أصابع غليظة وعيناه غارقتان وخداه ابرزان، وكل هذه دالئل 

التقشف اليت كاان يعيشاهنا. كانت أرجل األب غلكريي ملفوفة ابلرقع  على حياة
ومربوطة ابخليوط املعقوفة وكانت ثيابه ممزقة. أحبهم املؤمنني كثريًا وانتظروهم بشوق. 
 لذلك اختذوا حينها قرار بناء كنيسة للمؤمنني الذين أرادوا احلفاظ على اإلميان األصيل. 

م األب غلكريي الذي أصبح القائد الروحي للكهنة بعد أن مت بناء الكنيسة، قا
وعنّي الكاهن الرهباين ابمفو وإخوته غاالكتيون وبنيامني الذين كاان راهبان بسيطان 
ليخدموها. شوِهدت دورايت اجلندرما يف الكثري من األحيان وتكراراً حتاول إلقاء القبض 

ن حادثة اسيلي أورزيكا ععلى "اهلاربني" وابألخص قادهتم غلكريي ودافيد. خيرب ف



55 
 

حصلت قام فيها اجلندرما بدخول ابحة منزهلم وسألوا عن مكان وجود الكاهن 
غلكريي. هذا األخري عندما رآهم هرب من الباب اخللفي وذهب إىل منزل جد فاسيلي، 
غريغور أورزيكا، القائم مقابل الطريق واختبأ يف كوخ. تسّلل فاسيلي الصغري إىل خارج 

د األب غلكريي وساعده على اإلختباء يف برميل فارغ الذي غطّاه بعرانيس املنزل ووج
الذرة. أما األب دافيد فأخبأ نفسه يف خمزن الذرة. أتى اجلندرما إىل منزل غريغور أورزيكا 

 وقاموا بتخربة املخزن ولكن مل جيدوا الكهنة.

ُأحيطت   ١٩٢٨آب  ٤/١٧نستعلم أنه يوم  مزمار نساك اجلبل املقدسمن كتاب 
كنيسة فاانتوري بوحدة من اجلندرما شارك فيها كاهنان من ذوي التقومي اجلديد مها 
األبوان ابرليبا وبيرتيسكو واملتقدم يف الكهنة دوبراي الذي من كراكاووين يف قضاء نيمت. 
أغلق اجلندرما مجيع الطرق املؤدية إىل هناك وذلك ليمنعوا الكهنة واملؤمنني القّلة الذين  

وا يبحثون خصوصاً عنهم من اهلروب. اعتقلوا األب ابمفو الذي استطاع أن يتعّرف كان
من بني اجلندرما املرتدين الزي الرمسي على كهنة آخرين من التقومي اجلديد متنّكرين  
كجندرما. حني أتوا إىل ساقية مياه، عربوا إىل اجلانب األخر مستخدمني األب ابمفو  

ذهاب إىل التقومي اجلديد وابلتايل يف تلك احلالة ُيطلق كجسر. مث سألوه إذا أراد ال
سراحه فوراً، ولكن الكاهن الرهباين رفض. ومن بني الشهود على ذلك فاسيلي أورزيكا 
وشقيقته أنيكا، حينها أطفااًل، والذين هلذا اليوم يتذكرون الكاهن يصرخ من الوجع، 

ية وُحلل الكنيسة األواين الليتورج وهي صورة بشعة بقيت يف ذاكرهتم طيلة حياهتم. ُرميت
يف عربية سواًي مع املعتقلني وُأخذوا إىل مكتب املّدعي العام يف تريغو نيمت. هناك 
ُرميت املواد الكنسية يف إسطبل واملعتقلني يف قبو. ُحجزوا ملدة ثالثني يومًا وُضربوا 
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ة، كانوا ب إىل الكنيسوأُهينوا، مث أُطلق سراحهم. ويف كل مرة منعهم اجلندرما من الذها
يلتجؤون إىل السبل الوحشية مثل تكسري قناديل الزيت والدعس على الشموع ابألرجل.  
كان اجلندرما يدخلون الكنيسة أثناء صالة السحر ويضربون بكعاب بنادقهم كل من  

، هناك ١٩٨٩كان يقف يف طريقهم. يف انرثكس الكنيسة اجلديدة اليت بُنيت بعد عام 
صنا يسوع املسيح عليها أاثر دماء جافة كانت قد سالت من رؤوس أولئك أيقونة ملخل

الذين كانوا يف الكنيسة يف ذلك الوقت وميكن أن نراها اليوم. يقول فاسيلي أورزيكا أن 
هناك أيقوانت أخرى من هذا النوع ملوثة ابلدماء هي ال تزال موجودة وسوف توضع 

 هذه هي حُتف اترخيية سوف تشهد عرب يف الكنيسة فور إنتهاء أعمال البناء. كل
العصور على اإلضطهاد الغري العادل الذي تعرض له املؤمنون على أيدي السلطات 
الكنسية والعلمانية. أيمل مؤمنو فاانتوري على استعادة األواين الليتورجية اليت صودرت، 

 أو على األقل ما يعادل مثنها لكي يزيّنوا الكنيسة اجلديدة.

، كان راهبًا يدعى ابرتيين )أي ابرثينيوس( عائدًا إىل بلدة تريغو ١٩٢٩يف عام 
نيمت حامالً بعض احلاجات. وبُعيد مغادرته للبلدة، التقاه كاهن التقومي اجلديد، األب 
بيرتيسكو، الذي قام مع سائق العربة بضرب األب ابرتيين، وضرب رأسه ابلعربة وربطه 

قن الدجاج. ومن مث أخذوه إىل مكتب املدعي العام وأخذه إىل أحد املنازل ورماه يف 
حيث ُضرب اثنية وأُطلق سراحه. خبصوص هذا النوع من الكهنة، طرح النّساك السؤال 
التايل: "أيها األخ املسيحي، من هو الكاهن الذي ينصحك مبغادرة الكنيسة؟ وابلتايل، 

" كاهن أو شيطان.   أيها األخ املسيحي، رجاء إفحص هذا الكاهن لرتى إذا هو فعالً 
نّساك اجلبل املقدس كانوا قد نصحوا مؤمين التقومي القدمي بعدم قبول أي خدمات دينية 
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من كهنة التقومي اجلديد وأبن يدفنوا مواتهم دون كاهن إىل أن يوجد واحداً من التقومي 
ة حني ئالقدمي ليقوم خبدمة اجلنازة. وانطبق األمر ذاته على العمادات: يف احلاالت الطار 

تكون حياة الطفل يف خطر، اشرُتِطت العمادة أبن تقام على أيدي أحد العلمانيني 
األرثوذكسيني على إسم الثالوث القدوس ومن مث، إذا بقي الطفل على قيد احلياة، 

 عندها حُتتفل اخلدمة على أيدي كاهن من التقومي القدمي. 

ان األصيل، ترك األب ضد اإلمي ١٩٢٤يف ما خيتص ابإلضطهاد الذي بدأ عام 
الراحل نيقوالي أونوفري الذي من راداسيين يف قضاء سوشييفا تعليقًا اترخييًا خمتصراً 

. يف ذلك ١٩٢٤يربهن إن إشاعات ختتص بتغيري التقومي كانت قيد اإلنتشار حىت قبل 
 الوقت كان كهنة الرعااي قد نصحوا املؤمنني بعدم القبول ابلتقومي الغريغوري ألنه كان

خطأً جسيماً. وانتشرت اإلشاعة يف كل مولدافيا ومونتينيا ودوبروغيا. بعد تغيري التقومي، 
هّددت السلطات خبلع أي كاهن يرفض السري ابإلبتكار. يف هذه احلالة، هؤالء الكهنة 
الذين ليس من وقت بعيد قبل ذلك أّكدوا أن تبيّن التقومي اجلديد هو خطأ فادح، 

قفهم لكي حيفظوا منصبهم الذي رأوه جمّرد وظيفة بداًل من دعوة. اضطروا أن يغرّيوا مو 
فاآلن أصبحوا يقولوا للمؤمنني أن التغيري هو ليس هبذه اجلدية ولكن جمّرد تصحيح يف 
التقومي. من مدافعني عن اإلميان األصيل أصبحوا مضطهدين ومشاركني سواًي مع 

رون الوسطى. حقبة التفتيش يف الق وحدات اجلندرما يف تكتيكات يبدو أهنا مستعارة من
أما املؤمنون فاجتمعوا يف منازهلم لكي جيدوا طريقة ليحفظوا فيها اإلميان الذي به تقّبلوا 
املعمودية. فكان قرارهم األول عدم إحتفال األعياد على التقومي اجلديد بل أبن يستمروا 

يف تركهم  اجلديد كابإلحتفال هبا حسب التقومي الكنسي. وعندما رأى كهنة التقومي
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املؤمنون، بدأوا بوضع احلُرم الكنسي على أولئك الذين مل أيتوا إىل الكنيسة أايم أعياد 
 التقومي اجلديد بل ذهبوا إىل أشغاهلم عوضاً عن ذلك. 

كانت املشكلة األكثر حدة هي قلة وجود كهنة يتبعون التقومي اجلولياين. يذكر 
 جيدة ابمليرتوبوليت غلكريي ما كان يقوله هذا األب نيقوالي الذي كان على معرفة

 األخري عن الكهنة الرهبان الذين كانوا يغادرون أديرهتم بسبب تغيري التقومي. فبعد تبيّن 
، جتّمع حوايل مخسون راهبًا وكهنة رهبان من ١٩٢٤التقومي الغريغوري يف خريف عام 

دير نيمت.  دة اإلله تنتمي إىلأديرة نيمت وسيكو وسيهاسرتاي وبوكروف أمام أيقونة لوال
وحبضور كاهن رهباين كبري السن البسًا احللل الليتورجية كاملًة، مجيعهم تعّهدوا بعدم 
قبول التقومي اجلديد مهما كانت النتائج. ومن بني هؤالء املوجودين كان األب غلكريي. 

يدات دلألسف مل تكن جلميعهم الشجاعة والرجولة ابحلفاظ على هذا العهد. فالته
والسن املتقدم وعدم توّفر أبسط الظروف املعيشية دفعت بعضهم على البقاء يف األديرة 
 اليت انتموا إليها. ابلرغم من ذلك، من املمكن أهنم استمروا ابلسري على التقومي اجلولياين

 
:      ۱٩٢٤نيمت،  وف، قضاءأخوية إسقيط بوكر 

 القديس غلكريي الرئيس والكاهن، سوايً مع
 الشماس دافيد والراهب ابإلسكيم دماشني       

   

مبفردهم حني إقامة قوانني صلواهتم. من بني أولئك الذين 
اهب غلكريي، رئيس متّسكوا بعزمهم كان الكاهن الر 

إسقيط بوكروف. هذا سّلم مفتاح مكتبه وغادر األخوية 
سواًي مع الشماس الرهباين دافيد. وبعد أن قضوا سنة يف 
اجلبل املقدس، عادوا إىل رومانيا ألهنم كانوا مدركني أن 
 املؤمنني حباجة إىل كهنة أصيلني. هم ُدعيوا إىل العودة إىل
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مبفردهم حني إقامة قوانني صلواهتم. من بني أولئك الذين متّسكوا بعزمهم كان الكاهن 
الراهب غلكريي، رئيس إسقيط بوكروف. هذا سّلم مفتاح مكتبه وغادر األخوية سوايً 
مع الشماس الرهباين دافيد. وبعد أن قضوا سنة يف اجلبل املقدس، عادوا إىل رومانيا 

ؤمنني حباجة إىل كهنة أصيلني. هم ُدعيوا إىل العودة إىل وطنهم ألهنم كانوا مدركني أن امل
األم بصوت "نزف الدماء" وبصليب املخلص الذي كان على وشك أن حُيمل إىل 
جلجثة جديدة. وهكذا بدأت كنيسة رومانيا األرثوذكسية ذات التقومي القدمي تتنظّم 

 ِوفق تقليد الرسل واألابء القديسني. 

، املشكلة األوىل واألساسية كانت عدم توّفر كهنة. فاإلضطهاد كما ذكران سابقاً 
الديين ضد الكهنة واملؤمنني كان يف ذروته، وابألخص يف مولدافيا. وابلتايل تطّلب 
احلفاظ على اإلميان األصيل تضحية كبرية وإرادة ال تتزعزع. بدأ تنظيم كنيسة التقومي 

ىل جانب مت، ومن مثّ يف أماكن أخرى. وإالقدمي ببناء كنيسة يف فاانتوري يف قضاء ني
ذلك، ُقّدمت املساعدة الدينية للمؤمنني يف عدة أماكن يف منازل مسيحيني أمناء. 
ابإلضافة إىل فاانتوري ورداسيين، كانت بروستوري وراسكا وسالتوايرا وكوكوفا 

ت قوية اوأنغيليسيت من األماكن األوىل اليت وقفت بوجه إبتكار التقومي، وتشكّلت مجاع
من املؤمنني األصيلني يف تلك األماكن. كانت راداسيين املكان الذي فيها أسس الكاهن 
الراهب غلكريي نفسه أواًل. منذ البداية، أُقيمت اخِلدم اإلهلية يف كنيسة القرية، ولكن 
هذا الوضع مل ُيسمح له أن يستمر. حتت ظروف طبيعية، كان ميكن للكنيسة أن 

 ال مجاعيت التقومي القدمي واجلديد وذلك ألن مجيع املؤمنني سامهوا يفُتستعمل من ِقبل كِ 
بنائها. ولكن األب خارامليب ثيودورو، وهو الكاهن الذي خدم مجاعة التقومي اجلديد، 
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أقفل الكنيسة يف وجه ذوي التقومي القدمي وأخذ ضارب اجلرس لكي مينعنهم من القيام 
ذوي التقومي القدمي ابحلجارة، ويف أحد األايم ابخِلدم. وهو حّرض األهايل على رمي 

 قال هلم، "إذا تريدون كنيسة، فاذهبوا وابنوا واحدة ختّصكم."

هذه الكراهية أاثرها كهنة التقومي اجلديد وهي ابلتايل تطّورت إىل أعمال عنف 
 ١٩٢٦تفال الفصح املقدس حسب النظام الفصحي الغريغوري عامي نع احوعدائية. وأق

املؤمنني أن التقومي اجلديد كان يف حقيقة األمر ليس إال اخلطوة األوىل يف  ١٩٢٩و
، أتى الكاهن الراهب غلكريي ١٩٣١مسار يهدف تدمري روح األرثوذكسية. يف عام 

 ويف يوم املليني.  قدمي تلبية لقرار اختذه املؤمنونالإىل رداسيين وبدأ بتنظيم رعية للتقومي 

 
 ۱٩٣٣تشرين األول  ۱٤/٢٧، يوم عيد القديسة براسكيفا مع مؤمين رعية رداسييناألب املتوحد غلكريي 
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، ابرك املكان الذي عليه سُتبىن كنيسة القديسني بطرس وبولس ١٩٣٢أاير  ٨/٢١
اجلديدة ووضع حجر األساس. بُنيت الكنيسة من خشب يف مثانية وعشرين يوماً، 

 ك السنةيوم واحد. ولكن يف حزيران تلوُغط ت بصحائف املعدن ومن مث متّ جّصها  يف 

 
 القديسة براسكيفا اجلديدة

 

 ، مّتت الصالة لتدشني الكنيسة. ١٩٣٣ 35األول

 
  ميانوس بطريرك أورشليماد

                                                           
   مبثابة مكر  هي تُ و  ١٦٤١يف إايسي منذ عام  حُتفظورفاهتا املقدسة  ،اجلديدة )ملعت يف القرن احلادي عشر(عيد القديسة براسكيفا  35

  املرتجم. –القديسة الشفيعة لرومانيا 

ذاهتا، أرسل كاهن التقومي اجلديد رجلني حتت ستار 
الظالم ليحرقوا الكنيسة. ولكن الكنيسة أُنقذت بفضل 
والد األب نيقوالي أونوفري، فاسيلي أونوفري، الذي 
أاثرت الكالب إنتباهه فصحى من النوم، كما فعل 

الحقاً  ومرض قتيه.نيقوالي )حينها كان طفاًل( وشقي
لى إىل الكنيسة ع ومُحل  شديداً  أحد فعلة الشر مرضاً 

  تشرينمن شهر  ١٤/٢٧ يوم محّالة ليطلب الغفران. ويف

، ذهب األب غلكريي والشماس ١٩٣۰ أواخر عام يف
دافييد إىل أورشليم ليبحثوا مع داميانوس بطريرك أورشليم 

( وضع املسيحيني األرثوذكسيني الرومانيني ١٩٣١-١٨٤٨)
الذين أرادوا اإلستمرار على التقومي اجلولياين. أعطاهم 
البطريرك الربكة لإلستمرار يف نضاهلم ولبناء وتكريس كنائس 

  ملريون املقدس للقيام بذلك. هلذا اليوم جندجديدة وقّدم هلم ا
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انوس. بُعيد البطريرك دامييف منزل نيقوالي أونوفري صورة لألب غلكريي وهو خيدم مع 
عودهتم إىل رومانيا، استمر األب غلكريي يف نضاله بغرية أقوى وأنعش كنيسة التقومي 
القدمي ببنائه أكثر من ثالثني كنيسة. ذهب إىل عدة أماكن يف البالد مبا فيها بيصرابيا، 

نني إببقاء مترافقه جمموعة من الرهبان من رومانيا وجبل آثوس الذين ساعدوه إبقناع املؤ 
 املبة واألمل والثقة بقوة اإلميان التقليدي على قيد احلياة. 

كان املؤمنون حيّجون يف مواكب من العرابت ومن سائر أحناء البالد البسني حلل 
العيد، وذلك إلقامة خدمة تقديس موقع لكنيسة جديدة أو لتكريس كنائس انتهى 

واليت كان يتقدمها األب غلكريي وجممعه، بناؤها. كانت الرحالت إىل هذه املواقع، 
خيّيم عليها الفرح الروحي. يذكر األب نيقوالي أونوفري أنه حني كان هو وشقيقه 

[( ١٩٩٢-١٩٢٤أونوفري أونوفري )الذي أصبح الحقًا املرتوبوليت سلفيسرتو ]
لعام"( ر أخذمها والدمها )الذي أصبح الحقاً راهباً يف دير سالتوايرا حيمل إسم "ف ،صغاراً 

على رحالت حج كهذه ُتكّرس فيها الكنائس أو مواقع الكنائس. أثناء سفرهم إىل 
أوغلينزيه يف قضاء نيمت لتكريس موقع كنيسة جديدة يف فادو، مولدافيا، صادفوا 
مواكب من العرابت قادمة من ماليين، دراغوزيين ومن أماكن أخرى. وقف األب 

قوي  سيح قام"، فأجابه اجلمع "حقاً قام!" بصوتغلكريي وألقى على املؤمنني حتية "امل
جداً لدرجة أن وادي مولدافيا أبكمله الذي كانوا يعربون فيه ضّج بصدى الصراخ. ومبا 
أنه كان موسم الفصح، رّّن املؤمنون "املسيح قام" طيلة الطريق إىل الكنيسة اجلديدة. 

 مجيعهم غمرهم الفرح الروحي وأرادوا أن ميجدوا هللا. 
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هذه الوحدة اليت أظهرها مؤمين التقومي القدمي واليت اعطت طابعًا أكثر مجااًل 
حاابة. وابلتايل، مبإلحتفاالهتم الدينية مل تنظر إليها السلطات وال ممثلو الكنيسة الرمسية 

 طرس وبولس حسبالرسولني القديسني ب يوم عيد ،١٩٣٢متوز  ١٢/حزيران ٢٩ويف 
 إجراءات قوية إلعاقة اإلحتفاالت وابألخص للثين عن تنظيمخّتذت التقومي القدمي، اُ 

هكذا أحداث. يف هناية اخلدمة تكّلم رئيس بلدية رداسيين كوستيكا غريغوريسكو خمادعاً 
ومماكراً وقال: "على مجيع الرجال من رعيتكم الذهاب إىل مقر الوالية يف فالتيشيين لكي 

دية مبثابة ومبا أن الناس احرتموا رئيس البلحيظوا على موافقة على سري عمل كنيستكم. " 
رجل جّدي، غادروا فرحني وسريًا على األقدام إىل فالتيشيين، وهي مسافة إثنني إىل 
ثالثة كيلومرتات عرب تّلة. وابلرغم من أن األب غلكريي مل يثق برئيس البلدية، هو وافق 

 على مغادرة الناس إىل فالتيشيين، واضعاً  كل ثقته ابهلل.

بعد أن غادر املؤمنون وذهبوا مسافة بعيدة نسبياً، ُأحيطت الكنيسة حبوايل أربعني 
من اجلندرما مجيعهم سكارى وكانوا قد دخلوا الباحة األمامية حبثاً عن األب غلكريي. 
عندما أدرك اخلطر، ركض األب غلكريي إىل الفناء اخللفي واختبأ بني نبااتت البطاطا. 

أهتّن قّلة سحبه فوق السياج، ولكن ر نقّضوا عليه بوحشية. حاولوا ه فاولكن اجلندرما رأو 
من الراهبات اللوايت أنذرن فاسيلي أونوفري بصراخهّن. هذا أسرع أىل جندة األب 
غلكريي سوايً مع تودر أماريي وأنيكا غريكو وصرخ بوجه اجلندرما قائاًل: "ماذا تفعلون 

عادة ة حتذيرية؛ ولكن بينما حاول هذا إيف فنائي اخللفي؟" أجابه أحدهم بطلقة انري
إحشاء مسدسه، فقد توازنه متفادايً أنيكا غريكو اليت هامجته مبذراة. جّرده من سالحه 
فاسيلي أونوفري الذي بدوره حّرر األب غلكريي. أثناء هذا اإلعتداء الوحشي، ركل 
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دى حياته. أخبأ اجلندرما رجلي األب غلكريي بشراسة، فأردوه جبرحاً عضاالً يف رجله مل
فاسيلي أونوفري السالح الذي استخدمه اجلندرما واحتفظ به ملدة أسبوعني، واعتزم أن 

 أيخذه معه إىل وزارة الداخلية ليندد ابلتجاوزات اليت ارتكبها عناصر الدرك. 

أسرع املؤمنون الذين سكنوا قرب الكنيسة إىل إنذار الناس بقرعهم األجراس، 
 حلصان ليلتحق ابملؤمنني الذين غادروا إىل فالتيشيين. يف غضونوذهب أحدهم راكبًا ا

ذلك، مت الدفاع عن الكنيسة من ِقبل النساء الذين اعرتضن البوابة ومنعن رجال الدرك 
من الدخول إىل ساحة الكنيسة. وانسحب الدرك فقط بُعيد عودة أولئك الذين ذهبوا 

ًا أن رئيس البلدية خدعهم. تبنّي الحق إىل مقر الوالية والذين كانوا اآلن غاضبني ألن
اجلندرما كانوا خمتبئني يف منزل كاهن التقومي اجلديد، األب هاراالميب تيودورو، منتظرين 
املؤمنني ليغادروا إىل فالتيشيين. وهذا األب تيودورو ذاته تسّبب بتسكري اجلندرما، 

 وابلتايل أصبح شريكاً يف جرميتهم. 

ر أن بعض كهنة التقومي اجلديد، الذين يعملون على لقد كان هذا أتكيدًا آخ
والدرك،  36أساس خطة موجودة ُوضعت بني ممثلي الكنيسة الرمسية ورؤساء شرطة األمن

هم الذين كانوا وراء أعمال اإلضطهاد هذه. هل لدى ممثلي الكنيسة الرمسية اليوم 
 أجدادهم؟ أيالشجاعة أبن أيخذوا نظرة تستعيد أحداث اإلضطهاد الذي ارتكبه 

ومي ستخدام القوة والتواطؤ مع السلطات القمعية لتدمري كنيسة التققوانني كنسية تربّر ا
القدمي؟ ابلرغم من ذلك، مل ينتهي اإلضطهاد هنا. لقد رأى قادة الكنيسة الرمسية أن 

                                                           

  36 قوات الشرطة السرية التابعة للحكومة امللكية. 
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ركة التقومي القدمي نتشار حاالتهور الذي غرّيوا به التقومي أصبح يعطي نتائج عكسية. ف
ي قادها بنشاط األب غلكريي يدعمه األالف من املؤمنني أخذت هتدد إبسقاط الذ

حّدة  بتغيري التقومي. وبرهنت املشاريع السطحية اليت رّكبوها حني اختذوا قرار
ضطهادات اليت نّظمتها ابلتايل الكنيسة الرمسية ابلتعاون مع قوة الدولة القمعية أن اال

حيم سوا أن خّدامها ال يستطيعون اإلحتاد مع قوى اجلأساقفة كنيسة التقومي اجلديد قد ن
يف فرضياً يف سبيل اإلميان املسيحي. فاملسيح املخلص وتالميذه مل يفرضوا املسيحية ابلس

 والرتس بل ابألحرى بقوة الكلمة اإلهلية وحمبة القريب.  
 

 اجملازر اليت ارُتكبت ضد ذو،ي التقومي
 القدمي يف بوهالنيتا، قضاء نيمت

 تربيك موقع لكنيسة جديدة بعد
 

كنيسة    ملنفعة أنفسهم، أصّر مؤمنو التقومي القدمي يف بوهالنيتا وجوارها على بناء
ذ القرار ١٩٣٦جديدة تقام فيها اخِلدم الكنسية حسب التقومي اجلولياين. يف أيلول  ، اختُّ

أبن املوقع ملكان الصالة جديد سيتم مباركته. وصل أربعة آالف من املؤمنني تقريباً من  
كل أحناء مولدافيا على منت مخس مائة عربة حيملون اليافطات والصلبان. وأتى األب 
غلكريي يرافقه رهبان وراهبات ليقوم خبدمة تربيك الكنيسة اجلديدة. ولكن كانت 

خرقها كاهن من التقومي اجلديد الذي نصحهم حبنكة ابلعودة عرب بياترا صفوفهم قد 
نيمت لتحاشي مواجهة حمتملة مع اجلندرما. وعلى مدخل مدينة بياترا نيمت أوقف 



66 
 

موكب العرابت من ِقبل وحدات من الدرك كانوا ابملرصاد هلم. بدأوا فوراً إبطالق طلقات 
جلديد الذي على قادهتم. وقام كاهن التقومي ا حتذيرية ودقّقوا بصفوف املؤمنني للتعّرف

خرق جمموعتهم مبساعدة الدرك على التعّرف على األب غلكريي. وهبذه الوسيلة اجلبانة، 
 ُخوِّن األب غلكريي وألقي القبض عليه واعُتقل. 

تقال األب عاكانت األم سريافيما، وهي رئيسة دير دوبرو للراهبات، شاهدة على 
لنا أنه حني رأت كيف كان الدرك يضربونه، وضعت نفسها بينهم  غلكريي، وهي تسرد

وبني الكاهن املسكني صارخًة، "ال تقتلوا زوجي! لدي أربعة أوالد!"ولكن حماولتها  
كانت ابطلة ألن اجلندرما مل يقتنعوا بتمثيلها. أخذوا األب غلكريي إىل مركز فيلقهم يف 

، ١٩٣٦ أيلول ١٦داخلية يف بوخارست. ويف بياترا نيمت ومن مث أسرعوا به إىل وزارة ال
 نشرت صحيفة يونيفرسول اخلرب التايل:

إاّبن  "شهري مولدافيا" إىل العاصمة. وهو كان قد اعُتقلبُأحضر أسقف التقومي القدمي غلكريي املعروف 
لعاصمة حتت ااألحداث اليت حصلت منذ يومني يف بياترا نيمت. لقد ُأيت بزعيم ذوي التقومي القدمي إىل 

 بياترا نتهاء التحقيق يفم حجزه من ِقبل السلطات إىل حني امرافقة شديدة من اجلندرما. وسوف يت
 نيمت. 

حاول البعض من حشد املؤمنني الذين كانوا يف موكب العرابت أبن يهربوا وجنحوا 
ُتجوبوا سيف ذلك؛ آخرون ُحجزوا وُضربوا وُأخذوا إىل مركز الفيلق يف بياترا نيمت. هناك ا

وخضعوا للمحاكمة وصدر هبم احلكم ابلسجن. يف الوقت عينه اعُتقلت تسعة راهبات 
ة ونُقلن إىل بوخارست بعد حتقيق خمتصر يف بياترا نيمت ومن مث أرسلن إىل اإلقامة اجلربي

يف دير فارزاريسيت حيث ُحجزوا سوايً مع راهبات أخرايت ملدة ثالثة سنوات. أثناء فرتة 
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قني ُمورِست شىت الوسائل جلعلهّن ينتقلون إىل التقومي اجلديد ولكن الراهبات ب إعتقاهلّن،
أقوايء يف قناتعهّن. من املعلومات اليت قدمتها الراهبة غلكرياي )راابن( من دير براديتيل، 
قضاء نيمت، نستعلم أن املؤمنني الذين يف بداية األمر هربوا من املوكب أوقفهم عناصر 

ما وهم عائدون إىل منازهلم ، يرافقهم كهنة من التقومي اجلديد حاولوا آخرين من اجلندر 
عتقاهلم دون سبب مربر. وعلمنا أيضًا من األم غلكرياي أنه حني نُقل إىل املستشفى ا

بعض عناصر الدرك الذين ُجرحوا يف تلك األحداث، تبنّي أهنم كهنة من التقومي اجلديد 
 متنّكرين. 

 
 املرتوبوليت غلكريي )حينها كاهن رهباين( سجيناً يف حمكمة وزارة الشؤون الداخلية يف بوخارست 

 ۱٩٣٦ بعد أحداث بوهالنيتا وبياترا نيمت عام
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 ختربان إحدى املؤمنني من بروستوري، إيلينا ألفواري، ما يلي عن تلك األحداث:
 بوهالنيتا يف قضاء نيمت ليبارك موقع ستبىن، اضطر األب غلكريي الذهاب إىل ١٩٣٦يف أيلول 

عليه كنيسة جديدة. قبل أسبوعني من ذلك، أتى شخص كان قد عّرف عن نفسه أنه كاهن إىل كنيسة 
التقومي القدمي يف بروستوري وتكلم مع األب غلكريي عن إمكانية اإلخنراط يف مجاعتهم الرهبانية ألنه 

له األب غلكريي وتقّيد بكلمات املخلص الذي قال: "هو أراد احلفاظ على اإلميان األصيل. مسع 
. ق ِبل األب غلكريي الكاهن لفرتة جتربة لريى إذا كان، حسب 37الذي أييت إيل لن أطرده خارجاً"

تصرفه، سيندمج مع اجلماعة الرهبانية. أثناء ذلك األسبوعني، سكن الشخص املذكور يف منزل أحد 
ايم األحاد، أتى إىل الكنيسة حني كان األب غلكريي يلقي عظة املؤمنني قرب الكنيسة. ويف أحد أ

وسجد أمامه وقّبل يده وقال أن األب غلكريي هو سيده وأنه يبّشر ابإلميان األصيل. يف الوقت عينه،  
كان األب غلكريي قد استلم رسالة من أحد النبالء يف بروستوري يدعى إيرمييسكو الذي ابلرغم من 

ديد أنذر األب غلكريي أبالّ يذهب ملباركة موقع لكنيسة جديدة ألن األب غلكريي أنه يتبع التقومي اجل
سوف يُلقى القبض عليه ويُعتقل. بعد قراءته الرسالة قال األب غلكريي أنه ال يهمه األمر إذا متّ اعتقاله 

 ألنه ال ميكنه أن يرتك هذا الكم من املؤمنني من دون كنيسة.   

أسلم الرجل  38نيتا وعندما أُوقف موكب العرابت ابلقرب من دارمانيسيت،بُعيد عودهتم إىل بوهال
الذي أتى إىل الكنيسة ليصبح راهبًا األب غلكريي إىل اجلندرما. وليسيطروا على الشعب، أطلق 

 اجلندرما النار على احلشد. فأصيب رجل من سومياريسيت بطلقة قاتلة وآخرون أصيبوا يف أرجلهم.

صة. ا، وهي إبنة رئيس جملس رعية بروستوري، يف رِجلها برصاُأصيبت األم إكسيني
ُأخذت إىل املستشفى حيث خضعت لعملية دون خمدر. وبينما كانت تصرخ من الوجع، 
قال الطبيب:"إخرسي اي إبنة التقومي القدمي! أوقفي الصراخ!" اعُتقل سواًي مع األب 

                                                           

  37 القديس يوحنا ٦:٣٧
 وهي اليوم منطقة يف بلدية بياترا نيمت

38  
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  عاماً. هو شاهد علىغلكريي ميهاي بوزداي الذي كان حينها عمره واحد وثالثني
اجملازر اليت ارتكبها الدرك حلظة اإلعتقال. إذا قمنا بتحليل التجاوزات اليت حصلت 
مبشاركة مباشرة ملمثلي الكنيسة الرمسية، يستنتج  املرء أن هذه األفعال ميكن مقارنتها 

ضاء قللمجازر اليت ارتكبها الرومان الكاثوليك يف فرنسا أثناء حقبة القرون الوسطى لل
على الربوتستانت. شّكل النقل الطارىء لألب غلكريي إىل بوخارست جزءاً من خمطط 
للسلطات القمعية وقادة الكنيسة الرمسية لقمع قائد كنيسة التقومي القدمي الناشئة. وتربهن 
األحداث الشنيعة اليت تبعت ذلك أن كهنة ومؤمين هذه الكنيسة قد عانوا أوقات صعبة 

 ب والتعذيب من أجل اإلميان األصيل الذي مل يتخلوا عنه أبداً.  حيث تعرضوا للضر 

بعد اجملازر يف بوهالنيتا، ُحوصر حي رادازيين يف قضاء سوشييفا بعدة كتائب من 
الدرك الذي أتوا املسافة البعيدة من شريانيت، قضاء شريانيت. هؤالء اجلندرما أغلقوا كل 

جدوا كاهنا يف مبىن البلدية. أُمر أولئك الذي وُ الطرق املؤدية إىل القرية ومجعوا معظم س
 على التقومي اجلديد ابلذهاب إىل بيوهتم. أما مؤمين التقومي القدمي فُنصحوا ابلتغيري إىل

التقومي اجلديد إذا أرادوا العودة إىل منازهلم. وعندما رفضوا اخلضوع، أخذ اجلندرما مجيع 
بوا وأمروهم ابإلنبطاح على األرض. ُضر  الرجال إىل مدرسة القرية حيث ُخلعت ثياهبم

بوحشية ابلعصي وبعضهم عاىن مدى حياته نتيجة اجلراح اليت تكبدوها. أما النساء 
ربوا على عرتافهم ابإلميان األصيل، ُأجوالصغار الذين بقوا يف مبىن البلدية وصمدوا اب

الركض بني صّفني من رجال الدرك الذين ضربوهم بوحشية ابلعصي. أعمال العنف 
هذه كان هلا هدفان. فمن الناحية األوىل، حاولت السلطات جبرب الكهنة والعلمانيني 

متهم من و ابلتغيري إىل التقومي اجلديد حتت الرتهيب، ومن الناحية األخرى ابحلد من مقا
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خالل هدم كنائسهم. على سبيل املثال، مّت تفكيك الكنيسة يف رادازيين ونقلها إىل 
 مكان آخر حيث اسُتخدمت ككنيسة للتقومي اجلديد. 

رمبا كنائسهم مّت هدمها أو تفكيكها أو نقلها، ولكن املؤمنون الذين انتصروا على 
هذا اإلضطهاد بقوا الكنيسة احلية ليسوع املسيح املخلص اليت ال ميكن إزالتها من 
الوجود أو تدمريها أو دفنها. مل يتمكنوا من إطفاء شعلة اإلميان األرثوذكسي األصيل 

يف قلوب ونفوس املؤمنني الذين من خالل معاانهتم انضموا بل هي أشرقت أكثر ملعاانً 
إىل صفوف أولئك الذين تكبدوا العذاب من أجل اإلميان األصيل. لقد ُسلِّمت هذه 
الشعلة إىل أتباعهم ليحملوها على مدى القرون كما تسّلموها من أجدادهم، أصيلة 

 ونقية. 
 

 قضاء نيمت ستشهاد يف بروستور،ي،اإضطهاد و 
 

 وطة كتبتها إيلينا ألفواري، وهي إبنة فاسيلي غيه بوزداي من أتباع التقوميمن خمط
القدمي يف بروستوري، قضاء نيمت، إكتشفنا معلومات وشهادات تذّكران أبحداث 
حصلت بعد ألفي سنة تقريبًا من املسيحية األرثوذكسية، لكنها تشبه حياة الشهداء 

ق رتكبنا إساءة يف حداث هنا، نكون قد اه األحاملسيحيني األولني. وإذا مل نذكر هذ
أولئك املؤمنني األحياء واألموات الذين يستحقون أن يُذكروا. إن العقل اليقظ هلذه 

لني، و املؤمنة سّجل وحفظ وأعاد سرد مشاهد يف مذّكراهتا تذّكران حبقبة املسيحيني األ
 ها اإلميانضطهادات ُولد منحني كان املؤمنون يواجهون اضطهادات وحشية، وهي ا



71 
 

 األرثوذكسي.

تشّكل بروستوري مكااًن مهمًا يف التاريخ الدموي لكنيسة رومانيا األرثوذكسية 
ذات التقومي القدمي: هي مكان عاش فيه أانس عاديون كانوا مؤمنني أصيلني ومكان 

ظ ه يُلفهو خُياطب كقديس هنا وإمسأضحت فيه ذكرى املرتوبوليت غلكريي أسطورية. 
مل هذه حتام. يف ذكرايت أولئك الذين عرفوه والذين كان هلم أابً روحياً، بتواضع واحرت 

 يس معاصر. سوف حيفظ الصغار يف قلوهبم وعقوهلم وأنفسهمالقرية معامل خطوات لقد
القصص احلقيقية اليت يتداوهلا جيل إىل آخر لتصبح أسطورة. هؤالء الذين يسكنون يف 

قيقية ههم وإىل منتهى الدهر هذه القصص احلبروستوري وحميطها سينقلون بكلمات أفوا
عن معاانة أولئك األشخاص أصحاب الفضائل الذين بفضلهم بقيت كنيسة التقومي 

 القدمي على قيد احلياة وهي ال تزال حتيا اليوم. 

من بني املؤمنني الُكثر الذين اختذوا قرارًا بعدم الذهاب إىل التقومي اجلديد عام 
جند العديد من سكان بروستوري والقرى اجملاورة. هؤالء املؤمنون صّمموا على  ١٩٢٤

التمّسك ابإلميان األرثوذكسي األصيل مهما كان الثمن وابلتايل شّكلوا مجاعة دينية 
مناعتها أقوى من جدران قلعة حمّصنة. تلك اجلدران قد هُتريها العوامل الطبيعية أو 

 عة أولئك املؤمنني مل تتزعزع أبدًا حتت العذاابت اليتتدمرها أسلحة العدو؛ ولكن مجا
تكبدوها ملدة مخسة وستني سنة من اإلضطهاد الديين. هم وجدوا األب غلكريي واألب 
دافيد يف فاانتوري حيث طلبوا مساعدهتم يف بناء كنيسة جديدة، وذلك لكي يتحاشوا 

، ١٩٣٣س الرب. يف عام إستعمال تلك اليت كان خيدم فيها أولئك الذين خالفوا انمو 
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مّتت مباركة موقع الكنيسة اجلديدة وبدأوا ببنائها مع قاليل للرهبان أيضاً ألنه كان لديهم 
رغبة بتأسيس دير. استقر هناك األب دافيد واألب زوسيما واألب فاروه واألب غيمنازي 

رجي و والحقًا األب أرساين الذي من جبل آثوس. هذه الكنيسة اليت سار نظامها الليت
 حسب التيبيكون الرهباين جلبت فرحاً كبرياً ملؤمين التقومي القدمي. هم اعتقدوا أهنم األن

ميكنهم العيش بسالم ألنه أصبح هلم كنيستهم اخلاصة هبم وهم ال يزعجون أحداً. لكنهم 
مل يتخيلوا أن إحرتام معتقداهتم الدينية اليت ورثوها من أهلهم سوف جتلب املعاانة عليهم 

 ى أابئهم الروحيني.   وعل

ب األ مسيحية تفّوه هبا كاهن التقومي اجلديد،-ابلرغم من أهنم مسعوا عبارات غري
نه س مادة الدين يف مدرسة القرية، مل يكن إبعتقادهم افاسيلي لوبيسكو الذي كان يُدرّ 

 بصفته املهنية سينتقل من ميوله اخلبيثة إىل أعمال اإلنتقام واإلضطهاد. إستغّل األب
لوبيسكو صّفه يف مادة الدين إلضطهاد التالمذة املنحدرين من عائالت تتبع التقومي 
القدمي. كان يصفع أولئك التالمذة على أي خطأ يرتكبونه وينعتهم ابلعبارات املهينة. 

ان ويبدو أن وجود كنيسة تتبع التيبيكون الرهباين وكهنة ورهبان يبشرون ليالً وهناراً ابإلمي
ألصيل سواًي يف بروستوري أو املناطق اجملاورة جعله يشعر ابلتهديد، مما األرثوذكسي ا

 دفعه إىل املطالبة بفرض إجراءات خاصة. 

ية أعطتهم هبانإن األعمال الواسعة النطاق اليت قام هبا األب غلكريي ومجاعته الر 
تشرت ناب كهنة التقومي اجلديد وال قادهتم. على سبيل املثال، شهرة خاصة مل تُعج

األخبار عن العديد من النسوة املؤمنات اللوايت بعد أن مسعن إرشادات األب غلكريي 
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الروحية تركن العامل وأصبحن راهبات، وابلتايل هّن بذلك قمن بتنظيم أول املؤسسات 
الرهبانية للنساء. هنا يليق بنا أن نذكر إبنة ف. غارليانو اليت من تريغو نيمت، وهي 

بلدة اليت ختّلت عن موقعها اإلجتماعي وذهبت إىل أورشليم حيث معلمة يف مدرسة ال
أُلبست اإلسكيم الكبري حتت إسم "غلكرياي". إبنة روحية أخرى لألب غلكريي من قرية 

 طارزاي يف قضاء نيمت ِسيم ت إىل الرهبنة حتت ذات اإلسم. 

ضحت أ إن طاقة األب غلكريي اليت ال هوادة فيها أعطته هالة من الشهرة وكلمته
ّبًا أعطى مثراً. وهذا األمر مل يتقّبله أولئك الذين احنرفوا عن اإلميان املستقيم. وابلتايل  ح 

هو أصبح أول من رصدته السلطات بناًء على نصيحة قادة الكنيسة الرمسية من أجل 
إعاقة أو وضع حد لرتويج النشاطات الدينية اليت برأيهم كانت ختُِل ابألمن العام. نتيجة 

ُدعيت قوات الدرك لألخذ إبجراءات هتدف حلجز هذا الكاهن الراهب. ولكن  ذلك
 مجاهري املؤمنني من بروستوري وجوارها كانوا مصّممني على محايته مهما كان الثمن. 

ألقى عناصر الدرك القبض على األب غلكريي يف قرية سافيسيت، قضاء نيمت 
لضغط ازل. ولكن أُطلق سراحه نتيجة اوذلك بعد عيد الظهور اإلهلي حني كان يبارك املن

من املؤمنني الذين أتوا بسرعة من القرى اجملاورة. يف حادثة أخرى، كان األب غلكريي 
عائداً من راداسيين فاعتقله عناصر الدرك يف بورواي ، قضاء سوشييفا، ولكن سرعاانً ما 

املناسب. من بينهم  وقتمت حتريره جمدداً من ِقبل املؤمنني يف بروستوري الذين أتوا يف ال
جيب أن نذكر فاسيلي ف. بوزداي، رئيس جملس الرعية؛ جورجيه ف. بوزداي؛ نيقوالي 
ج. بوزداي؛ ميهاي ب. إغنات؛ جورجيه ب. إغنات؛ فاسيلي ج. بوزداي؛ وآخرون  



74 
 

ُكثر. حني وصلت هذه اجملموعة من الرجال، كان األب غلكريي قيد احلجز يف دار 
ة حماط بشريط شائك وحيرسه رجال الدرك. وبينما كان يهرب أحد املالت التجاري

حتت الشريط الشائك، أطلق عليه النار أحد اجلندرما من مسدس ولكن مل يصبه. فوخبّه 
صاحب املل الذي كان يهوداًي قائاًل: "ملاذا مل ترديه قتياًل؛ غلكريي سوف يصبح 

دداً بل عدم السفر مبفرده جمأسقفهم!" ومنذ ذلك احلني نصح املؤمنون األب غلكريي ب
ئق حبق  عتقاله. أصدر قائد خمفر الدرك يف بورواي واثلرتافقه جمموعة من الرجال لتمنع اف

كل أولئك الذين شاركوا إبنقاذ األب غلكريي وأرسلهم إىل املكمة. أُقيمت جلسات 
 املاكمات يف إايسي شهرايً وُحكم على كل منهم مدة ستة أشهر يف السجن. 

وازي مع أعمال اجلندرما، قام كهنة التقومي اجلديد بتكثيف جهودهم إلاثرة ابلت
الفتنة وحتريض ذوي التقومي اجلديد على ذوي التقومي القدمي. مّتت هذه األعمال إما 
شفهياً أو من خالل الكتاابت أو التلميحات اليت كان هدفها إستمرار اخلالف والكراهية 

الت لقدمي الذين العديد منهم كانوا أقرابء وحىت شّكلوا عائالدينية واحتقار ذوي التقومي ا
خمتلطة. هذه العداوة الدينية اليت ُشن ت ضد كنيسة التقومي القدمي مل تكن عشوائية. كان 
هدفها تدريب بعض األشخاص وحىت أفراد من الكهنة ليشاركوا دون أي وخزة ضمري 

األديرة إىل  مري الكنائس؛ ويف حتويليف اضطهاد كهنة التقومي القدمي ومؤمنيهم؛ يف تد
مراكز إعتقال حيث شغل فعليًا بعض كهنة التقومي اجلديد مناصب كسّجانني وخمربين 

 ومنّامني، انسني تعاليم اإلجنيل ودورهم كأبناء املسيح وليس كأتباع الشيطان وتوابعه. 

ت ننتيجة اإلعتقاالت اليت حصلت، أصبحت مجيع الكنائس دون كهنة،  كما كا
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احلال مع الكنيسة يف بروستوري. وملنع سرقتها أو حرقها، قام بيرت ف. إغناط إبن 
الثالثني عاماً حينها حبراسة الكنيسة خالل الليل. وعلى املنوال ذاته، كان مجيع املؤمنني 
الذين سكنوا يف القرية على إستعداد للتدخل إذا اقتضت احلاجة. أما كاهن التقومي 

  يعجبه األمر الواقع هذا بل أيضًا أراد تدمري الكنيسة أبي وسيلةاجلديد فليس فقط مل
وبغض النظر عن ما كان يتطلبه األمر. فبمساعدة اجلندرما ومدراء املدارس امللية، ومها 
ستورزا من بروستوري ودمييرتسكو من غروسي، قام بتنظيم عصابة اليت قامت بلباس 

ي كان حيرس ذواهنالت ضرابً على بيرت إغناط الاجلندرما وقفزت فوق السياج أثناء الليل 
ذ بتدخل أحد املؤمنني الذي رأى الشاحنة وأطلق جرس اإلنذار. الكنيسة. ولكنه أُنق

حني جتّمع الناس، أطلق أحد أفراد العصابة عدة طلقات انرية من مسدس ليتيح جلميع 
 املعتدين ابإلنسحاب. 

دد هائل من اجلندرما مدججني بعد أايم قليلة ُفوجئت اجلماعة وُحوصرت بع
ابلبنادق واألسلحة الرشاشة، وأُغلقت مجيع الطرقات املؤدية من وإىل تلك املنطقة. ويف 
التاسعة صباحاً، دخل اجلندرما املكان وأجربوا السكان ابلذهاب إىل موقعهم حيث 
خضعوا حلراسة شديدة. إضافة إىل ذلك، كان األب فاسيلي لوبيسكو كاهن التقومي 

ديد واقفاً على بوابة املدخل. صادر عناصر اجلندرما ُكتب كنسية من جيوب املؤمنني اجل
وأغراض أخرى كانت حبوزهتم وذلك بعد تفتيش جسدي. أُنذر املؤمنني أبن ينكروا 
معتقداهتم لكنهم ثبتوا يف موقفهم. عندها أخذ اجلندرما عشرة أشخاص )رجال ونساء( 

عصي لى اإلستلقاء على بطوهنم وضربوهم بوحشية ابليف آن واحد إىل غرفة وأجربوهم ع
لدرجة أن الدماء نفرت من ثياهبم. ولكي يسخروا من املؤمنني، أجربوهم على الرقص 



76 
 

ولكن هؤالء كانوا يتأملون لدرجة أهنم ابلكاد استطاعوا الوقوف واضطروا على اإللتقاء 
وا الوقوف،  ن مل يستطيععلى احليطان اليت تلطخت ابلدماء. اما ابلنسبة ألولئك الذي

كان ميسك إثنان من عناصر الدرك أبيديهم وأرجلهم ويرموهنم خارجاً يف الساحة حيث 
تلّقوا ركالت إضافية. وطُرح السؤال نفسه مرارًا وتكراراً: "هل ما زلت تتقيد ابلتقومي 
القدمي؟" ومن بني أولئك الذين ُضربوا بوحشية والدي اإلرمشندريت تيموثي الذي من 

 دير سالتوايرا. 

كان اجلندرما ابألخص يبحثون على فاسيلي ف. بوزداي، رئيس جملس الرعية. 
هم خلطوا بينه وبني جار يدعى فاسيلي غيه. بوزداي الذي ضربوه بوحشية بداًل منه. 
سحبوه من شعره بعنف، وبعد أن اهنار نتيجة وابل من الضرابت ُسحب جمدداً وتكراراً 

ت تقريباً. مسع أحد الضباط الصغار أن هذا الرجل املسكني  إىل حني أن شارف املو 
كان لديه عشرة أوالد، فتأّسف عليه وأخذه إىل البوابة وأطلق سراحه. بعد أن أُطلق 
سراحه ظُهراً،  مل يصل إىل منزله إاّل حىت املساء وذلك نتيجة ضعفه، وهو سند نفسه 

ريبو يدعى  كوستيكا س ابلتمّسك ابلسياج على جانب الطريق. ُضرب شاب عازب
ة بوحشية لدرجة أن اجلراح اليت تكبّدها تسببت مبوته بعد زواجه بقليل. أُرسل إىل املاكم

العديد من أولئك الذين ُضربوا بعنف، ومن بينهم فاسيلي ف. بوزداي، بيرتو غيه. بوزداي 
 وآخرين ُكثر. 

 دراغوزيين كان يفكان قائد مركز الدرك يف بروستوري يدعى ستيجار بينما نظريه 
الرقيب دميرتي أونوفراس، وهو اشتهر بضربه ملؤمين التقومي القدمي. كان هذا أيمر قائد 
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املركز يف بروستوري أبن يُرسل له فاسيلي ف. بوزداي رئيس جملس الرعية لكي يعذبه، 
وعندما مل جيدوه، كان جاره، فاسيلي غيه بوزداي يُرسل مكانه. هذا األخري كان أعرجاً 

عب عبور ستصانذ والدته ويف إحدى املرات ذهب إىل دراغوزيين يف كانون الثاين. م
اجلسر فوق هنر مولدوفا وحىت على ظهر حصانه. فور وصوله، أرى يداه املأكولتان 
ابلصقيع للرقيب أونوفراس الذي قال له أنه لن ُيستدعى إذا أطاع قانون الدولة. أجابه 

ية نبيلة، يداً. اعتقد الرقيب ببساطته أنه يدافع عن قضبوزداي أن القانون املختص ليس ج
ابألخص أهنا أتت من العالء، وأجاب: "أيها الرجل العجوز، إذا كان القانون غري جيد، 
أُلصبح أعمى وشخص آخر ميكنه أن ميسك بيدي و يهديين." غادر بوزداي العجوز 

ملضطِهد ب آٍت لكل من املقياً له التحية كما يفعل أي رجل بسيط، مقتنعاً أن احلسا
واملضطه د. مل ُيطلب وراء فاسيلي غيه بوزداي إىل دراغوزيين بعد ذلك اليوم، لكنه سرد 
حواره مع الرقيب أونوفراس للمؤمنني األخرين كما كانت العادة عند أهل القرى. الحقاً 

 .استعلم أن الرقيب قد شوِهد يف إايسي مع زوجته وهي تقوده بيدها ألنه فقد بصره
عندما أراد أحدهم أن يعطيه مااًل، رفض قائاًل: "أان ال أقبل الصدقات؛ أان أستحق أن 
أكون أعمى ألنين قمت بتعذيب ذوي التقومي القدمي وأقسمت يف إحدى املرات أبنين 
سوف ُأضرب ابلعمى." لذلك، بوزداي العجوز مل يكن خمطئاً. وهذه القضية أكّدها 

كاهن الرعية يف بروستوري السابق رقاده، األب جورجيه أانس آخرين ايضاً، مبا فيهم  
 بوزداي. 

استمرت اإلضطهادات ألن كنيسة التقومي اجلديد يف بروستوري مل يعد لديها 
مؤمنني، والكاهن مل يعجبه هذا الوضع. هلذا السبب، دخل قائد مركز الدرك مع أمني 
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اين الليتورجية الكهنوتية واألو  سر رئيس البلدية إىل كنيسة التقومي القدمي وصادرا احللل
لكي مينعوا إقامة اخِلدم اإلهلية. استخدم األب لوبيسكو اجلندرما ليأخذوا الناس من 
منازهلم أو عن الطرقات وإلرساهلم إىل كنيسة القرية اليت بقيت فارغة تقريباً. وهذا املشهد 

مي القدمي لى التقو الذي ال ُيصد ق حدث يف أماكن أخرى أيضاً. أثناء فرتات الصوم ع
سه(،  )إبستثناء الصوم الكبري الذي تتبعه ِكال كنيسيت التقومي القدمي واجلديد يف الوقت نف

كان عناصر الدرك يذهبون من منزل إىل منزل ويضعون اللحوم يف أواين الطبخ على 
ركز مالنريان. يف سنة ما ويف اليوم الثاين من عيد امليالد حسب التقومي اجلديد، كان قائد 

اجلندرما وجندي إمسه كريستيا حيمل عصا ميشيان يف القرية حني صادفا بوزداي العجوز.  
. كان هذا قد جنى بصعوبة من اجلراح اليت تسببتها الضرابت اليت تعرض هلا يف دراغوزيين

ضربه اجلندي ابلعصا وكسر ذراع بوزداي عند الكتف. عاىن الرجل العجوز الشتاء كله 
سم الصيف، ولكن ذراعه بقيت ملتوية لدرجة أنه مل يعد إبستطاعته ر ومل يتعاىف حىت 

إشارة الصليب كما يقوم بذلك رجل ذي صحة جيدة. تويف هذا حاماًل على جسده 
 أاثر اإلضطهاد الديين. 

ويف العيد اجلامع للقديس يوحنا املعمدان، أي اليوم الذي يلي  ١٩٣٦يف عام 
عيد الظهور اإلهلي، قام كاهن التقومي اجلديد مع أستاذ املدرسة وبعض الرجال اآلخرين 
واستخدموا الفؤوس ليدّمروا كنيسة التقومي القدمي، بينما قام عناصر الدرك حبراسة املكان 

يق السخرية، أخذ قائد املركز املبخرة من اهليكل ملنع املؤمنني من اإلقرتاب. وعن طر 
وهتف صارخاً وهو يؤرجحها عدة مرات: "إذا مل أخّبر مببخرة غلكريي، فلُيسلخ جلدي 
عين وأان حي وألمتلىء حىت التخمة ابلتنب." مث قام أستاذ املدرسة وأخذ املبخرة وتظاهر 
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-١٩٣٩اء احلرب العاملية )مازحًا أنه األب غلكريي خيتيبء خوفًا من اجلندرما. أثن
 ( ألقى السوفيات القبض على قائد املركز يف إايسي وقتلوه ذحباً يف معدته حبراب١٩٤٥

البنادق. أما أستاذ املدرسة فمرض بداء أعصاب، فتحاشى اإلختالط مع البشر إبختبائه 
حد أ، اضطُر مؤمنو التقومي القدمي على اإلختباء يف وادي يف ١٩٣٦يف منزله. يف شتاء 

أايم األحاد إىل الساعة الثانية بعض الظهر للتهرب من عناصر الدرك الذين أرادوا 
أخذهم ابلقوة إىل كنيسة التقومي اجلديد. مّت تفكيك كنيستهم ونُقلت إىل قرية 
فروموسيكا، قضاء نيمت، ليستخدمها كاهن التقومي اجلديد هناك. واسُتعملت املواد 

 ناء مركز جديد للدرك يف بروستوري. املتبقية من تدمري الكنيسة لب

نتيجة النزاع الديين الذي أاثره إبستمرار كاهن التقومي اجلديد، حصلت أمور يف 
هذا املكان اليت إذا مسعنا أهنا حتصل يف يومنا احلايل، كنا قد اعتربان أن مرتكبوها هم 
أانس خمتّلون عقلياً. هذا ما استعلمناه من جورج ب. بسرتافانو العجوز الذي هو اليوم 

، كان ألخيه بيرت بسرتافانو من قرية بوايان طفاًل ١٩٣٣ره. يف عام يف الثمانينات من عم
د تويف عن عمر أربعة عشر شهراً. العائلة اتبعت التقومي القدمي ومل تُرد كاهن التقومي اجلدي

ابلقيام ابلدفن. بعد أن غادر موكب الدفن الفناء األمامي ملنزل األهل، ظهر ثالثة رجال 
ىل املقربة دون وجود الكاهن الرمسي. عندما رأى الناس أن ومنعوا النعش من الذهاب إ

أولئك الرجال الثالثة كانوا عدوانيني يف مطلبهم، وضعوا النعش على األرض وعادوا إىل 
منزل الفقيد ليتناولوا الوجبة التذكارية. أرسل املعتدون كلمة إىل األب ليخرج ويدفن 

وبعد  رج، فلم خيرج. بعد فرتة وجيزةولده. أدرك األب أنه سوف يتعّرض للضرب إذا خ
أن رأوا أن أحدًا لن خيرج من املنزل، قام الرجال الثالث، وهم فاسيلي دراغانيسكو، 
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سيميون دراغانيسكو، وإميانيويل فيكوفيانو، ودفنوا الطفل أبنفسهم. إّدعى عليهم بيرت 
وكان ممكن للمتهمني  ةابسرتافانو قضائياً جبرم تدنيس رتبة دفن املوتى. ربح املّدعي القضي

أبن ينالوا حكم سجن من ستة أشهر لستة سنوات. ولكن أصّر القاضي بشدة على 
املّدعي أبن يساحمهم، وهلذه الغاية ُأخرج ابسرتفانو خارج قاعة املكمة ثالثة مرّات، 
متمنيًا عليه أبن ُيظهر حمبة مسيحية. وأخرياً، سامح بيرت ابسرتافانو الرجال الثالث، 

أن يوقّعوا على وثيقة حيضور القاضي يقسمون فيها برتك ذوي التقومي القدمي  بشرط
 وشأهنم. 

ويف قصة مشاهبة حصلت يف قرية بوايان، فقدت عائلة فاسيلي ابسرتافانو طفالً 
عمره سنتني. دفنوه دون خدمات كاهن التقومي اجلديد، غري أهنم وجدوا يف اليوم التايل 

بناء. ضعت على عامود يف كنيسة القرية اليت كانت قيد الأن الطفل قد نُبشت جثته ووُ 
ا جُبرم اشتبه الشعب إبميانيويل فيكوفيانو الذي ُحكم عليه سابقاً جُبرم شبيه وأثبتوه مذنب

التدنيس. مل يقم أهل الطفل بدفنه جمدداً ألهنم كانوا خائفني من الدرك  املدنيني الذين 
ل ددًا على أيدي إميانيويل فيكوفيانو، وهو الرجُحرِّضوا ضدهم. عندها ُدفن الطفل جم

ّيلها؛ من الصعب ختأو ابألحرى هذه اخلطااي، هي  املسؤول عن التدنيس. هذه األفعال،
عتقدوا أنفسهم أهنم مسيحيني، بينما من الصعب أن نصدق أهنم حىت إقرتفها أانس ا

 أانس طبيعيني. 

إلستشهادية من الكنيسة هكذا كان اإلضطهاد اليت حتّملته هذه اجلماعة ا
الرومانية األرثوذكسية ذات التقومي القدمي. ابلرغم من ذلك، مل يكن من املمكن إطفاء 
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شعلة اإلميان األصيل، لكنها استمّرت ابإلشتعال يف قلوب ونفوس املسيحيني املستقيمي 
سة يسوع املسيح املخلص، وهو درب الرأي، منرية درب احلق والرجاء يف قيامة كني

 تحن إمياهنم وصربهم. ما
 

 اجلرائم اليت ارُتكبت يف قرية
 فاسلو،يقضاء  طوبوراسيت،

 
طلب مؤمنو طوبوراسيت يف قضاء فاسلوي من األب غلكريي أن يبارك موقع 
لكنيسة جديدة. كانوا متشوقني للحفاظ على اإلميان األصيل، وألهنم مل يستطيعوا أن 
يُقنعوا أنفسهم مبخالطة أولئك الذين سقطوا يف اإلرتداد، أرادوا أن يكون هلم مكان 

لقيام يد يف تلك املنطقة كانوا مصّممني على اعبادة خاص هبم. ولكن كهنة التقومي اجلد
أبي شيء بقدرهتم لتعطيل هذه الرغبة النبيلة. فأضحى األب غلكريي وجممعه حتت 
املراقبة الدائمة والتحّرش وحتت خطر اإلعتقال. وصل األب غلكريي إىل طوبوراسيت 

ه. دخل يوهو مطارد بشدة من الدرك الذين رغمًا عن ذلك فشلوا يف إلقاء القبض عل
منزل أحد املؤمنني الذي أحاطه بعد ذلك العديد من السكان املليني ليمنعوا الدرك من 
اإلقرتاب. ُأجرب قادة مراكز الدرك يف تلك املنطقة من ِقبل كهنة التقومي اجلديد على 
التدخل ملنع مباركة موقع الكنيسة اجلديد أبي مثن. ولكن حني عاين اجلندرما مقاومة 

اً لقوية، اتصلوا مبركز قيادة الفيلق يف فاسلوي ليطلبوا الدعم، ولكن أُمروا عوضاملؤمنني ا
 عن ذلك أبن يرتكوا األب غلكريي بسالم. 
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ابرك األب غلكريي موقع الكنيسة اجلديدة، وذلك سواًي مع راهبني آثوسيني 
قبل عيد الرسل  ١٩٣٥وكاهن أتى من بّصرابيا مع مرتّله. حصل ذلك يف ربيع 

ني. بقي يف طوبوراسيت األب ميخائيل واملرتل أليكساندر أنطونيو الذين أتوا من القديس
بّصرابيا. أما األب غلكريي فكان قد غادر إىل ابلس، قرب تريغو فروموس، يرافقه األب 
أرساين من اجلبل املقدس وراهب آثوسي آخر. كان اآلثوسيان قد حصال على بركة 

ينحدران من ذلك املكان وأرادا زايرة األقرابء. ولكن  للبقاء يف تلك املنطقة ألهنم كاان
 اجلندرما ألقوا القبض عليهم وضربومها بوحشية فتوفّيا بعد ذلك بقليل. 

بعد أن مّتت مباركة موقع الكنيسة اجلديدة، بىن املؤمنون من طوبوراسيت سياجاً 
ة البناء دى سرعحوله وابشروا أبعمال البناء. ولكن عندما رأى كهنة التقومي اجلديد م

وتقدمه، أدركوا أن كنيسة للتقومي القدمي تعمل يف وسطهم سوف جتذب عدداً كبرياً من 
املؤمنني إىل التقومي اجلولياين. هم أدركوا خطر أن ُيرتكوا دون مؤمنني الذين بقوا غري 
مقتنعني أن تغيري التقومي قد حصل ملنفعتهم أو لصاحل اإلميان. طلب كهنة الكنيسة 

ية تكراراً أن يوقف بناء هذه الكنيسة وطلبوا مساعدة اجلندرما يف هذا األمر. ونتيجة الرمس
ذلك تدخلت وحدات الدرك. بعد أن أنذروا املؤمنني، حاولوا الدخول ابلقوة؛ ولكن 
حني رأوا أن الناس ال يتجاوبون معهم، رجعوا بضعة خطوات إىل الوراء وأطلقوا النار 

جال وامرأة بينما ُأصيب آخرين جبروح ابلغة. مل حياسب أحد على احلشد. قُتل ثالثة ر 
على هذه اجلرائم املرتكبة إبسم اإلميان األرثوذكسي، ال من املرِّضني وال من املنّفذين. 
وهذه اجلرائم واإلضطهادات اليت تلت مل جتلب أحداً من املؤمنني إىل كنائس كهنة التقومي 

 ن السالم.اجلديد الذين أحّبوا النزاع أكثر م
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هذا اإلضطهاد الديين الذي يرافقه احلقد واإلنتقام والعنف أثبت أن الكنيسة 
األرثوذكسية الرمسية هي كانت، أكثر من أي شيء آخر، قوة سياسية هلا أتثريها يف 
احلكومة؛ هي نست أن يسوع املسيح ورسله مل جبلبوا أحد إىل املسيحية من خالل 

دة يف األانجيل تعطي احلق ابإللتجاء إىل اجلرمية الرتهيب والقتل. وال كلمة واح
ستعمال دورها كقوة سياسية يف الدولة، نست اواإلضطهاد والعنف. من خالل سوء 

الكنيسة الرمسية أمور هللا. فممثليها فرضوا الفوضى وكأهنا القانون، وهذا أمر ينطبق متاماً 
سيأيت زمن يعتقد قول الرب القائل: "على مفهوم التواتليتارية الدينية. وهبذه الطريقة مّت 

حني ُأخرب عن جرائم طوبوراسيت، نظّم األب  39 فيه كل من يقتلكم أنه يقدم عبادًة هلل."
عرتاضًا على ذلك شارك فيها مؤمنون من رادازيين وجوارها اغلكريي مسرية صامتة 

اي يف اب حاملني األيقوانت واليافطات والصلبان، وذلك أمام ما كان حينها مقر قضاء
 فالتيشيين. وابلرغم من أن الكاهن األكرب يف فالتيشيين حاول منع املسرية، مسح هبا الوايل

 معترباً أن الناس هم حمّقني ابلتظاهر للتعبري عن سخطهم على اجلرائم اليت ارُتكبت.
  

 اجملزرة يف دير كيوكوفا
 قضاء بوتنا )اليوم قضاء ابكاو(

 
يها بت يف دير كيوكوفا، قضاء ابكاو، واليت شاركت فإن وحشية اجملزرة اليت ارُتك

قوة كربى من الدرك وعصاابت من املدنيني وكهنة التقومي اجلديد، ُتظهر مدى اليأس 
                                                           

  39 القديس يوحنا ١٦:٢
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اليت وصل إليه قادة كنيسة التقومي اجلديد بعد أن ووجهوا إبعادة التنظيم السريع يف 
 قدمي وخطر معظم املؤمنني مغادرة الكنيسة الرمسية. نقدم هناالهيكلية كنيسة التقومي 

 سرداً خمتصراً عن هذا األمر. 

فكما كانت احلال يف راكواسا وأنغيليسيت، كان املسيحيون األرثوذكسيون ذوي 
التقومي القدمي يف كيوكوفا مشغولني يف بناء مكان للعبادة  كانوا حباجة إليه إلستمرارية 

مي حسب قناعاهتم الدينية. كانت قد مّرت عدة سنوات على تغيري التقو حياهتم املسيحية 
هو كاهن ، و ولكنهم كانوا مصرّين على عدم تبيّن التقومي اجلديد. كان لديهم كاهن

)دوديسكو(، ولكن كان من الصعب العمل دون كنيسة.   40رهباين يدعى إيونيشي
ة إلقامة ك الظروف مل تكن كافيكانت اخِلدم الدينية تقام يف منازل املؤمنني، ولكن تل

الصلوات والتأمل والسالم الروحي الذي جيده املرء فقط يف الكنيسة. وجدوا املكان 
املناسب، معزواًل وهادائً، يف طرف غابة تقع على اجلانب الغريب من قرية كيوكوفا، يف 

تو، اتحي فاليا سياكا. كانت األرض من ملكية مؤمنني من التقومي القدمي هم فاسيلي 
إيناش فيلوتيه، ونيكوالي غريكاه الذين تربعوا هبا من أجل بناء دير صغري. مت احلصول 
على التصاريح الالزمة لبناء الكنيسة والقاليل، وأصبحت هذه جاهزة بغضون سنوات 
قليلة. ولكن نظرًا للوضع السليب الذي تسّببت به هتديدات أعدائهم املتواصلة، هم 

سياج عايل ومتني حلمايتهم يف حال حصول هجوم. وبعد فرتة أحاطوا هذه الكنيسة ي
وجيزة، ارتفع عدد املؤمنني اآلتني من القرى اجملاورة. هؤالء أتوا يف املساء عرب دروب 

                                                           

  40  أي إيونيكوس – املعّرب
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 معزولة يف الغابة وفوق التالل إىل هذا املكان حيث وجدوا كلمات تعزية وسالم ورجاء.

ليني لكن كهنة التقومي اجلديد املإن النجاح يف معظم األوقات يُرافقه احلسد؛ و 
احرتقوا ليس فقط من احلسد بل أيضاً برغبة يف تدمري الدير واعتقال الرهبان. لذلك ويف 

، أعلن رمسياً كاهن التقومي اجلديد األب تريستارو يف كنيسته ١٩٣٥يوم عيد الفصح عام 
إىل مؤمين   د أوصلوهأنه سوف يدّمر دير التقومي القدمي. هؤالء الذين مسعوا هذا التهدي

أاير  ٦نيسان/ ٢٣كيوكوفا الذين بدورهم قاموا وحرسوا الدير لياًل وهناراً. ويف صباح 
، حضر عناصر اجلندرما من فاليا سياكا وساسكوت سوايً مع كاهنني من التقومي ١٩٣٥

ل خاجلديد وجمموعة كبرية من املدنيني املليني للتضامن معهم. أُمر املؤمنني املاصرين دا
الدير بفتح األبواب. حني أدركوا أهنم يفوقوهنم ابلعدد، طلب اجلندرما املساعدة من 
السلطات العليا، وقرابة نصف النهار حضر حنو مئيت عنصر من الدرك املسلحني من 
فيلق بوتنا للجندرما يف فوكساين، يرافقهم مّدعي عام.  تكّرر التهديد وأُطلقت عيارات 

ن تم الدخول ابلقوة إىل حرم الدير، قام رئيس بلدية كيوكوفا إيو انرية حتذيرية. ولكي ي
اتتو وجلب ثورين مع سلسلة )جنزير( وجنح من خالهلما بكسر جزءًا من السياج. 

عرتاضات املؤمنني أطلقوا النار على احلشد، فقتلوا رجاًل ادخل عناصر الدرك ورداً على 
 راهب إفتيمي )إيون( من ابلس، قضاءواحدًا إمسه إيون هانغا من كيوكوفا. تعر ض ال

إايسي، للضرب وُأصيب جبروح؛ ُغرزت خشبة يف فمه ومن مث ُرمي يف بئر يف ساحة 
الدير حيث فارق احلياة. وكأن هذا املثال مل يكن كافيًا لوصف مدى وحشية هذه 

إىل  اجملزرة، قُتل ثالثة آخرون وُأصيب مثانية وعشرين آخرين جبروح ابلغة. ُأخذ املعتقلني
مركز قيادة الفيلق يف فوكساين حيث ُضربوا بوحشية وُسجنوا لستة أشهر بعد أن رفضوا 
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 التغيري إىل التقومي اجلديد. ُدّمرت الكنيسة واملذبح ومّت ختريبهما، ونُقلت أحجار القرميد
 إىل األب تريستارو الذي لعب دوراً فاعاًل يف هذه اجلرائم. 

اًن عن السخط الذي طغى الرأي العام حول لدينا من صحف تلك احلقبة برها
 قال التايل: املدريبتاتيا بوتن هذه اجملزرة. على سبيل املثال، نشرت صحيفة 

كانون األول ]نظام جديد[، قام صديقنا املبّجل قائم مقام ستاتيا ألبا األستاذ ثيودور   ٢٢يف 
ايكوبيسكو، ونتيجة لتدخالت األستاذ نيكوسور غراور، وخاطب السادة األفاضل يف وزارة الداخلية 

 ووزارة العدل مبا يلي:

يس تنتج من رسالة رئ"لدي الشرف أبن أطرح السؤال على وزير الداخلية ووزير العدل. إين أس
أن، أثناء السنتني اليت فيها هو حيكم هذه األّمة، السعادة هي منتشرة، وهذه حقيقة  41اجمللس ]الوزراء[

زادت من قوة احلكومة. لقد رّكز معايل وزير الداخلية يف خطابه على احلذر الكبري الذي اختذه للحفاظ 
، ١٩٣٥-١٩٣٤ضى. يف قضاء بوتنا خالل فرتة على النظام وابألخص القدرة اليت أظهرها ملنع الفو 

ُشن ت هناك محلة ترهيبية بكل معىن الكلمة على املؤمنني امللتزمني ابلتقومي القدمي. هذا اإلرهاب املمّول 
من احلكومة دّمر كنائس راكوواسا وأنغيليسيت وبلغ ذروته يف جمزرة كيوكوفا حيث ارُتكبت فظائع ووحشية 

ر يف  لقد قّرر مؤمنو التقومي القدمي يف أقضية بوتنا وابكاو وتيشوشي على بناء ديمل ُيسمع هبا من قبل. 
كيوكوفا، قضاء بوتنا ]حاليًا قضاء ابكاو[. هم طلبوا وحصلوا على كل الرتاخيص القانونية، من ِكال 

صلوا على حوزارة الداخلية وبلدية كيوكوفا. وابلتايل مبا أهنم أكملوا مجيع اإلجراءات القانونية، هؤالء 
قطعة أرض من خالل واثئق مصّدق عليها يف عدلية ساسكوت وقاموا ببناء الدير وبضعة قاليل، 
حميطني العقار أبكمله بسياج. لقد مارس عناصر اجلندرما خداعاً بيورقراطياً ليالً وهناراً  حماولني دخول 

 اجلسدي. ساحة الدير حتت ذرائع خمتلفة، من خالل اإلهاانت والتهديدات والعنف 

                                                           

 41خورخيه اتاتريسكو )١٨٨٦-١٩٥٧(، الذي خدم مرتني يف منصب رئيس جملس الوزراء )١٩٣٤-١٩٣٧، ١٩٣٩-١٩٤۰( –
  .املرتجم
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 .]نظام جديد[ ١٩٣٥نيسان،  ١٣"لقد تقّدم املؤمنون إبعرتاضات إىل وزير الداخلية الذي يف يوم 
أمر فيلق اجلندرما يف قضاء بوتنا بوقف التدخل يف الشؤون الدينية وابلسماح هلؤالء الناس ابلعبادة 

أاير ]نظام جديد[، بعد ثالثة أسابيع من إستالم هذا األمر، نزل  ٦حبرية. ابلرغم من كل هذا ويف يوم 
 مسؤولون إداريون وعدد من اجلندرما إىل كيوكوفا هبدف دخول ساحة الدير ابلقوة. 

"عارض املؤمنون الذين كانوا يف الداخل هذه اخلطوة وأغلقوا األبواب، وأخربوا الدرك أهنم لن 
ائفني من النتائج. ولكن اهلجوم بدأ وسرعان ما حتول إىل جمزرة يسمحوا ألحد ابلدخول ألهنم كانوا خ

فعلية. أُطلقت مئات العيارات النارية وُرميت احلجارة واألخشاب وُضرب الناس ابلعصي. اسُتعملت 
الفؤوس والعصي وغريها جلرب أولئك الذين يف الداخل على فتح األبواب. أما املؤمنون فلم يرّدوا أبي 

ملوت أقتلوان، فإننا حندق ا’عنف؛ هم أخذوا أيقونة لوالدة اإلله ورفعوها صارخني، شكل من أشكال ال
استمر اهلجوم طول النهار وانتهى يسقوط قتلى نتيجة دخول اجلندرما إىل ساحة الدير. قُتل ‘ بوجهه!

مخسة أشخاص وُجرح مثانية وعشرون سيبقى العديد منهم مرضى طول حياهتم. كل شيء ُدّمر: الكنيسة 
 والقاليل وسياج مّت هدمهم، وأُتلفت األيقوانت والكتب املقدسة واألواين الليتورجية واحللل الكهنوتية.

"اليوم ال يوجد أي شيء يف املكان الذي كان يوجد فيه الدير والقاليل والسياج؛ كل شيء قد 
. ملدة من اهلروب أزيل عن وجه األرض. بعد أن انتهت اجملزرة، بدأوا مطاردة املؤمنني الذين متكنوا

شهرين، متت مطاردة مئات األشخاص عرب الغاابت وأولئك الذين ألقي القبض عليهم بدءاً ابجلرحى 
ُضربوا وعوملوا بشكل سيء وُحلقت رؤوسهم وُقّصت حلاهم وُأسلموا إىل مكتب املدعي العام يف بوتنا. 

عهم على رمني وُعّذبوا يومياً لدفُحجز أربعون شخص ملدة أربع إىل مخسة أشهر، وُسجنوا سوايً مع اجمل
 إنكار إمياهنم علناً. اليوم مّت إهتامهم من ِقبل املّدعي العام بتهمة الثورة الشعبية. هذه هي احلقائق. 

"لذلك، ليس فقط مل يعاقب أحد على اجلرائم اليت ارُتكبت؛ ليس فقط مل يُعترب أحد مسؤوالً 
فكت؛ لرببرية؛ وليس فقط مل حياسب أحد على الدماء اليت سُ عن املعاملة السيئة واألفعال املقرفة وا

ولكن، مع كل هذا اضطُر املؤمنون على حتّمل معاانة اإلعتقال واحلجز لشهور، واآلن، يف هذا 
 اليوم، هم أُرسلوا إىل املاكمة.      
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ون أن م"وهنا أطرح السؤال: هل وزير الداخلية ووزير العدل على ِعلم مبجزرة كيوكوفا؟ هل يعل
السلطات قتلت مخسة أشخاص وأصابت مثانية وعشرون جبروح ابلغة؟ من هم املسؤولون عن هذه 
اجلرائم؟ من تسبب هبذه األفعال الرببرية؟ من سيعطي جوااًب على سفك الدماء؟ ما هي اإلجراءات 

در حبقه ُأص اليت إختذها وزير الداخلية ووزير العدل ضد أولئك املسؤولون عن هذا اجملزرة؟ من منهم
 ُحكم؟

"لقد ارُتِكبت جمزرة بكل معىن الكلمة يف كيوكوفا، وقُتل أانس مل حياولوا حىت الدفاع عن أنفسهم، 
 ونتيجة غياب هيبة السلطات، يتغّطى القتلة ابحلصانة بينما املعتقدات الدينية يُدفع مثنها ابلدماء."

سة التقومي القدمي رتكبة حبق كنيسلسلة اجلرائم امل ي جمزرة كيوكوفا إىل إنتهاءمل تؤدّ 
وكهنتها ومؤمنيها. إن قوى الشر اليت غرّيت التقومي الكنسي مل تكن حتت إرشاد الروح 
القدس ومل يكن إبستطاعتها التوقف حني عاينت املقاومة البطولية ألولئك الذين أحّبوا 

 اإلميان األصيل. 
 

 خربات األرمشندريت نيفون الذ،ي من
 قضاء سوشييفادير سالتوايرا، 

 
  لالذي هو اليوم يف الثمانينات من عمره والذي حتمّ  ،خيربان األرمشندريت نيفون

فرتة اخلمسة والستني سنة من اإلضطهاد أبكملها، ما يلي. رغبة أبن يصبح راهباً، 
ذهب هذا إىل دير التقومي القدمي يف كاالراسي، قضاء إايلوميتا، وبدأ سريته الرهبانية يوم 

. كان هذا غالبًا ما زار هذه اجلماعة الرهبانية سابقًا وقّرر البقاء ١٩٣٤آب  ١٥/٢۸
على عهد رئيس الدير  ١٩٣۰هناك. انتهى عمل بناء الكابيال والقاليل واملخازن عام 
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األب جريونيت )إيونيسكو( الذي كان سابقًا أرمشندريتًا يف أبرشية تومي. بعد عام 
 خال التقومي الغريغوري إىل حياة الكنيسة، تقاعد إىل، ومبا أنه مل يوافق على إد١٩٢٤

هتا كنيسة نطقة ذاهذا اإلسقيط سواًي مع رهبان قّلة آخرين. ال تزال توجد هناك يف امل
لى رغبة مّت بناء إسقيط كاالراسي وكنيسة اتماداو بناًء عللتقومي القدمي يف حمّلة اتماداو. 

يل  الصهم أرادوا أن حييوا اإلميان األرثوذكسي األصاملئات العّدة من املؤمنني الذين أمالً خب
ت يف اليت حصلكما عاشه جدودهم وأجدادهم الكبار. كانوا على قناعة أن التغيريات 

حنرافات عن األسس املقدسة اليت حّددها اجملمع املسكوين األول. حياة الكنيسة كانت ا
دة عدة أماكن ومن مسافات بعي لياًل وهناراً ترّدد إىل هذه الواحات الروحية مؤمنون من

 حبثاً عن نصائح وأجوبة من أابء روحيني ختتص ابإلميان األرثوذكسي األصيل.   

أثناء اخِلدم اليومية العادية اليت احُتفل هبا كما يف أي دير آخر، وأثناء األعياد 
الروحية.  ةة ابملؤمنني الذين عملوا جبهد لبناء هذه األبنياألكثر أمهية، كانت الكنائس مليئ

بعد عشر سنوات من تغيري التقومي، أعادت أغلبية املؤمنني النظر ابألسباب اليت ُقّدمت 
هلم من أولئك الكهنة الذين غرّيوا إىل التقومي اجلديد. هذه النقاشات مل تكن فقط حملية 

يرهتم دبطبيعتها بل متّ تداوهلا يف سائر أحناء البالد. حبث املؤمنون عن كهنة ورهبان تركوا أ
وكانوا إما متفّرقني يف أماكن معزولة أو خمتبئني يف الغاابت. يف العديد من األمكنة مل 
تكن كنائس التقومي اجلديد يتم الذهاب إليها كما كانت احلالة من قبل، وكان اجلندرما 
جيربون الناس على اإلشرتاك يف اخِلدم. أعداد متزايدة من املؤمنني كانوا يعودون إىل 

  الكنسي، ومع مرور األايم كانت كنيسة التقومي القدمي تتنظّم. التقومي
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بعد أن أدركوا أن هذه احلالة قد تتسبب بنتائج وخيمة على الكنيسة الرمسية، 
، حصلت هناك ١٩٣٦طلب قادهتا من السلطات أبن أتيت إىل عوهنم. وهكذا يف عام 

ه احلالة مري للكنائس وهذعتقاالت ضخمة للكهنة واملؤمنني، رافقها تديف مولدافيا ا
انتشرت إىل كاالراسي واتماداو. اعتقل اجلندرما رئيس الدير جريونيت ورهبانه ودّمروا 
مقر رهبنتهم. ضرب اجلندرما األب نيفون على خّديه ابلكفوف، وهو كان حينها جمّرد 
مبتدئ، ونقلوه من حمطة إىل حمطة ومن مث وضعوه حتت عناية ذويه الذين سكنوا يف 

خارست. وجزاًء له، حني طُلب األب نيفون ليلتحق ابلقوات املسلحة، مّت تعيينه إىل بو 
وحدة من الدرك على اجلبهة يف احلرب العاملية الثانية، وخدم مع الوحدة ذاهتا إىل حني 

 نتهاء احلرب. ا

يف راسكا، قضاء سوشييفا، رفض عدد كبري من املؤمنني التقومي الرومي 
الكاثوليكي. ويف ذات الوقت اليت كانت تُبىن فيه الكنائس يف أمكنة أخرى، قاموا هم 

. اشرتك  ١٩٣٦أيضاً ببناء كنيسة جديدة يف القرية، بعد أن ُدّمرت الكنيسة السابقة عام 
 يف هذا العمل التدنيسي، وصعد شريكه جورجيهكاهن التقومي اجلديد األب بولوهان 

أرتيين إىل سطح الكنيسة وأزاح الصليب، رمز أالم املسيح املخلص وعالمة ظفر 
املسيحيني، من برج األجراس. يُقال أن هذا الكاهن أصبح الحقًا مشلواًل. وبقي يف 

هبان اهلاربني للر  راسكا العديد من املؤمنني الذين مل يفقدوا إمياهنم والذين أعطوا مسكناً 
 من األديرة الرمسية اجملاورة. 

  ١٣۰يف فرتة اإلضطهاد هذه اليت أصابت كنيسة التقومي القدمي، اعُتقل أكثر من 



91 
 

كاهنًا وراهبًا سواًي مع املئات من املؤمنني، دون أن نذكر التعذيبات اليت تعّرضوا هلا. 
سي )قرب ستثناء تلك اليت يف ابلس، قضاء إايمجيع الكنائس اليت مّت بناؤها ُدّمرت، اب

تريغو فروموس( ودراسيين، قضاء سوشييفا )حاليًا جمّمع سالتينا(. هذه األخرية كانت 
نيت تقع يف قرية هريال وُأخذت ابلقوة مبثابة "تربّعات" إىل مرتوبولية مولدافيا. كانت قد بُ 

ء  يستهان هبا من األحياعلى أيدي مؤمنني من قرى هريال ولوبواي، مع مسامهات ال
اجملاورة. وكان قد تربّع ابألرض شخص مسيحي صاحل حيرتمه اجلميع وامسه إيلي نيمتو. 

وأثناء حقبة اإلضطهاد، ُهّددت الكنيسة ابلتدمري فخاف الشيخ نيمتو  ١٩٣٦يف عام 
الذي كان يهتم ابلكنيسة ونتيجة ذلك تربّع مببىن الكنيسة وحمتوايهتا واألرض إىل 

غط وبولية مولدافيا. ينص القانون املدين يف رومانيا أن التربّعات اليت حتصل نتيجة الضمرت 
، ١٩٤٩النفسي واجلسدي هي ابطلة من الناحية القانونية وميكن إلغاؤها. يف عام 

 من مؤمين دراسيين السلطات القانونية إبعادة كنيستهم هلم ألهنا كانت ال  ٢۰۸طالب 

 
 ۱٩٣٦ن حول حطام كنيسة رعيتهم اليت هدمتها الدولة عام مؤمنو فاانتوري يتجمعو 
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 ٣، البندين ٥٤٨تزال يف حالة جيدة. األساس القانوين هلذا العمل كان القانون رقم 
تشرين األول،  ٣١، وذلك يف اتريخ ٢٥٢رقم  ،مونيتورول أ وفيس يال، والذي ُنشر يف ٤و

)نظام جديد(، وهو ينص أن البضائع املصادرة أو املترب ع هبا حتت الضغط جيب ١٩٤٤
أن تُ ر د إىل مالكيها السابقني، إن كانوا أجسام شركوية أو أشخاص أفراد. يف ذلك 

شخص يتبعون التقومي  ٥٨٦الوقت ويف القرى املنتمية إىل جمّمع دراسيين، ُوجد هناك 
جاع مبىن ؤمنون إبسرت كان إىل جانبهم، مل ينجح امل  القدمي. ابلرغم أن القانون حقيقةً 

 كانت ختّصهم حقاً. مل يقبل كاهن التقومي اجلديد يف ذلك الوقت أبي الكنيسة، اليت
من هذه األمور وهو وضع عدة عوائق يف طريقهم. األزمنة املختلفة رافقتها قوانني خمتلفة 

 ون كنيسة. ولكن اإلضطهاد استمّر وبقي مؤمنو التقومي القدمي د

ة حالياً، توجد كنيسة للتقومي اجلديد بُنيت على املوقع اليت كانت توجد فيه كنيس
قرية هريال واليت مّت بناؤها من خالل تضحيات مؤمين التقومي القدمي. اللوحة التذكارية ال 
تذكر أن هذه الكنيسة كانت قد بُنيت على موقع كنيسة الثالوث القدوس التابعة للتقومي 

يوم، القدمي و"مّت التربّع هبا" حتت التهديدات وابلقوة إىل الكنيسة الرمسية. ابلنسبة جليل ال
الكنيسة اختفت ولكنها قامت يف مكان آخر من املوقع وهي أكثر مجااًل ممًا كانت 
عليه قباًل، حيث أن األساسات واحليطان مصنوعة من احلجارة، وهي سكبت الفرح 

حافظوا على اإلميان األرثوذكسي األصيل. هذه الكنيسة اليت  الروحي على أولئك الذين
بُنيت يف أايمنا على اجلانب الغريب من اجملّمع يف مكان يدعى فوفون يبدو أهنا تواجه 

ة ب يف كوخ حتت جذوع شجر مكان يدعى بليديرايسا، حيث سكن هناك سابقًا راه
م أنه من ذوي التقومي القدمي فألقى اجلندرما القبض عليه وُعّذب معّلقاً رأسصنوبر. ا اً هتُِّ
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على عقب واختنق من دخان أُبر الصنوبر املرتقة. رمبّا اآلن نفسه تنظر إىل أسفل 
عماهلا. لقد ستللحصول على كنيسة ختّصهم وحرية ا وتصّلي ألولئك الذين جياهدون

ا الراهب وفشى به، وأُلقيت دموع الراهب وعذاابته  عاقب هللا الشخص الذي وجد هذ
 كلعنة عليه وعلى نسله.  

                                                                          
 أخوية دير راهبات براديتيل

 قضاء نيمت 
 

لقد قدمت أديرة الراهبات تضحيات ليست بصغرية يف سبيل جهاد املقاومة اليت 
شّنته كنيسة رومانيا األرثوذكسية ذات التقومي القدمي. مبوقفهّن جتاه اإلضطهاد، رفعت 
الراهبات أنفسهّن إىل مستوى الكهنة والرهبان. يف مجيع الظروف هّن أظهرن روح قتالية 
وقّدموا وجهات نظر قوية أثناء النقاشات مع السلطات أو آخرين حاولوا اجلدال معهم 

ليست غايتنا هنا أبن ننقل كل املعلومات عن أديرة الراهبات العديدة  يف األمور الدينية.
يف كنيسة التقومي القدمي، ولكن ابألحرى فقط أن نقدم بعض احلقائق التارخيية عن دير 
واحد ابلتحديد، وهو دير براديتيل يف قضاء نيمت. بعد أن بدأ اإلضطهاد ضد أولئك 

بات يرة منطقة نيمت، غادرت العديد من الراهالذين رفضن إتباع التقومي اجلديد يف أد
 ومنهّن الراهبة إبيستيميا )بورس( اليت من دير رازبوييين والراهبة إليسيا )فاسينيانو( اليت
من دير أغابيا القدمي. هذه األخرية كانت نسيبة للراهب تيودور )فاسينيانو( الذي أيضاً  

 رتيينسوايً مع راهب آخر إمسه اب كان قد ترك ديره وكان يبحث عن موقع لبناء إسقيط.
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 نيمت، كما يبدو اليوم براديتيل، قضاءدير 

ل أن احل اهبات وانقشا األمر معهّن. اتفقوا)كوجوكارو(، إلتقى هذا مع أولئك الر 
 األنسب يف حالتهن هو بناء كنيسة خشبية جديدة. 

هللا بصالحه العظيم أخربهم أن هناك مهندس من بوخارست يدعى إفانكيانو، 
وهو كان ميلك منازل وغاابت يف منطقة غرومازيسيت، يبيع ِقطع من األراضي حتيط هبا 
غاابت غنية. كان مكااًن معزواًل حمميًا من الطرقات الرئيسية ويبعد كفاية عن املناطق 

ببناء كنيسة خشبية صغرية وبضعة  ١٩٢٧، بدأوا عام اجملاورة. يف هذه البقعة الصغرية
مبساعدة العديد من  ١٩٣۰قاليل وأجنحة إضافية للحيواانت. انتهى بناء الدير عام 

املؤمنني من املناطق اجملاورة. كانت الكنيسة الصغرية مرسومة رمسًا مجياًل ومزينة بشكل 
دات تيجة أوقات اإلضطهاالئق ولكن دق األجراس بدى وكأنه يبث صواتً من احلزن ن

الصعبة اليت كان يعيشها املسيحيون البؤساء. بعد فرتة قليلة، أصبح الدير واحة مرغوبة 
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من الروحانية، لكن هذا النعيم الروحي مل يدم طوياًل. فالشرير مل يرتضي على وجود هذا 
فوس  ناملكان املقدس حيث تُقّدم فيه التسابيح للمخلص ووالدة اإلله وحيث عدد من ال

، مت تدمري الكنيسة على أيدي جمموعة من الرجال ١٩٣٦كانت جتد خالصاً. يف عام 
وفاسيلي بوبوفيشي، وذلك حبماية من اجلندرما. مل يرتك الرهبان  42يقودهم كاهن القرية

والراهبات املكان ألهنم كانوا ميتلكون األرض. عملوا جبهد حلراثة األرض وقاموا برتبية 
احليواانت، والحقًا جنحوا ببناء كابيالّ. مجيع هذه األماكن حيث بُنيت الكنائس 

كثري ُرّشت بدموع الوجع وابلصلوات. لديها ال والكابياّلت واألساقيط وُدّمرت الحقاً قد
لتخرب األجيال احلاضرة واملستقبلة عن اجلمعة العظيمة اليت لكنيسة رومانيا األرثوذكسية 
ذات التقومي القدمي وعن قيامتها، جملد هللا وخلالصنا. يف واجهة مباين كل من الكنائس 

لجثة تذكارية أبن تتكلم عن جاملبنية اليوم يف هذه األماكن، يتوجب على اللوحة ال
املؤمنني: وحشية مرّة وموجعة مشتقة من حقد هؤالء الذين نسوا املبة اليت بّشر هبا 

 املخلص يسوع املسيح والرسل القديسني واألابء القديسني.

املصريية، ُدّمرت أيضًا أماكن عبادة أخرى. ختربان األم تيودورا  ١٩٣٦يف سنة 
ي اليوم يف الثمانينات من عمرها ، عن ما جرى يف دير اليت من دير براديتيل، وه

أونيشيين، قضاء سوشييفا، الذي أّسسته هي مع راهبات أخروات. أثناء اإلضطهادات 
تقومي اجلديد.  ال، ضغط اجلندرما والسلطات امللية على الراهبات ليغريّن إىل١٩٣٦عام 

يوموليسيت. فصيلة الدرك يف كعُتقلت مثانية وعشرين منهن وُأخذن إىل وعندما رفضن، ا
من هناك نُِقلن إىل مقر الفيلق يف فالتيشيين حيث ُحجزن لثالثة أايم يف غرفة مليئة 

                                                           

  42  أي كاهن التقومي اجلديد – املعّرب
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ابلتنب. ومن بعدها ُأخذن يف القطار وحتت احلراسة إىل مقر التفتيش العام للجندرما يف 
تّبع ا بوخارست. ُدّمرت الكنيسة واألجنحة اإلضافية األخرى. وأثناء التحقيق الذي

ذلك، ُهّددن ابلسجن ملدى احلياة إذا مل يتبّنني التقومي اجلديد. وجمدداً، كانوا جُممعني 
على الرفض. وبعد ذلك ُهّددن ابإلرسال إىل املرقة لكنهّن أجنب أهنّن ال خيفن املوت. 
وبعد أن قّدمن بياانً، ُأخذن إىل أسقف بيوزاو الذي حاول خداعهّن. ووصلت رحلتهّن 

امها يف دير فارزاريسيت حيث ُحجزن لسنتني وسبعة أشهر حتت احلراسة إىل خت
العسكرية. هنا، ُأجربن على العمل أثناء أايم األعياد املتفلة على التقومي القدمي؛ ويف 

بوفاة  ظروف السجن القاسية هذهتسّببت حال رفضن، عوقنب حبرماهنّن عن الطعام. 
مّت إغراؤهّن دوراًي بوسائل عّدة؛ الوسيلة  مخسة راهبات، وأخرايت مرضن بداء السل.

بعد إطالق سراحهّن، تبعهّن  43ستعمااًل  كانت العرض ابحلرية دون شروط.األكثر ا
عناصر الدرك. أكملن حياهتن الروحية إما ابلسكن مبفردهّن أو جبماعات من إثنني 

 وثالثة، مثل منارات أصيلة تنري خطى تلك اللوايت جاهدن. 

اليت مجعناها عن موقف الراهبات، يتضح أهنن بقني أوفياء لإلميان  من املعلومات
األصيل مظهرين مقاومة بطولية وشجاعة خارقة. أثناء اإلضطهاد هّن لعنب دورًا هاماً 
ابحلفاظ على حياة كنيسة نقية متيزت ابلتضحية والصالة واإلميان ابنتصار اإلميان 

اابت ياة الرهبانية العديد من النساء الشاألرثوذكسي التقليدي. مثاهلّن جلب إىل احل
 اللوايت يستمرن يف محل مشعل اإلميان الصايف الذي لكنيسة التقومي القدمي.  

                                                           

  43 إذا قبلن ابلتقومي اجلديد – املرتجم. 
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وهو اليوم  توايرا،اإلسكيمي إفتيمي )ستيفان( الذي من دير سال-يتذكر الراهب
اعُتقل سبعة عشر راهباً من دير  ١٩٣٦ سنة من العمر، كيف يف عام يتجاوز التسعني

روزيوري يف قرية روسي وأدينوا ألهنم رفضوا أن يرتّدوا عن إمياهنم ابلتقومي القدمي. إثنني 
وعشرون آخرون من املؤمنني، معظمهم من الرجال، وجدهم عناصر الدرك يشتغلون يف 

تيشيين وأُدين  الوحوكموا من ِقبل حمكمة فأايم األعياد حسب التقومي اجلديد، فاعُتقلوا 
كل واحد منهم ابلسجن أربعني يوماً. عموماً، أي كاهن من التقومي القدمي اكُتشف أنه 
يقيم األسرار اإلهلية مّت حجزه وضربه وحىت ُأسلم إىل النظام القضائي. خيربان سيمون 

 ١٩٣٦دوشيتا الذي من سالتوايرا أن أابه إيون دوشيتا ُضرب على أيدي اجلندرما عام 
اب دينية وتويف الحقاً نتيجة اجلراح اليت تكبّدها. وُضرب آخرون من املكان ذاته، ألسب

ومن بينهم نيقوالي شيوكان، إيون شيوكان، نيقوالي دومربافيانو، دمييرتي دوشيتا، 
فُتح فمه  رغواينوغريغور كريتو. إيون ابو دمييرتي مافتيه، جورجيه مافتيه، إيون موروسانو  

 بتالع بيضة، لكي يكسروا صومه.حبربة وُأجرب على ا
  

 إستشهاد الشماس الرهباين
 دورمييدونت الذ،ي من بص رابيا

 
زت الفرتة اليت تلت تدمري مجيع الكنائس واعتقال كل الكهنة والرهبان تقريباً متيّ  إن

ان؛ فقد أصبح ستمرارية اإلمينية. فاآلن توّلت العائالت مهمة ابفتور يف النشاطات الدي
ويض كهنة أثناء هذه الفرتة مت التع  رار ابإلميان بثبات. وعدم وجوداإلستمدور األهل 
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عنه من الرهبان فقط ألنه كان من الصعب جداً أن تكون كاهن متزوج يف هكذا حقبة 
من املعاانة. وتسّببت اإلعتقاالت واألحكام اليت تكبّدها مؤمنو التقومي القدمي بصدى 

ن جودياً يف أشخاص مدانني آخرين مو بل أيضقوي ليس فقط عند صحافة تلك احلقبة 
 يف السجون اليت أُرسلوا إليها.

إن قضية الشماس الرهباين دورمييدونت هي مثااًل منوذجياً عن اإلضطهاد واحلقد 
واإلنتقام الذي حصل خالل موجة الظلم هذه. هذه احلوادث أخرب عنها أحد املؤمنني 

، ١٩٢۰من جمّمع ابالنكا، قضاء ابكاو. هذا الراهب العتيد الذي ولد يف ابالنكا عام 
يب. بعد ، قضاء البوسنا، ومّت تسرحيه الحقاً برتبة رقاخنرط يف وحدة للدرك يف شيزيناو

ذلك بقليل، أخرب ذويه أنه يريد أن ُيسام راهبًا يف دير يف بّصرابيا وأنه يريد حّصته من 
ء البوسنا ااملرياث لكي يتربّع هبا للدير. عاد إىل بّصرابيا وذهب إىل دير هانكو يف قض

بصفاته الرهبانية   جتّلىيف فرتة وجيزة، لكي يصبح راهباً. و  يف مقاطعة نيسيبوريين
 كالتواضع والطاعة وبصلواته وقراءاته املكثفة ليالً وهناراً. يف النقاشات، كان وديعاً صبوراً 

قليل الكالم وأعطى نصائح حكيمة عن احلاضر واملستقبل. لفت أنظار العديد من 
راض بواسطة شايف وشفى أماملؤمنني الذين أتوا إليه مبشاكل عّدة. أصبح مشهوراً بدور ال

الصالة، مّما أاثر حسد بعض الرهبان ومبن فيهم رئيس الدير. أوضح األب دورمييدونت 
إىل اجلميع أن قوة هللا النابعة من إميان كل شخص هي اليت تعمل العجائب، وكان 

 يتعزى فقط من أخ روحي كان قريباً منه وهو إيالريون. 

ة رابيا من ِقبل إحتاد اجلمهورايت اإلشرتاكي، وبعد أن احتُ ّلت بصّ ١٩٤۰يف عام 
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السوفياتي ة، جلأ رئيس الدير وأغلبية الرهبان إىل أمكنة أخرى يف رومانيا، وذلك خوفاً 
من البولشيفيني. ولكن األب دورمييدونت وسبعة رهبان آخرين مل يرتكوا الدير. قاموا 

ويف قبور حمفورة  بعض املؤمنني يف منازل بتخبئة مجيع املقاالت والِقيم الثمينة الكنسية
حديثاً. بعد أسبوعني من اإلحتالل السوفيايت، قيل هلم أن يغادروا الدير الذي حتّول إىل 
إسطبل وخمزن للجيش األمحر. تنقلوا من مكان إىل آخر نتيجة اإلضطهاد الشيوعي إىل 

إىل الدير . عاد األب دورمييدونت ١٩٤١حني وصول اجليوش األملانية والرومانية عام 
مع الرهبان السبعة اآلخرين، ومبساعدة املؤمنني قاموا بتجديده وأعادوه إىل حالة طبيعية 
تقريباً. عاد رئيس الدير السابق وعندما رأى الدير يف حالته األصلية تقريباً، أصبح 

بيا احسوداً واهّتم الرهبان الثمانية الذين بقوا ابلعمالة للسوفيات. ُأجربوا على مغادرة بّصر 
، وصل األب ١٩٤٢أماكن والدهتم. وهكذا يف عام وُوضعوا حتت اإلقامة اجلربية يف 

ما دورمييدونت إىل ابالنكا إىل منزل والديه، الذان سبق وتوفّيا. قام بتغيري البنية يف منزهل
   وبىن كابيالّ صغرية وقاليل داخله، وذلك لكي يستمر يف حياته الرهبانية.  

تزم الرهباين دورمييدونت التقومي القدمي، وهذا تقيُّد ورثه من ذويه والاتّبع الشماس 
به حني كان يف بّصرابيا. هلذا السبب، جذب حضوره ونشاطاته أثناء هذه الفرتة كراهية  

كانت   44كهنة التقومي اجلديد، وابألخص كاهن القرية األب جيورجيو الذي خوريته
تتذمر دائمًا أنه بسبب األب دورمييدونت، ستصبح الرعية فارغة من املؤمنني. ويف يوم 
عيد القديسني قسطنطني وهيالنة حسب التقومي القدمي، احتفل األب دورمييدونت 
خبدمة تذكارية على راحة نفس أمه إيلياان، ودعا إليها عددًا من املؤمنني. عندما رأى 

                                                           

  44 أي زوجة الكاهن.  بريوتيازا ابلرومانية. 
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 اليت حتيط هبذا الراهب، اختذ قرارًا أن هذه هي اللحظة للتخلصاألب جيورجيو املبة 
منه. ومبا أهنم كانوا يف منطقة قريبة من أوكرانيا ومبا أن رومانيا كانت يف حالة حرب مع 

ة أو هتام أحدهم بنشاطات شيوعيااإلحتاد السوفيايت يف ذلك الوقت، كان من السهل 
ة عناصر ، قام قائد فصيلة الدرك يرافقه ثالثابلتجسس. ذات ليلة حوايل الساعة العاشرة

وحضروا إىل قالية األب دورمييدونت  45مع األب جيورجيو وقائد وحدة حراس احلدود
لكي يصطادوه يف فخ. كان األب دورمييدونت يقيم خدمة صالة السحر اليت كان 

ك فقط ايشارك هبا ثالثون من الرجال والنساء. البعض من الناس غادروا الغرفة وبقي هن
أخ له، وشقيقة من أخرب هذه القصة وأربعة نساء، إثنان منهن هلما زوجيهما يف األمام. 
هؤالء مل يغادروا ألهنم أرادوا أن يروا إذا كانت توقعات األب دورمييدونت ستتحقق، 

 حتديداً يف ما خيتص إبعتقاله وابلدير الذي سوف يُبىن يف ابالنكا.  

ا خذ إىل مركز فيلق درك ابكاو يف كومانيسيت. عندماعُتقل وقُ ّيد ابلسالسل وأُ 
ُسئل ملاذا اعُتقل، أجاب "إلعرتايف بذلك الذي ُصلب منذ ألفي سنة." نُقل إىل املكمة 
العسكرية يف غالطي، حيث مّتت حماكمته وأُدين بتهمة النشاطات الشيوعية يف منطقة 

لك(، قوبة أو قانون ضد ذاحلدود، وليس كونه من ذوي التقومي القدمي )فليس هناك ع
وُحكم عليه خبمسة وعشرين سنة من األشغال الشاقة. إجابة على هذا احلكم، صرّح 
األب دورمييدونت قائاًل: "هذه السنوات ليست يف أيديكم. لن ُأسجن مخسة وعشرين 
سنة ورمبا ليس حىت مخسة وعشرين شهراً. كراسيكم سيجلس عليها أولئك الذين 

                                                           

  45 فيلق حرس احلدود يف اجليش الروماين امللكي كان مسؤوالً عن محاية وإقامة الدورايت يف مناطق حدود البالد املتنازع عليها غالباً -
 املرتجم
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ستأخذون مكاهنم." وأمر أحد القضاة العسكريني أبن يُقص شعره حاكمتموهم، وأنتم 
وتُقطع حليته، فرّد على ذلك األب دورمييدونت قائاًل: "ميكنك أن أتخذ شعري وحلييت، 

لك تطيع أن أتخذه." يف تولكن الذي أملكه هنا"، ووضع يده على قلبه، "لن تس
 كمة.    نطفأت مشعة مبفردها كانت حترتق يف قاعة املاللحظة، ا

هذان املؤمنان السابق ذكرمها والنساء األربعة األخرايت ُأحضروا إىل املاكمة  
كشهود ومن مّث ُحكم عليهم ابلسجن لثالثة سنوات. نُقل األب دورمييدونت إىل خمّيم 

ث وبداعي ملستشفى يف اتراكليا حييف بّصرابيا لكي يُرسل إىل اجلبهة. وصل إىل ا
 واد قاتلة على أيدي أطباء يهود وُرمي يف املشرحة )برّاد املوتى(.هتامات كاذبة ُحقن مبا

 يف اليوم التايل وجدوه جاثيًا على ركبتيه يصّلي. هبدف التخّلص منه، جّردوه من ثيابه
وربطوه على عامود خارجاً ورّشوه ابملياه. ومبا أنه كان شتاًء، مجد حىت املوت ورقد يوم 

نف، ة ساكوات يف إقليم تيغينا. ضحية الكراهية والع. دفنوه يف مقرب ١٩٤٤شباط  ٩/٢٢
عاش الشماس الرهباين دورمييدونت قديسًا ورقد شهيدًا يف سبيل اإلميان األرثوذكسي 
التقليدي. أما مصري األب جيورجيو، فكان مأساوايً. فهو هرب مع عائلته أبكملها إىل 

بنته ، توفيت ا طريقه إىل هناكحلكم. يفأملانيا خوفاً من الشيوعيني الذين استولوا على ا
ل وُدفنت يف ألبا يوليا. بعد سنتني، رجعت زوجته مع إبنه من أملانيا مبفردمها ليجدوا املنز 

والكنيسة حمرقتان ابلكامل. وهكذا حتققت كلمات األب دورمييدونت الذي كان قد 
 توّقع ذلك سابقاً.  

ليدي دة ابإلميان األرثوذكسي التقإن صالبة الكهنة واملؤمنني الذين متّسكوا بش      
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أّدت إىل وصفهم ابلعمالء السوفيات واعُتربوا بولشيفيني من ِقبل الدولة ألهنم اتّبعوا 
ذات التقومي كالكنيسة الروسية. ولكن كنيسة رومانيا األرثوذكسية ذات التقومي القدمي مل 

آب  ۱۰/٢٣مانيا بعد يف رو تساوم أبداً مع النظام الشيوعي التواتليتاري الذي مّت تثبيته 
 46. الضحااي ُوجدوا قبل هذا التاريخ كما وبعده. وشعار "بيزنطية بعد بيزنطية"٩٤٤۱

 الذي استخدمته الكنيسة الرمسية ال ينطبق هنا، بل ابألحرى "إرهاب بعده إرهاب".  
 

 غلكي،ي املعرتف معاانة األسقف القديس
 

إنه مهمة صعبة وتتطلب الكثري أن نتكلم، انهيك أن نكتب، عن الراهب 
 .۱٩٩٩والكاهن واألب الروحي واملرتوبوليت غلكريي املعرتف، الذي مّت متجيده عام 

نيسة  سنة من إضطهاد كهنة ومؤمين كنيإهنا صعبة ألن تقريبًا  كل فرتة اخلمسة وست
تندمج مع  ۱٩٨٩التقومي القدمي يف رومانيا واليت أتت إىل ختامها يف كانون األول 

النشاطات احلكيمة ملعرتف الكنيسة هذا. إهنا تتطلب الكثري ألن يف الكتاب املختص 
نه ضطهاد القديس وكأ، يُعرض ا47حبياة القديس غلكريي والذي نشره دير سالتوايرا

أمر طبيعي، كأنه أمر كان من املفرتض أن حيصل كما حصل. إهنا تتطلب الكثري أيضاً 
ألن الكتاب حيتوي على الذكرايت الشخصية لشخص مل يبتغي اإلنتقام أبدًا بل أراد 

                                                           

  46 وهي مجلة أتى هبا نيقوالي إيورغا – املرتجم

Manastirea Slatoiara, Slujba, Acatistul si Viata Sf. Ierarh Glicherie Marturisitorul (Slatoiara: Editura “Schimbarea la Fata,” 1998) 
47  

كل شقراايللرتمجة العربية لسرية القديس غليكريي، أنظر "سرية أبينا اجلليل يف القديسني غلكريي املعرتف الروماين" للمرتوبوليت فالسي، ترمجة م  
املعّرب. -  (Etna, CA: Center for Traditionalist Orthodox Studies, 2014) 
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د أدرك املرتوبوليت غلكريي جلجثة حياته وهي حبفقط أن يسامح ويعطي الربكات. 
ومثال ومنوذج احلياة شهداء الكنيسة األرثوذكسية العريقة. ذاهتا ارتبطت ارتباطاً وثيقاً ب

             
 القديس اسطفان الكبري

 ياة الكنيسة وذلك أثناء واحد وستنيح هبدوء، وهكذا هزم قوى الشر يف نضاله عن
 . ۱٩۸٥حزيران  ۱٥/٢٨سنة من اإلضطهاد الديين وحىت رقاده يف 

إن احللقات األكثر دراماتيكية هلذا اإلضطهاد هي مجيعها مرتبطة إبمسه، وهي 
اليت جعلته مشهوراً. ومجيع حلظات اإلبتهاج والعذاابت أثناء هذه احلقبة سوف حتمل 

إمسه ألجيال عتيدة، كما هو األمر مع شهرته كراهبًا وكاهنًا وأابً روحيًا ومعرتفًا وأسقفاً  
ة وذكرى املرتوبوليت غلكريي ستلمع كنجم فوق أجيال أولئك وقديساً. إن خطى وسري 

املؤمنني الذين ال يتخّلون أبدًا عن اإلميان األرثوذكسي التقليدي وفوق أولئك الذين 

الروحية األحب إليه والذي قرّبه إىل الرهبنة كان 
أالم املخلص يسوع املسيح، الذي تعذب من 
 أجل احلقيقة والرب ولفداء اجلنس البشري وابلتايل

متّممًا مشيئة أبيه السماوي. مثااًل آخر تبعه 
كانت   الدة اإلله اليتو  املرتوبوليت غلكريي كان

شفيعته اخلاصة ومعونته. بسالة وشجاعة األمري 
-۱٤٣٥املولدايف القديس إسطفان الكبري )

 .( شّكلت أيضًا مصدر إهلام دائم له۱٥۰٤
 القديس غلكريي مجيع الصعوابت وحتّملها واجه
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 يعودون إىل هذا اإلميان الذي يُبحث عنه بدأب هذه اإلايم. 

ظهر وكأنه رجل بسيط ولكن كانت له شخصية معقدة. بساطة القالية الذي 
ن فيها واحلياة القاسية اليت عاشها أفصلته عن معاصريه وجلبت له شهرة أبدية ال سك

 تزال تلمع مثل الشمعة املضاءة لألرثوذكسية األصيلة. هو اعتنق احلياة املالئكية يف عمر

 
 املرتوبوليت غلكريي يف قاليته

 

ككاهن يف دير نيمت، وبعدها عاد إىل دير سيتاتيوا وخدم سنة يف مرتوبولية مولدافيا. 
اً وبعد سنة ُعنّي رئيس إسقيط بوكروف قرب دير نيمت. يف مجيع تعييناته، برهن أنه أمين

هو املأثور "الرجل يقدس املكان." فومطيعًا وجمتهدًا وقديرًا ومبادراً. به صدق القول 
الرهباين دافيد قام إبصالح مبىن الكنيسة وأبنية اإلسقيط املضافة  سواًي مع الشماس

 شر مقيماً ع زداد عددها إىل إثين اً للحياة الروحية للجماعة اليت  اوجلب محاساً جديد
 خالل فرتة سنتني إىل ثالثة سنوات. 

الستة وعشرين سنة، عندما دخل دير سيتاتيوا يف 
إايسي. بفضل تصّرفه وصفاته الغري قابلة للجدل، 

كانون   ٢٤ما الحظه اآلخرون. ويف يوم سرعان 
، أي بعد مثانية أشهر ۱٩۱٦كانون الثاين   ٦األول/

كانون   ۱۱/٢٤من دخوله الدير، ِسيم راهبًا ويف 
ُرسم مشاساً. إجتهاده وفعاليته وقدراته  و  ۱٩۱۸الثاين 

كمدير جيد أّدوا إىل تعيينه مدبر الشؤون الكنسية 
 سنة  ملدة  . خدم ۱٩٢۰ عام  للدير  )إكلسريخ( 
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تسّبب بفرتة من املن الكبرية لألب غلكريي.  ۱٩٢٤تغيري التقومي عام  ولكن
هو استفحص هذا األمر بدقة وجهد كبريين. أايم وليايل من القلق واألسئلة والبحوث 

حنراف عن اإلميان التقليدي وليس جمرد أمر بسيط كما حاول اأقنعته أهنا مشكلة جدية و 
ملسكن فقط اب أن يعرضها املبتكرون. مل يكن األب غلكريي من النوع الذي يقتنع

والقوت اليومي املضمون؛ فالشروحات البسيطة مل تكن كافية ابلنسبة له. هو رفض 
القبول سذاجًة هبذا اإلبتكار فقط ألن الرؤساء أمروا به، وذلك ألنه كان على يقني أن 
 تغيري التقومي مل يكرتث لقرارات األابء القديسني يف جممع نيقية األول وأن تغيري اتريخ

ل ابلفصح وخمالفة صوم الرسل سيدمران معنوايت املؤمنني بشكل كبري. كان اإلحتفا
على إتصال إبكلرييكيني من سائر أحناء البالد ومن اجلبل املقدس الذين أعطوه القوة 
ليجاهد على رفض هذا اإلبتكار واحلفاظ على اإلميان األصيل. لقد كان األب غلكريي 

يتم إغراؤه بوعود وعروض املناصب والشرف،  متشددًا يف هذا األمر، وذلك ألنه كان
ولكن هو مل يدخل احلياة الرهبانية هلذه األسباب. كانت مهمته خدمة احلقيقة وليس 
اإلحنرافات املؤذية. فأعداء األرثوذكسية اخرتعوا أخطاء كانت تؤدي ابملؤمنني بعيداً عن 

ظ عليها وتُنقل ى حُيافاخلط الصحيح. هذا الكنز الروحي الذي ينبغي قبوله كموهبة كرب 
سليمة إىل األجيال القادمة كان ابلنسبة لألب غلكريي غري قابل للتفاوض. هو أدرك 
أن تغيري واحد سيجلب تغيريات أخرى ستجعل اإلميان أمراً عادايً وموافقاً ألولئك الذين 

ية دّ أرادوا إلغاء اإلميان األرثوذكسي التقليدي األصيل، األمر الذي سيكون له نتائج ج
 على احلياة الروحية عند الناس واجملتمع البشري عامة. 

، غادر إسقيط بوكروف مع الشماس دافيد واستقرا يف اجلبال ۱٩٢٥يف عام 
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ليعيشا حياة توّحد قاسية. عالوة على ذلك، كاان خيتئان من اجلندرما الذين كانوا يبحثون 
ساء وذلك تبعًا ألوامر رؤ  على هاربني مثلهم لكي يقمعوا حركة املقاومة يف مهدها،

الكنيسة الرمسية. ويف مكان ليس بعيداً عن إسقيط سيهال، قاموا ببناء كوخًا يف مكان 
. أمضوا الشتاء أبكمله يف ۱٩٢٥يدعى وادي كوروي، وكان ذلك يف تشرين الثاين 

ه و ذلك املكان املخفي واملمّوه جداً. يف الربيع التايل، قاموا حبفر مقوى يف الوادي وقسم
إىل ثالثة أقسام للسكن وإلكمال قانوهنم الرهباين؛ هذا املخبأ كان يذّكران ابلكهوف املا 
حتت األرض اليت من القرون األوىل للحقبة املسيحية. استمروا ابلعيش ابلصالة والصوم 
واجلهادات الروحية، يبحثون عن جواب وحل ملشكلة كيفية املافظة على اإلميان 

بعد سنتني من الصالة والتأمل، قّرر هذان املناضالن ابلذهاب  األرثوذكسي األصيل.
إىل جبل آثوس ليستشريوا الكهنة هناك. أمضوا سنة على اجلبل املقدس تقّووا أثناءها 
يف اإلميان األصيل، متقنني أنفسهم بعيش احلياة الرهبانية، وفوق كل ذلك حصلوا على 

 لكنسي. ل على صون احلقيقة والتقومي االربكة ابلعودة إىل وطنهم ليستمروا يف النضا

و الراهب ابمف-سكنوا جمددًا يف خمبأ وادي كوروي، حيث بقي هناك الكاهن
وإخوته ليحرسوا املكان. وهنا ابلذات عثر راعيا غنم من فاانتوري، ومها ميهاي وإيون 
أورزيكا، على الرهبان. وأضحت العالقة بني هذان املسيحيان املستقيمي الرأي واألبوان 

. إن نيسة رومانيا األرثوذكسية ذات التقومي القدميغلكريي ودافيد مبثابة حجر أساس ك
اإلضطهاد الديين الذي شّنه كهنة من كنيسة التقومي اجلديد الرمسية، والذين أصبحوا مثل 
املفتشني، ُوّجه ضد هذين الراهبني واجلماعة اليت بدأت تتأسس حوهلما. العالقة بني 

درك القرية، وهو زّود قوات ال الرهبان ومؤمين فاانتوري كشفها األب برليبا،  كاهن
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ابملعلومات بكثرة؛ وهكذا وجد الدرك الرهبان يف وادي كوروي وقاموا ابعتقاهلم. وابلرغم 
روا يف طريقهم إىل مركز الدرك، هم تذكروا كلمات املسيح املخلص  من أن الرهبان ُسخِّ

اسة يًا مع سيشالذي توقع األحزان واملعاانة ألولئك الذين سوف يبّشرون ابإلجنيل. متا
قلوا قتيد هبم سرياً على األقدام إىل تريغو نيمت ومن مث نُ التهويل اليت مارسها الدرك، ا

إىل مركز قيادة الفيلق يف بياترا نيمت. بعد أن ُسّلموا إىل العدالة، أُطلق سراحهم عندما 
كر ذ وجدهتم املكمة أبرايء. لنسّلط الضوء على منط تفكري األب غلكريي، علينا أن ن

هنا الرد الذي تقّدم به أثناء حماكمته أمام قاعة املكمة أبكملها. فعلى سؤال "ملاذا 
ان اختبأت يف الغابة؟،"  أجاب "بسبب التغيري من التقومي اجلولياين إىل الغريغوري، اضطُرر 

 على مغادرة الدير، وابألخص بسبب اخلطأ املختص ابلفصح املقدس." 

وري إىل وادي كوروي ليطلبوا من األب غلكريي ، صعد مؤمنو فاانت۱٩٢٩عام 
 النزول إىل القرية ليحتفل بعّدة ِخدم كانوا أبمس احلاجة إليها. مّت هتيئة كابيالّ صغرية يف

منزل إيون أورزيكا. هذا األمر أاثر غيظ األب برليبا الذي وضع الدرك جمدداً يف طريقهم. 
ام من  يتورجية. جرى اإلعتقال نتيجة إهتاعُتقل الرهبان واملؤمنني وصودرت أوانيهم الل

كاهن التقومي اجلديد الذي أصّر أن األب غلكريي يُقيم اخِلدم الكنسية دون حوزته رتبة 
الكهنوت. يف املاكمة اليت حصلت بعد ثالثة أشهر، شهد عدة رهبان من دير نيمت 

هداً، وابلتايل وجمت أن األب غلكريي قد ُرسم كاهناً بشكل قانوين، وأنه كان كاهناً موهوابً 
أن اإلهتامات ليست صحيحة. يف ظل هذه الشهادة، أبرأت املكمة األب غلكريي 
وأعادت إليه األواين اليت سبق وصودرت منه ونصحته بعدم العيش ابلغابة جمدداً. 
مضايقة األب غلكريي هذه أاثرها كهنة التقومي اجلديد الذين، نتيجة شعورهم ابلتهديد 
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بعه، جلأوا إىل وسائل الدولة القمعية للحفاظ على مصاحلهم. يف شتاء ألن الناس تت
، اعُتقل األب غلكريي جمدداً وذلك قبل عيد ميالد الرب بقليل، ونُقل ۱٩٣۰-۱٩٢٩

سوايً مع األب دافيد إىل بياترا نيمت ولكن أطلق سراحهم بعد عشرة أايم. يف غضون 
 لل، حمافظني على شعلة اإلميانتلك الظروف الصعبة، استمروا يف جهادهم دون ك

 األرثوذكسي التقليدي. 

، غادر األب غلكريي إىل أورشليم حيث أمضى ۱٩٣۰يف تشرين األول عام 
ستة أشهر واحتفل بعيد الفصح يف القرب املقدس. خدم ككاهناً يف تقريباً مجيع الكنائس 

تمر يف نضاله ابركه ليسواألديرة هناك، وقبل عودته إلتقى مع البطريرك داميانوس الذي 
 يف وطنه األم. بُعيد رجوعه، سكن بشكل مؤقت يف رادازيين، قضاء سوشييفا.

 
 مع كهنة يواننيني من البطريركية وحجاج من رومانيا ۱٩٣۰تشرين األول  املتوحد غلكريي يف أورشليم يفاألب 
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 تكريس كنيسة الرعية يف راداساين

 ، قضاء سوشييفا۱٩٣٢عام 
 واليت ترأسها األب غلكريي

 

، وصلت اىل األب غلكريي أخبارًا من جبل آثوس أن ثالثة ۱٩٣٥يف عام 
أساقفة وعدة كهنة من اجلمهورية اليواننية الثانية قد رجعوا إىل التقومي اجلولياين سوايً مع 
رعاايهم. هذا األمر زاد األمال أن يومًا ما سيؤس س إتصااًل ويتم بناء جسر أخوي 

حتقق أخريًا هذا  ۱٩٧٥لقدمي. ويف العام وروحي بني هاتني الكنيستني ذات التقومي ا
احللم بعد سنوات عدة من اإلضطهاد وبرغم من عقبات من مجيع األنواع فرضتها 

 السلطات. 

عندما مل تكن أعمال اجلندرما انجحة، أخذ بعض كهنة التقومي اجلديد خطوات 
وييسا يف مأخرى للحط من معنوايت مؤمين التقومي القدمي. مثاالً على ذلك التدّخل يف 

يف كل مكان زاره األب غلكريي 
أكثر  املؤمنونانتعشت احلياة الكنسية وأصبح 

نيت  ورات. بُ نشاطاً وأكثر شجاعةً مبواجهة اخلط
 اين  مّتت الصالة علىكنيسة جديدة يف راداز 

. يف السنة ذاهتا ۱٩٣٢ أاير ۸/٢۱تدشينها يف 
ويف اليوم الذي تلى عيد شفيع الكنيسة، عيد 
القديسني بطرس وبولس، وابقرتاح كاهن التقومي 

قوة ما ابلاجلديد امللي، حضر عناصر اجلندر 
إلعتقال األب غلكريي. أخذوه وضربوه ولكن 
يف هناية املطاف هرب بطريقة عجائبية ومبعونة 

 املؤمنني. 
 



110 
 

منطقة بورواي، قضاء سوشييفا، حيث كان األب غلكريي قد ذهب مع ستة من املؤمنني 
لتكريس كابيالّ. عندما ُأخرب هبذا األمر، أرسل كاهن التقومي اجلديد من قرية ساكوات 

بة من املشاغبني مدججني ابملذاري والفؤوس والرفوش والعصي، والذين هو ااجملاورة عص
ة اإلميان،" واجتاحوا موييسا يف نصف الليل. لتحاشي مواجهة ال مفادة "محاي لأاثرهم 

هلا ألحد، هرب األب غلكريي من هؤالء الرجال املعميون ابلكراهية. جنحوا يف إعتقال 
أحد املؤمنني وضربوه بوحشية، وكسروا ذراعه. حدث مماثل حصل يف قرية ابلس قرب 

 . تريغو فروموس، وهذا ذكرانه يف الفصل األول

لعب وجود األب غلكريي يف منطقة بروستوري، قضاء نيمت، دورًا مهمًا يف 
تنظيم وتطوير احلياة الكنسية. يف هذا املكان حتديدًا هو أسس مطبعة للنشر ونشر 
روزانمات كنسية حسب النظام القدمي وُكتب عديدة ختتص ابإلرشاد الروحي ونشرة 

ة على كل ما كان حيصل يف اجملال عنواهنا "أكاذيب مغالفيت". كانت عينه ساهر 
الديين، وحني املعلومات املزيفة كانت تُنشر إبسم اإلميان لنوافع مالية، كان يتصّرف 
بسرعة ليحمي املؤمنني من الوقوع هبكذا أنواع من الفخاخ. سلوكه خلق ذعراً يف صفوف  

ن ملالحقة ككهنة التقومي اجلديد؛ فهم مل يعودوا يوجهون إنتباههم خلدمة اإلميان ول
واعتقال وتصفية األب غلكريي. وهكذا كانت احلالة يف احلوادث اليت حصلت يف 

 توبوراسيت ومواقع أخرى واليت ذكرانها سابقاً.

وبعد عيد رئيسي املالئكة القديسني، سافر األب غلكريي  ۱٩٣٥يف خريف عام 
وذهبوا هذه  نية،جمددًا إىل جبل آثوس يرافقه الراهب غيمنازي الذي كان يتكلم اليوان
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املرة عرب صربيا يف مملكة يوغوسالفيا ألنه كان خطرياً عليهم املغادرة عرب مرفأ قونسطنطا.  
كان هدفهم جلب أسقف من التقومي القدمي إىل رومانيا ليقوم برسامة الكهنة، أو 
لشرطنة األب غمنازي أو أي روماين آخر يسكن يف اجلبل املقدس إىل األسقفية، وذلك 

ل خدمة الكنيسة يف الوطن األم. ولكن بسبب اإلضطهاد الذي نشأ يف من أج
اجلمهورية اليواننية الثانية )الحقًا مملكة اليوانن( ضد أولئك الذين مل يقبلوا ابلتقومي 
الغريغوري، مل تعطي حماوالهتم مثاراً. هذا الوضع كان متطابقًا يف أماكن أخرى قاموا 

ته رهم. وابلتايل اضطر األب غلكريي العودة إىل رعيبزايرهتا يف طريق العودة إىل داي
الروحية، إىل كرمة حباجة للعناية، حيث املواهب اليت استُلمت كانت ال بد أن تتكاثر. 
وهكذا استمرت كنيسة التقومي القدمي ابلنمو ابلرغم من  كل املخاطر والتضحيات. درب 

ة ألنه تمال التحدايت اجلديدالصليب كان ينتظر األب غلكريي، لكنه كان جاهزاً إلح
مل يكن خيتار أبدًا الطريق السهل، بل ابألحرى درب األتعاب واجلهاد، مناضاًل ضد 

 قوى الشر ودوماً واثقاً مبعونة هللا. 

فرح املؤمنون بعودة األب غلكريي؛ فاهلل أعاد هلم راعيهم والسفينة استعادت 
رايسيت، كة مواقع لبناء كنائس أخرى يف بقائدها جمدداً. متّ بناء كنائس جديدة ومتت مبار 

موتكا، تيبوكاين، راديين، وراوشسيت، كما يف أماكن أخرى. بعد مباركة املوقع يف 
عتقال األب غلكريي جمددًا ولكنهم مل ينجحوا ألنه  راوشسيت، حاول عناصر الدرك اب

كان حماطًا أبكثر من ألف شخص. هرب إىل بروستوري حيث اختبأ يف منزل أحد 
املؤمنني، مدركاً أن الدرك سوف يالحقونه. ظهر عناصر الدرك مساًء يف ابحة الكنيسة 
وقاموا بضرب ثالثة حراس هناك. حلسن احلظ، كان األب دافيد يف برج األجراس مع 
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األخ أنطوين فقام بقرع األجراس. وحني لُفت إنتباههم هكذا، هتافت املؤمنون أبعداد  
الدرك وجربوهم على الرتاجع. بعد هذا األمر، حصلت كبرية وقاموا بكسر زجاج ابص 

 احلوادث يف بوهالنيتا )واليت ذكرانها سابقاً( حيث لعب األب غلكريي دوراً أساسياً. 

، اُستعملت مجيع الوسائل لتحطيم جهازه ۱٩٣٦بعد اعتقال األب غلكريي عام 
العصيب. فهو ُسجن ألكثر من سنتني يف عدة سجون خمتلفة، حيث نُقل من سجن 
إىل سجن: بوخارست، إيزيرو، رامنيكو فالسيا، إيزيرو، رامنيكو فالسيا، كرايوفا، 
 بوخارست، إايسي، إيزيرو، وبياترا نيمت. ولكن هتمة كونه من ذوي التقومي القدمي مل

يكن بوسعها أن حتصل على حكم طويل املدى، وهكذا أطلق سراح األب غليكري 
، األمر الذي تسبب ابلكثري من الغم يف نفوس أولئك الذين خطوا ۱٩٣۸أخريًا عام 

أشواط كبرية يف سبيل إعتقاله. لذلك، ومرة أخرى، لّفقوا له هُتم كاذبة وهذه املرة اهتموه 
م األب غلكريي زوراً أبنه انبتجاوزات أكثر جدية لكي تتم إ شطاً دانته حبزم. وهكذا، اهتُّ

وابلرغم من أن الليجيونري كانوا حيظون بتقدير ووجود كبري يف  48يف حركة الليجيونري.
احلياة السياسية الرومانية يف ذلك الزمن، كان امللك قد سحق أبسلوب ديكتاتوري مجيع 

                                                           

 أتسس ليجيون رئيس املالئكة ميخائيل، أو حركة الليجيونري، عام ۱٩٢٧ على أيدي كورنيليو زيليا كودراينو  )۱٩٣۸-۱۸٩٩(، 
48 

الغرب والقومية املتطرفة واإلرهاب. -الشيوعية ومعاداة-السامية ومعاداة-وكان صاحب عقلية خلطت بني الفاشية وامليسيانية ومعاداة
. وابلرغم ۰٩٣۱هي عملت أساساً من خالل وأصبحت مرادفة جلوهرها الشبه عسكري أال وهو احلرس احلديدي، الذي تشكل عام 

حتت حزب "اجلميع من أجل الوطن،" الذي  ٩٣٥۱ل احلرس احلديدي عمله واخنرط يف السياسة عام من أنه مت حّله عدة مرات، واص
نري" "الليجيو  بزاد عدده ليصبح اثلث أكرب حزب وراء احلزب الوطين الليبريايل وحزب الفالحني الوطنيني. ُعرف أتباع هذه احلركة 

اإلنتقامية العديدة )ومنها رئيسني حاكمني وإثنني سابقني جمللس الوزراء: إيون "القمصان اخلضر" وهم اشتهروا إبغتياالهتم ب"احلراس" وبو
[، ونيقوال ۰٩٤۱-٤۱۸۸[، اجلنرال جورجيه  أرجيسيانو ]٩٣٩۱-٩٣۱۸[، أرماند م. كالينيسكو ]٣٣۱۸-٧٩۱۸جورجيه دوكا ]

املت.   –إيورغا( وبعنف شديد جتاه اليهود    
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 نفس يف زوراً  م أيضاً اهتُّ لكريي كان قد األب غ ومن املفارقات أن 49األحزاب السياسية.
ية والبولشيفي، وذلك ألن الكنيسة األرثوذكسية الروس لنشاط الشيوعيمبمارسة االوقت 

لّداء أتبعت التقومي اجلولياين. هذه أيضًا كانت هتمة خطرية: فالشيوعيون كانوا أعداء 
وابلتايل من خالل الذنب ابلرتابط، اعُترب ذوي التقومي القدمي أعداء للدولة.  50رومانيا،ل

أاثرت اإلهتامات من هذا النوع العديد من ردات الفعل وحىت أخافت أانس عدة وصل 
هبم األمر إىل اإلعتقاد أن ذوي التقومي القدمي يشّكلون خطر على اجملتمع. وللتثبيط من 

لسهل إنتاج فأصبح من االقدمي، فُرضت عقوابت مدروسة. عزمية داعمي كنيسة التقومي 
العديد من "الشهادات" واإلستنكارات و"احلقائق" املصّنعة؛ وتصفية األعداء الغري 

، اُعتقل األب ۱٩٣۸مناسبون هبذه الوسائل أصبح احلدث اليومي. وهكذا يف عام 
بعد تسعة أشهر  ياسيني.غلكريي وأُرسل إىل مريكوراي شيوك إىل خمّيم املوت للسجناء الس

من اإلعتقال، ُوضع على الئحة اإلعدام مع جمموعة من الليجيونري. ولكن أبعجوبة، 
غري  أُنقذ بقرار عفو حكوميويف اللحظة اليت كان سيواجه فيها فرقة إطالق النار، 

                                                           

 49 بعد أن ُهّدد بشعبية احلرس احلديدي املتزايدة، أعلن امللك كارول الثاين )۱۸٩٣-۱٩٥٣( نفسه دكتاتوراً ملكياً عام ۱٩٣۸؛
( مبثابة احلزب احلاكم والسياسي القانوين الوحيد؛ وبدأ ۰٩٤۱"حزب األّمة" عام ب أسس جبهة النهضة الوطنية )أعيدت تسميتها 

ماغدا لوبيسكو )الحقاً األمرية إيلينا هوهينزولرين(  ،حيكم من خالل بطانة مستشارين غري رمسيني ذي مصاحل خاصة أسستها عشيقته
، إالّ أنه تراجع عن ذلك ليعتلي ٩٢٥۱حقه ابلعرش عام عن ة يهودية ختّلى لصاحلها وبشكل قانوين (، وهي مطّلق٩٧٧۱-٩٦۱۸)

إعتقاالت وإعدامات أبعداد هائلة للحراس واملشبوهني ابلتعاطف  ٩٣٩۱و ۸٩٣۱وحصلت ما بني عامي . ۰٩٣۱العرش عام 
، األمر الذي يناقض التقرير ۸٩٣۱و نفسه، الذي مّت خنقه عام معهم. وكان األهم بينهم إغتيال الكابيتانول ، أي "الكابنت" كودراين

املرتجم  –الرمسي الذي يقول أنه مت إطالق النار عليه بينما كان حياول اهلروب أثناء نقل للمساجني   
 50 أتسس احلزب الشيوعي-اإلشرتاكي )الذي أعيدت تسميته الحقاً ب "احلزب الشيوعي الروماين"( عام ۱٩٢۱ على أيدي  

وُجرب ابلعمل  ٩٢٤۱بصرابيا وبيوكوفينا. وابلتايل مّت منعه رمسياً عام خبصوص الشيوعية الدولية، وهو  كان داعماً ملطالب البالشفة 
أمامية. ولكن، بعكس ما حصل للحرس احلديدي وقبل اإلحتالل السوفيايت  لكنه واصل نشاطاته من خالل عدة منظمات ،ايً سر 
   املرتجم.  –ة ابحلصول على دعم شعيب واسع النطاق (، فشلت الشيوعي٩٤٧۱-٩٤٤۱)
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)وّجهت السلطات الشيوعية الحقاً ذات التهمة  51متوقع يشمل بقية مساجني املخيم.
م أنه على األب  غلكريي أنه من الليجيونري، بينما نسوا بسهولة أنه هو أيضاً كان قد اهتُّ

 واحداً منهم.(   

بعد إطالق سراحه، ارتد األب غلكريي مع الشماس دافيد إىل جبال نيمت، 
ابلقرب من إسقيط بوكروف. وعندما علم األابء أن الدرك قد عرفوا مبكان خبائهم، 
غادروا إىل بقعة أكثر إحندارًا ويصعب الوصول إليها، غري أهنا اكُتشفت يف شباط 

موا جمدداً،من ِقبل بعض مراقيب األحراج. ولتحاشي ا ۱٩٤۱ انتقلوا  إلعتقال يف حال اهتُّ
إىل مكان آخر. أثناء هذا اإلنتقال، إلتقى األبوان غلكريي ودافيد بفلوراي تودر من 
سالتوايرا الذي ساعدهم بنقل أغراضهم، وسألوه أن حيضر هلم نيقوالي د. شيوكان 

موروسانو  قواليوهو مؤمن تقي وو يف. ومن خالل هذه الصلة، دبّر األابء مسكناً عند ني
الذي من قرية بودا، قرب سالتوايرا. وقامت جمموعة كبرية من املؤمنني من سالتوايرا 
ببناء كوخًا هلما يف غابة راسكا يف مكان يدعى غيزينواي. يف هذا املكان حتديدًا اختبأ 

                                                           

 51 أدت حماولة امللك كارول الثاين لسحق حركة الليجيونري على تقويتها أكثر بدل من إضعافها.  إضافة إىل ذلك، كانت قبضة امللك 
. لذلك ۰٩٤۱تنزلق بسبب الفساد يف نظامه وعدم قدرته على مواجهة اخلسائر يف األراضي لصاحل الدول اجملاورة عام  على السلطة

اضطر كارول على حتّمل الليجيونري الذين حصلوا حىت على مناصب يف احلكومة. وانقلبت األمور عليه أخرياً عندما أصبح اجلنرال 
أيلول، اضطُر امللك كارول  ٦آب/ ٢٤يساً جمللس الوزراء وشّكل حتالفاً مع احلرس احلديدي. ويف )الحقاً املارشال( إيون أنطونيسكو رئ

الثاين على التنازل عن السلطة لصاحل امللك السابق، ولده ميهاي؛ لّقب أنطونيسكو نفسه "كونديوكاتور ستاتيلوي"، أي "قائد 
أصبح انئب رئيس جملس الوزراء؛ وابلتايل تشّكلت رمسياً دولة رومانيا (، قائد احلرس احلديدي، ٩٩٣۱-٧۰٩۱الدولة"؛ وهوراي سيما )

الوطنية الليجيونريية. ولكن حتالف أنطونيسكو مع احلرس احلديدي كان ملصاحل سياسية، وليس عن قناعة إيديولوجية؛ أساليبه وأهدافه 
ونري أنطونيسكو وقاموا إبنقالب عسكري يف كانون الوحشية  غالباً ما تصادمت مع أجندته الشخصية السلطوية. وهكذا خان الليجي

-٩۱۸۸، لكنه فشل لعدم حصوله على دعم الرايخ الثالث األملاين. هذا األمر مسح ألنطونيسكو بربكة أدولف هيتلر )۱٩٤۱الثاين 
املرتجم.     –( على قمع احلرس احلديدي، معززاً بذلك سلطته كدكتاتور رومانيا العسكري ٩٤٥۱  
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ال كاألبوان غلكريي ودافيد حىت هناية احلرب العاملية الثانية، وعاوهنما مؤمنون ميكن اإلت
اختذا تدابري فقط أثناء الليل و  عليهم قّدموا هلما ضرورايت احلياة يف هكذا وضع. انتقال

خاصة لتحاشي اكتشافهما. فقط هبذه الوسيلة كان ممكناً لشعلة نور اإلميان أن تتحول 
 إىل منارة، وذلك بفضل هذا املعرتف العظيم من أايمنا، القديس غلكريي وأتباعه. 

كتذكار،    نيمعروف املعروفني والغري ألولئك الكهنة واملؤمننياب يُقد م هذا الكت
كدمعة، وكزهرة تقدير ألجيال اليوم والغد. وبغض النظر عن ما قد تقوله الكنيسة 
الرمسية، لقد أمّتت كنيسة التقومي القدمي مهمتها الرسولية. فشعلة اإلميان األرثوذكسي 

واصف عديدة، مل تنطفىء ولن تنطفىء املوروث من األجداد واملمول عرب أمواج وع
أبداً. حني ننظر إىل الوراء إىل طريق التضحية الذي سلكه كهنة ومؤمنو التقومي القدمي 

إىل يومنا احلايل، ميكننا التأكيد دون أن خنطىء أن الدماء سالت،  ۱٩٢٤من عام 
قادة  شترافقها دموع األمل والعذاب، ليس فقط حتت عروش احلكام بل أيضاً حتت عرو 

الكنيسة الرمسية الذين أرادوا طمس احلقيقة ومعاقبة أولئك الذين دافعوا عنها إىل حد 
تصفيتهم. ابإلضافة إىل الدينونة والتعويض الذين أيتيا من هللا، الزمن أيضًا حيكم. 
فاحلقيقة اليت أثبتها مرور الزمن هي أن كنيسة رومانيا األرثوذكسية ذات التقومي القدمي 

ال تزال حية ابلرغم من كل اإلضطهادات اليت عانتها وابلتايل هي تؤكد أقوال  جنت وهي
شيئاً ضد  ميالدي(: "ألننا ال ميكن أن نفعل ٦٧ –ق.م.  ۱الرسول القديس بولس )

  52احلقيقة، ولكن ألجل احلقيقة."

                                                           

 ٢  كورنثوس ۸:۱٣
52  
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 الفصل الاال 
 

 كنيسة التقومي القدمي يف رومانيا
 ۱٩۸٩إىل  ١٩٤٥من عام 

 
 رباحل ذو،ي التقومي القدمي بعد وضع

 ضطهاداإلستمرار االعاملية الاانية و 
 أثناء الديكتاتورية الشيوعية يف رومانيا

 
جنحت جزئيًا فقط يف حل املشاكل  53إن مشاركة أّمتنا يف احلرب العاملية الثانية

استعادت مجهورية هنغاراي الثالثة مشال تزانسلفانيا؛  55تِبعاً ملعاهدة ابريس، 54اإلقليمية.
ّلتان دوبروغيا اجلنوبية بقيت حتت مجهورية الشعب البلغاري؛ وبّصرابيا ومشال بيوكوفينا، ال

-مّتت سرقتهما من ِقبل إحتاد مجهورايت السوفيات اإلشرتاكية بعد ِحلف مولوتوف
                                                           

 حتت الديكتاتورية العسكرية للجنرال )الحقاً املرشال( إيون أنطونيسكو، دخلت رومانيا احلرب العاملية الثانية إىل جانب قوى املور 53
 ، دخلت احلرب جمدداً إىل۱٩٤٤آب  ۱۰/٢٣، لكن فور إعتقال امللك ميهاي األول ألنطونيسكو يوم ۱٩٤۱حزيران  ٩/٢٢يوم 

 املرتجم.  –؛ و"ُحّررت" البالد على أيدي اجليش األمحر بعد ذلك بقليل جانب قوى احللفاء
  حني كانت ال تزال حيادية، ُجربت مملكة رومانيا الكربى أبن تسّلم بصرابيا وبيوكوفينا الشمالية إلحتاد مجهورايت السوفيات اإلشرتاكية 54
   ٧آب/ ٢٥آب؛ ودوبروغيا اجلنوبية إىل مملكة بلغاراي الثالثة يف  ۱٧/٣۰حزيران؛ مُخسي ترانسلفانيا إىل مملكة هنغاراي يف  ۱٥/٢۸يف 

  .املرتجم –أيلول 
 أيلول ٢/٥۱ودخلت قيد التنفيذ يف ٩٤٧۱شباط  ۱۰كانون الثاين/  ۸٢معاهدة السالم بني رومانيا وقوى احللفاء مت توقيعها يف  55
  م.املرتج -۱٩٤٧  
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عدّوان السابق أصبح  57يت.بقيتا حتت اإلحتالل السوفيا ٩٣٩۱،56ريبنرتوب عام 
"صديقنا وحامينا" حتت ذرائع التحرير واإلحتالل، بينما اجليوش كانت متمركزة يف سائر 
املناطق السرتاتيجية يف رومانيا، وهي حتصل على معاشات سخية وتغذية جيدة وألبسة 

 ةحسنة من ميزانيتنا. حافظ متركز هذه اجليوش يف بالدان على الظروف الالزمة للسيطر 
على السياسة امللية واخلارجية ولفرض الشيوعية امللحدة على رومانيا. مبشاركتهم يف 
هذه احلرب كان الشعب الروماين أيمل بقدر خمتلف، متوقعًا تنصيب نظام دميوقراطي 
يتميز حبرية املعتقد والتعبري والتنوع؛ مع ضماانت للحرية وامللكية الشخصية؛ ومع 

الوطين والديين؛ ومع أمل التقّدم اإلجتماعي والروحي كما هي إمكانية للتعبري الذايت 
 احلال يف البلدان احلضارية األخرى. ولكن النتيجة برهنت أهنا خيبة أمل ُمرّة.      

 ٩٤٥۱أذار   ٦شباط/ ۲۱واليت ُنصبت يف  58إن حكومة اإلئتالف املوالية للشيوعية
ه األّمة إبستريادها إصالحات بدأت بتغيري وج 59(۸٩٥۱-٨٤۱۸بقيادة بيرتو غروزا )

إشرتاكية من اإلحتاد السوفيايت وتنفيذها مع تعديالت وإضافات صغرية. ببطء ولكن 
                                                           

 56  وهي معروفة أيضاً بتحالف عدم-اإلعتداء النازي-الشيوعي )٢٣/۱۰ آب ۱٩٣٩(؛ فاوض عليها فياتشيسالف ميخايلوفيتش
املرتجم. –مولوتوف، مفوض اإلحتاد السوفيايت للشؤون اخلارجية، ويواكيم فون ريبنرتوب، وزير خارجية الرايخ الثالث   

  57 بيوكوفينا الشمالية وبصرابيا اجلنوبية اندجمتا ضمن مجهورية أوكرانيا السوفياتية اإلشرتاكية، بينما بصرابيا الشمالية اندجمت ضمن 
املرتجم. –مجهورية مولدافيا السوفياتية اإلشرتاكية   

 58  مُسّيت ب"اجلبهة الدميوقراطية الوطنية" )الحقاً أعيد تسميتها "اجلبهة الشعبية الدميوقراطية"(، وتشّكلت عام ۱٩٤٤ على أيدي
  املرتجم. –واحلزب الدميوقراطي اإلجتماعي وإحتاد الوطنيني  الروماينأعضاء من جبهة الفالحني واحلزب الشيوعي 

  59 هو مؤسس جبهة الفالحني عام ۱٩٣٣. خدم بنجاح يف منصب رئيس جملس الوزراء )۱٩٤٥-۱٩٥٢( ورئيس اللجنة التنفيذية 
املرتجم. – (۸٩٥۱-٩٥٢۱الدائمة للمؤمتر الوطين الكبري )  
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بكل أتكيد، أصبح النظام اجلديد قمعي يعتنق أساليب الستالينية اإلرهابية  كالتحريض 
. والتجريد من اإلنسانية وفرض اإلحلاد "العلمي"، إخلواألكاذيب والتعسف والتعذيب 

فاملكاتب التنفيذية على كل املستوايت تلّقت أوامر مباشرة من مراكز القيادة الشيوعية 
وفرضت قاعدة "احلرب الطبقية". وقامت مديرية امليليشيا واألمن )السيكيوريتاته( مبراقبة 

جرد "الرجعيني"، وإبقامة املاكمات، أو مب ل"املخالفون" وهتديدها  لالشعب إبختيارها 
أمر بسيط من وزارة الداخلية اليت بواسطته أرسلتهم إىل خميمات األشغال الشاقة. ومن 

، فكانت مروعة أكثر من ما كانت عليه احلرب. انتشرت  60"مثّ بدأت "ثورة الربوليتاراي
ل واملصانع كومة واملعاميف سائر املدارس واحل –اإلحلاد  –وسيلة الشيوعيني الثقافية 

يف كل مكان. هذه اإلجراءات كان هدفها قمع أتثري الفئات الدينية  –والقوات املسلحة 
الذين اعُتربوا قوى إجتماعية عدائية وأعداء للنظام اإلجتماعي ولدولة رومانيا. أما كنيسة 

ي اليت سالتقومي القدمي يف فرتات ما قبل وما بعد احلرب، ونتيجة اإلضطهادات واملآ
مبا فيها احلكم ابلسجن على كهنتها وجزء من   ۱٩٣٧و ۱٩٣٥عانتها بني عامي 

مؤمنيها، فأضحت مثل القطيع املبعثر يف اإلختباء خوفاً من الذائب. بعض الرهبان تردد 
  إىل جبل آثوس لكي يهربوا من اإلضطهاد وليستمروا يف عيش احلياة الرهبانية حسب

 زولةن بقوا يف البالد سكنوا منعزلني يف منازل تقع يف أماكن معتقليد األابء. أولئك الذي
 أهنم كانوا حتت املراقبة.

                                                           

  60 أي طبقة العمال – املعّرب 
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تقبّلتها كنيسة التقومي القدمي  ۱٩٤٤آب  ۱۰/٢٣إن األحداث اليت تلت 
أبكملها، كهنة وعلمانيني على السواء، كفرصة للحصول على حرية العمل. فالقانون 

، الذي ُنشر يف اجلريدة الرمسية ۱٩٤٤ول تشرين األ ۱٥/٢۸الصادر يف  ٥٤٨رقم 
]نظام جديد[(، والذي  ۱٩٤٤تشرين األول  ٣۱) ٢٥٢)مونوتريول أوفيسيال(، عدد 

شّكل أساس احلصول على حرية العمل، حّدد أن تعاد الكنائس واملمتلكات اليت 
ة سصودرت سابقاً إىل أصحاهبا. هذا األمر ض من إمكانية تنظيم وإعادة بناء هيكلية كني

 التقومي القدمي. كان العمل شاقّاً ألن الكنائس اليت ُدّمرت عشوائياً توّجب بناؤها جمدداً.
اضطر الكهنة واملؤمنون على إعادة بناء أماكن مناسبة للعبادة من خالل جهودهم 

  الذاتية؛ اضطروا أن ينتصروا إبسم خملصنا يسوع املسيح نتيجة حمبتهم وأملهم ابلقضية

 
 )تقومي جديد( ۱٩٤٥حزيران  ٢۱ليمارس مهامه الكهنوتية بعد مغادرة غيزيناوا، اتريخ  الرمسية األوىل لألب غلكريي ""املوافقة
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العادلة اليت ضّحوا أنفسهم من أجلها واليت بسببها كانوا مستعدون ملواجهة املزيد من 
ستمرار اإلضطهادات. مل تكن لذوي التقومي القدمي حياة سهلة أمامهم. فكان عليهم اإل

يف جلجثتهم أبعمال التضحية والصالة، مدركني أن أولئك الذين أرادوا تدمريهم سوف 
يستخدمون أسلحتهم وأساليبهم القدمية ولكن متأقلمني مع املناخ السياسي اجلديد، 

 ليستمروا بعملهم الشيطاين ضد كهنة ومؤمين كنيسة التقومي القدمي. 

آب( على وجود وسري  ٣متوز/ ٢۱) ٣۸٩٥٥وافق قانون وزارة العبادات رقم 
عمل كنيسة التقومي القدمي " كعبادة مسيحية تقليدية." هذا اإلعرتاف القانوين كان يف 

عظمهم ن الذين ذهبوا إىل السلطات املركزية كان مو احلقيقة خسارة وليس رحباً. فاملبعوث
من العلمانيني الذين افتقروا إىل احلنكة القانونية الضرورية لإلعتذار حلركة التقومي القدمي 
وحلل املشاكل الدينية املعّقدة اليت ألجلها أُنفق الكثري من العذاب والتضحية. هم فشلوا 

قاليد كنيسة نوا مطّلعني كفاية على واثئق وتابلتحضري بشكل كايف هلذه املهمة ومل يكو 
التقومي القدمي واألمور اليت مّيزهتا عن الكنيسة الرمسية، وهذه املعرفة هي ضرورية ملنع أي 
خلط حمتمل قد يقع بني الكنيستني وللحصول على هوية قانونية صحيحة للكنيسة 

سة التقومي هيكلية كنياملذكورة أواًل. هلذا السبب، ُووجهت صعوابت يف إعادة تنظيم 
القدمي. فكان هناك بعض اإلستغالليني الذين اهتموا مبصاحلهم اخلاصة والذين، ابلرغم 
من أهنم مّتت إزاحتهم الحقاً، تسّببوا ابلكثري من الضرر يف سري عمل ووحدة ذوي 
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التقومي القدمي. وحصلت كنيسة التقومي القدمي على وضع قانوين كمؤسسة مع كل احلقوق 
حزيران  ۱۰، الواقع اترخيه يف ۱ § ٢۰٢ختصة هبا وذلك مبوجب القانون املدين رقم امل

)نظام جديد(، والصادر عن حمكمة قضاء نيمت. هذا القرار ذكر حتديداً  ۱٩٤٧
واجب إحرتام اإلميان األرثوذكسي التقليدي، الذي هو ال يتغري ومبين على التقليد 

الكنيسة  كسية الشرقية اجملموعة يف كتاب القواننياملقدس وفقًا لقوانني الكنيسة األرثوذ 
 املسيحية اجلامعة )البيداليون(. 

متت إعادة تنظيم كنيسة التقومي القدمي بشكل سريع وذلك بفضل القدرة على 
ن إالقيادة، حقًا وحقيقًة، اليت متيز هبا األب غلكريي الذي أصبح الحقًا مرتوبوليتاً. 

قبل إصدار و  ۱٩٤٨عام يف  ني ذوي التقومي القدميحالة عدم حتقيق وحدة كاملة ب
ختتص ابلداينة، مسحت ألولئك الذين يهّمهم دفع هذه الكنيسة مرة أخرى إىل  قوانني

العمل سرًا ابلقيام بتخمينات مؤذية. فهؤالء األعداء القدماء نفسهم عرفوا أين ومىت 
يشنون هجومهم ، وهذه املرة من الوراء. وهكذا اسُتثنيت كنيسة التقومي القدمي من الئحة 

هبا قانونيًا يف البالد. أودعت مطالبات متكررة من ذوي  اجملموعات الدينية املعرتف
التقومي القدمي يف قسم العبادات ووكاالت مركزية أخرى. ولكن تبنّي الحقاً أن هذا القسم 
احلكومي مل يدافع عن مصاحل اجملموعات الدينية بل ابألحرى تسّبب بزعزعتهم. فهي  

احل لحدة، وهي وكالة خدمت املصكانت منظمة أُنشئت للرتويج لسياسة الشيوعية امل
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القانونية للدولة الشيوعية بنمط أفضل وأفضل، وكانت هلا أحسن العالقات مع الكنيسة 
 الرمسية. 

 ةمسألة احلرية الديني، ن شر حزب العمال الروماين نشرة عنواهنا ۱٩٤٩يف عام 
 صّرحت مبا يلي: 

-ةالقدمي على أيدي احلكومة البورجوازيإلضطهاد الوحشي ضد ذوي التقومي العامل أبمجعه يتذكر ا
 عناصر الدرك... ّذبوا على أيدياألرستوقراطية. قرى أبكملها اعُتقلت وكنائس أُغلقت وكهنة اعُتقلوا وعُ 

اعتقد قادة كنيسة التقومي القدمي أن السلطات اجلديدة سوف متنحهم حرية العبادة ملو 
هم ات األساسية يف الدولة مبن فيأخطاء املاضي. ولكن املطالبات املوجهة للشخصي

ت ذات قّ تل 61(،٩٦٥۱-۰۱٩۱ديج )-رئيس جملس الوزراء نفسه، جورجيه جيورجيو
: ۱٩٥٤اجلواب الغامض والغري مقنع: "جيب أن يُعرتف بكم." وجاء الرد الصحيح عام 

لن يتم اإلعرتاف بذوي التقومي القدمي بسبب معارضة حامسة من الكنيسة الرمسية، وهي 
 . ۱٩٢٤"املالك" املقّنع الذي يطاردهم منذ العام 

مل يكن من املتوقع أن عجيبة ما أو تغيري يف املناخ السياسي سيحصل يف بلد  
لكنيسة تبار ما حصل لهكذا، وابألخص أخذاً بعني اإلع كان له اآلن إجتاه واضح للغاية

                                                           

 61 خدم بنجاح على التوايل أو يف آٍن معاً يف منصب أمني السر األول للحزب الشيوعي الروماين )۱٩٤٥-۱٩٤٨(، أمني السر األول
  -۱٩٦۱) (، ورئيس جملس الدولة٩٥٥۱-٩٥٢۱(، رئيس جملس الوزراء )٩٥٦۱-٩٥٥۱، ٩٥٤۱ -٩٤٨۱حلزب العمال الرماين )

.املرتجم –( ٩٦٥۱  
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جهود مكثفة وخمططة سابقًا لبناء كنائس وكابيالت الروسية األرثوذكسية. بُذلت 
ومجاعات رهبانية جديدة لتطوير احلياة الكنسية اإلعتيادية. ويف الوقت نفسه، أُرسلت 
 إىل السلطات املركزية مطالبات لإلعرتاف القانوين، ولكن نفس اإلجابة وردت: "عليكم

 
 ۱٩٥۱ سالتيوارا عام األب املتوحد غلكريي يف دير

 

لغري اواضحاً أن حقبة جديدة من اإلضطهادات ستبدأ إذا أخذان بعني اإلعتبار املوقف 
املدافعون عن احلق نسبة للنظام السياسي اجلديد. ولكن  مريح الذي وجد أنفسهم فيه

بقي األمل على قيد احلياة تغذيه ذكرى أولئك الذين ضّحوا أبنفسهم يف املاضي 
وأصبحوا اآلن قدوة يتمثل هبا أولئك الذين أرادوا إإلستمرار يف النضال من أجل اإلميان 

 األصيل. 

حتاد ابلكنيسة الرمسية." بعد حتّمل هذا الكم من اإل
العذاب بتحريض الكنيسة الرمسية، كان من املستبعد 
جدًا أبن يقوم مبعوثي التقومي القدمي ابلقرع على 
أبواب البطريركية طالبني الوحدة. إضافة إىل ذلك، 
إن عقائد وأسس الكنيسة األرثوذكسية هي ليست 

 ن السهل أن نفهمأمور مقايضة وتفاوض. ولكنه م
ملاذا كانت حُتّبذ الوحدة مع الكنيسة الرمسية: فكل 
من الكنيسة الرمسية والدولة الشيوعية كان هلما رغبة 
 مشرتكة إبستيعاب كنيسة التقومي القدمي. لذلك كان
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 لذي حصل سابقاً، بتواطؤ أصبحبدأ اإلضطهاد جمددًا وفقًا لذات السيناريو ا
اآلن مألوفاً بني السلطات الكنيسة واملدنية. وابلرغم من أن اإليديولوجية السياسية للقادة 
اجلدد كانت خمتلفة كليًا عن تلك اليت للنظام السابق، هي مع كل ذلك مل تتفادى 

ولئك أاحلصول على دعم الكنيسة الرمسية. فالوكاالت احلكومية اليت اعتمد عليها 
اآلخرون مل تكن سوى السيكيوريتاته ووزارة العبادات اليت حىت كان هلا خدمة خاصة 
ملاربة اجملموعات الدينية واملذاهب املختلفة يف رومانيا. هذه القوى استغّلت ضعف 
الكنيسة الرمسية اليت اعتقدت أهنا بتعاوهنا مع الدولة ميكنها احلصول على نسبة معينة 

ئاً ايل ميكنها البقاء على قيد احلياة. ولكن الكنيسة الرمسية مل حتقق شيمن احلرية وابلت
 سوى املساومات، وهي مساومات صعب تربيرها اليوم. 

بُنيت كنائس التقومي القدمي يف أمكنة كانت قد ُدّمرت فيها سابقًا أو يف مواقع 
اة يأخرى حيث نشأت مجاعات جديدة. وارتفع عدد أولئك الذين أرادوا عيش احل
نع ملالرهبانية، وابلتايل ازداد عدد حراس احلدود الروحيني الذين ابستطاعتهم احلراسة 

خرتاق رعية املسيح. وقام العديد من الرهبان والراهبات الذائب يف لباس احلمالن من ا
من أديرة مرتبطة ابلكنيسة الرمسية ابملغادرة لينضموا إىل أديرة التقومي القدمي أو إلنشاء 

سيا( ابإلسكيم تيودو -جديدة. هكذا كانت احلالة الراهبة كاميليا )الحقًا راهبةأديرة 
-اهبةابإلسكيم( إبيفانيا )إيرمييا(، والراهبة )الحقًا ر -)تيودورو(، والراهبة )الحقًا راهبة
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(، والراهبة ابخوميا اليت غادرت دير ۱٩٩٩-۱٩۱۱ابإلسكيم( إفرتوبيا )بوندوك( )
يفا. بوتوساين لتؤّسس دير راهبات براداتيل يف قضاء سوشيراهبات أغافتون يف قضاء 

إجنازات روحية كهذه يف دولة كان فيها نظام الرتبية له طابع ملحد إبمتياز مل يُنظر هلا 
إبجيابية، ال من الكنيسة الرمسية اليت شعرت أهنا مهددة روحياً، وال من السلطة الشيوعية 

تها ديين. وهكذا، توافقت مصاحل الدولة وكنيس اليت كان لديها حقد الذع جتاه أي نشاط
 وهلذا السبب احّتدت املؤسستان يف صراع شيطاين لسحق كنيسة التقومي القدمي. 

ضاً. ضطهاد الكنيسة الرمسية أي، مل ترتدد احلكومة الشيوعية من اابلرغم من ذلك
مبغادرة  ، صدر قرار جيرب مجيع الرهبان والراهبات حتت عمر اخلمسني۱٩٥٢ففي العام 

أديرهتم ومل ُيسمح ألحد ابإلخنراط يف احلياة الرهبانية قبل بلوغهم ذلك العمر. قام أفراد 
من صفوف كهنة التقومي اجلديد دفاعًا عن احلرايت الدينية ونتيجة ذلك ُحكم عليهم 
لسنوات يف السجن حتت ظروف قاسية. وكان األمر أكثر توقعاً أن ذوي التقومي القدمي 

 ذاته.  دون اإلضطهادسوف يتكب

 ، نظّم عمالء السيكيوريتاته من أقضية۱٩٥٢شباط  ۱٥-٢/۱٤-۱مساء 
يات عتقال متزامن يف آن واحٍد لكهنة ورهبان وفعالسوشييفا ونيمت وابكاو وفرانشيا ا

 يف قادة كنيسة التقومي القدمي. ُدّمر مركز القيادة يف تريغو نيمت وأُزيل األرشيف والواثئق
 ملطلوبة من مؤسسة وصودرت دون إذن مسبق. يسرد األب سيباستيان منالقانونية ا
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 دير سالتوايرا، وهو كان شاهداً على هذه املدامهة الليلية، التفاصيل التالية:

                                                                قرابة نصف الليل، دخلت ابحة الدير سبعة شاحنات مليئة بضباط وعناصر عسكرية من                                                
السيكيوريتاته. أحيط الدير أبكمله قبل أن دخلت الشاحنات إىل حرمه. ُقطعت حبال اجلراس لكي 

 ال يتم إنذار سكان سالتوايرا. مجعوا األخوية أبكملها يف منزل الضيوف وطلبوا حضور إحدى عشر
 وجيانو[؛ ]ه األب ديونيسيو  ء مّت اعتقاهلم بعد ذلك ومنهم األب غلكريي؛ شخصاً من الئحة أمسا

-۱٩۱٣األب نيفون؛  األب دافيد رئيس الدير؛  األب  ]الحقاً األسقف[ ميفتودي  ]ماريناشه[  ]
[؛ واألب  أليكساندرو ]أنطونيو[. اهُتموا مجيعهم ابلتخريب وحتريض الفالحني على عدم دفع ۱٩٧٧

 دولة. حصصهم إىل ال

 
 سيلفيسرتو مرتوبوليت رومانيا

ت نيفن، آخر. خيرب األرمشندري ان، رقد األب ثيوفان وكاهن راهبسياسيني. يف هذا املك
وأحد الذين اعُتقلوا، كيف ُحجز ملدة سنتني دون  هعمر من لثمانني وهو اليوم يف ا

 لقناة.ا ميداي وبوو رات ألبا، ومها خميمني لألشغال الشاقة على-حماكمة وأُرسل إىل  كابول

يف الليلة ذاهتا، اعُتقل أيضًا األب ثيوفان من رعية 
بوغدانيسيت؛ األب أونوفري أونوفري )الحقًا املرتوبوليت 
 سيلفيسرتو(  من تريغو نيمت،  وهو أمني سر كنيسة رومانيا
 األرثوذكسية ذات التقومي القدمي؛ األب جيورجيه نيشيتاه؛

ىل الرجال األكرب سّنًا إواألب نيقوالي أونوفري. مت إبعاد 
-روبال يف ابرارغان، بينما أخذ ُأصغرهم إىل هنر الدانوب

 قناة البحر األسود  اليت  كان  يعمل  على  بنائها  مساجني
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تشّكلت يف هذه املخيمات عصاابت العمال من سجناء سياسيني واملئات من  
 والقدمي، كما من الكهنة الروميني الكهنة األرثوذكسيني، من ذوي التقوميني اجلديد

والروم الكاثوليك. معظمهم اعُتقل بناء على قرار صدر عن وزارة الداخلية  62الكاثوليك
دون حماكمة أو حكم من أي حمكمة. كان برانمج العمل قاسيًا ومرهق، واملوظفني 

ربانمج لاملسؤولني سواًي من احلراس واملناظرين كانوا وحوش يف شخصياهتم وتصّرفهم. وا
الذي فُرض على الكهنة كان ذاته كالذي على أي سجني سياسي آخر. هدفه كان 
سحق املساجني جسداًي من خالل األشغال الشاقة وحصص عمل عالية جدًا وطعام 
غري كايف. كانت العالقة بني احلراس واملساجني شبيهة بتلك اليت بني الوحوش 

صاً إلابدة ية الذين اختريوا ومّت تدريبهم خصيوضحاايهم. فاملوظفون اجملّردون من اإلنسان
السجناء قاموا بضرب املساجني دون سبب وأهانوهم واحتقروهم كمخلوقات بشرية.  
كانت معاانة حتّملها برزانة عبيد هللا املستعبدين جبنون بشري، آملني املكافأة من الرب 

 ان األصيل. ومقتنعني أهنم كانوا يتعذبون من أجل العدالة ودفاعاً عن اإلمي

يُعترب األب نيفون، الذي خدم سبعة عشر سنة يف الكنيسة يف فاانتوري وواحد 
وثالثني سنة ككاهن وأب روحي لدير براديتيل يف قضاء نيمت، مبثابة أيقونة الكاهن 

 كل من  –مؤمن، غري مؤمن، أو عدو  –التقي ومثااًل يف حمبة القريب: يستقبل اجلميع 

                                                           

  62  أي التني – املعّرب
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 ه ويدعوه إىل اإلميان األصيل. ألجل إميانه حتّمل السجن واملعاانةأييت لزايرته، ويساحم
واإلذالل. يعيش حياة البساطة ودائمًا مستعد لتخّطي الصعوابت. يعرّب األب نيفون 
عن إعجابه ابلرهبان األصغر سّناً والكهنة واألساقفة، ويتمىن هلم تقوية إمياهنم وشجاعة 

 ومرضي هلل. وتضحية ذاتية من أجل كل ما هو صاحل 

يصف األب أغاثنجل )بوتنارو( الذي ال يزال يقطن يف دير سالتوايرا كيف 
 :۱٩٥٤شباط  ۱٥-٢/۱٤-۱حصلت اإلعتقاالت يف تلك الليلة من 

كانت ليلة ابردة والثلوج تصل إىل اخلصر. كان األب غلكريي واجلماعة أبكملها يف الكنيسة حلضور 
صف الليل متاماً، ُأحيطت الكنيسة والقاليل بوحدات من صالة السحر. ويف الثانية عشرة من منت

السيكيوريتاته. مّت حظر مدخل الكنيسة وحراسته من قّلة من الضباط واجلنود. ضباط آخرون دخلوا 
الكنيسة وعّنفوا املصلني بغض النظر عن أعمارهم. وأبصوات صارمة أوقفوا اخلدمة وحّددوا هوية أولئك 

 وأخذوهم إىل ُغرف حمددة سابقاً يف خطّة هجومهم. واعُتقل كل من الكهنةالذين كانوا يبحثون عنهم 
 الكبار وأولئك الذين اعتربوا جزءاً من قيادة الدير مبن فيهم األب غلكريي واألب دافيد. 

كان اهلدف من هذه املدامهة تدمري هيكلية كنيسة التقومي القدمي ووقف نشاطاهتا وابلتايل 
إلغائها. حصلت اإلعتقالت أبسلوب عدائي وذلك ألن السيكيوريتاته كان هلا قوة غري 
حمدودة؛ وهذا من مظاهر التواتليتارية الشيوعية حتت وطأة "ديكتاتورية الربوليتاراي" 

 مجيع أحناء البالد على أيدي حزب العمال الروماين. خالل تلك الشهرية املروجة يف
السنوات، حصلت األالف من اإلعتقاالت دون أي تفويض قانوين وذلك حلشد 
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خميمات األشغال اإلجبارية. ولكن املعاملة الوحشية ألولئك املوقوفني يف السجون 
بياً زات( كان هلا أتثريًا سلوخميمات األشغال )قادة األمة دائمًا ما تنّكروا هلذه التجاو 

على العالقات اخلارجية لرومانيا اليت كانت تسعى يف ذلك الوقت إىل عضوية يف األمم 
املتحدة. فلكي حيرروا أنفسهم من هذه الفوضى، حبث القادة الشيوعيون عن كبش 
الفداء بتنظيمهم حماكمة سرية جملموعة من الضباط املسؤولني عن خميمات األشغال. 

هؤالء الضباط، كورموس من كلوج، شهد أن الضباط مل يعتربوا أنفسهم مذنبون أحد 
ألهنم كانوا حتت أوامر مباشرة من السلطات العليا الذين اآلن كانوا حياولون غسل 
أيديهم من أي ذنب. ال داعي القول أن قادة البالد مل يقبلوا أن يستحقوا أي لوم ، بل 

ما ابملوت أو ابلسجن القاسي لسنوات. ومث يف عوضاً عن ذلك حكموا على الضباط إ
 ، بعد سنتني، مت إطالق سراح مجيع ذوي التقومي القدمي املعتقلني سوايً مع۱٩٥٤عام 

 63العديد من املساجني السياسيني اآلخرين.

بينما كان كهنة وبعض مؤمنو كنيسة التقومي القدمي ميضون عقوابهتم يف السجون 
يعودون إىل التقومي الكنسي  64كان املؤمنون يف إقليم أردايلوخميمات األشغال الشاقة،  

 بنسبة أكثر وأكثر. فاحلقائق معروفة لنا من واثئق تدين األب )الحقاً األسقف( إفلوغي، 

                                                           

  63 جنحت مجهورية رومانيا الشعبية ابإلنضمام لألمم املتحدة يف ۱٤/۱  كانون األول ۱٩٥٥ – املرتجم.
  64 وهو إقليم الشمال الغريب من رومانيا، ويُعرف أيضاً ابللغة الرومانية برتانسيلفانيا واهلنغارية إبيرديلي واألملانية بسييبينبورغني – املرتجم.
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 ابخومي أسقف فرانشيا
 

أبرشية كلوج ومرتوبولية سيبيو. طلب األب إفلوغي السلطات الكنسية ابإلعرتاف هبذه 
العودة إىل التقومي القدمي، ولكن اجلواب كان سلبياً. تقدم بتقرير إىل املّدعي العام يف 

حتويله إىل مرتوبولية سيبيو. نتيجة ذلك وعندما أدركوا أن األمر  بوخارست ولكن متّ 
ناس يستقطب كمية غري طبيعية من اإلنتباه، بدأت املرتوبولية واألبرشية محلة "لتثقيف" ال

الذي سبق ورجعوا إىل التقومي اجلولياين، حماولني ابلتايل إقناعهم أهنم ارتكبوا خطأ. هذه 
 دت ببعض الرهبان واملؤمنني ابلرتاجع عن قرارهم السابقاملاوالت دعمتها هتديدات أ

بسبب اخلوف. قّرر األب إفلوغي يتبعه تلميذه الويف ابخومي ومناضلون شجعان آخرين 
 بعدم اخلضوع. نتيجة ذلك، مّت إبالغهم إىل امليليشيا والسيكيوريتاته. 

الرئيس السابق لدير راميت قرب ألبا جوليا، ومن 
الشهادات اليت أعطاها تلميذه وأحد متابعيه األب 

لذي من دير كيوكوفا، )حاليًا األسقف( ابخومي ا
، مجيع رهبان دير ۱٩٥٣قضاء ابكاو. يف ربيع عام 

تو، راميت يف والية أيود، ومن الكابيّلتني يف تييوس وتي
واملؤمنني من املواقع السبعة اجملاورة عادوا إىل إميان 

الراهب إفلوغي هذا العمل  -أجدادهم. أراد الكاهن
ه الوضع لالشجاع أبن تعرتف به السلطات وأن يُعطى 

 الوضع  القانوين املناسب.  كان الدير حتت  صالحية
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اعُتقل على الفور رئيس الدير إفلوغي واألب ابخومي ومخسة رهبان آخرين. 
ولكي يرتك اإلعتقال أثر طويل األمد على املتفرجني، لّوح رجال امليليشيا بنادقهم 
مهددين هبا ورافقوا املعتقلني من خارج الدير حتت حراسة مشددة،  مشوا هبم ثالثة  

د وُسجنوا ناك، نُقل الرهبان يف سيارة فان إىل أيو كيلومرتات إىل مبىن بلدية راميت. من ه
يف مقر امليليشيا حيث كان للسيكيوريتاته زنزاانت إعتقال أيضاً. يف اليوم التايل بدأ 
إستجواهبم وُوضع عليهم الضغط ابلعودة إىل التقومي الغريغوري. بعد مخسة أايم، أصدر 

ة أشهر، وا إىل سجن توردا. بعد ثالثمكتب املدعي العام مذّكرة إلعتقاهلم الوقائي ونُقل
أطلق سراحهم ولكن وضعوا حتت اإلقامة اجلربية يف جمّمع راميت حيث وجدوا ديرهم 
قد أزيل عن الوجود والرهبان األخرين قد انتقلوا إىل مكان آخر. وللتهويل على املؤمنني، 

وغي ملدة سنة إفل نُقل املتهمني إىل دير توران لينتظروا موعد املاكمة. ُحكم على األب
يف السجن اإلصالحي بينما أعطي األب ابخومي حكماً بستة أشهر مع وقف التنفيذ؛ 

 ستئنافاً من مكتب املدعي العام، خدم حكمه يف سجين توردا وأيود.اولكن بعد 
    

  املرتوبوليت غاالكتيون يف منصبه معاانة
 كاألسقف األول على كنيسة التقومي القدمي
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أظهر حتليل دقيق للوضع الراهن أن اإلضطهاد قد بدأ األن يتكّثف وابألخص 
ضد قادة الكنيسة الذين سبق وتعّرضوا لسنوات من السجون الشاقة وعذاابت أخرى 
على أيدي النظام السابق. ولكي يضمنوا إستمرارية القيادة، أصبح من الضروري رسم 

ن أجل احلقيقة. وجود أسقف كان قطعاً الكهنة وشرطنة األساقفة حلمل راية النضال م
أمر ال غىن عنه لكنيسة التقومي القدمي. وهلذه الغاية، مّت اإلتصال ابألسقف غاالكتيون 
يف بوخارست، وهو يف املاضي كان قد أعرب عن تعّلقه ابلتقومي القدمي الذي بسببه  

د أنه حني . فهو وعكان قد أُدين يف زمن اإلحتالل األملاين خالل احلرب العاملية األوىل
تكون الظروف إجيابية يف دير سالتوايرا، سيأيت ويتوىل رائسة كنيسة التقومي القدمي. 
وهكذا أُرسل إىل بوخارست وفدًا من الكهنة كانوا قد شّكلوا جزء من القيادة وكانوا 
معروفون شخصيًا لألسقف غاالكتيون، وهم األب ديونيسي واألب إفلوغي واألب 

 وبوليت( سيلفيسرتو، وأقنعوه ابجمليء إىل دير سالتوايرا. )الحقاً املرت 

، واستقبلته ۱٩٥٥ أاير ٨/٢۱وصل األسقف غاالكتيون إىل سالتوايرا يف 
اجلماعة الرهبانية يتقدمها األب غلكريي وحشد من املؤمنني الذين مجيعهم أخذوا يرتلون 

 الرب وصل أخرياً  فبإرادة كانت هذه أايم فرح روحي:     65بصوت واحد: "مستحق!"
 رسول  رفع  احلياة  الروحية عند املؤمنني  ملستوى  آخر  وضمن  مستقبالً  آمناً ومفخماً 

                                                           

  65 وهو اهلتاف الذي عادة يقال عند رسامة أحد اإلكلريوس – املرتجم.
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 األب املتوحد غلكريي يستقبل 

 دير يف األسقف غاالكتيون
 ٨/٢۱ سالتيوارا يوم

 ۱٩٥٥أاير   
 

اإلكلريوس الروماين من النتائج السلبية اليت ستحصل نتيجة إصالح التقومي الكنسي. 
وإذا كان البعض قد نسي حتذيراته أو البعض اآلخر مل يعطها إهتماماً فهذا شأن خمتلف، 
ولكن ابلرغم من ذلك تسبب إبتكار التقومي بوجود كنيستني أرثوذكسيتني يف رومانيا. 

 رمسي: نقّدم هنا نص إعالنه ال

 إن املوقع أدانه، األسقف غاالكتيون كوردون، الذي يسكن يف بوخارست، قسم نيكوالي
، القائد الروحي للكنيسة األرثوذكسية الشرقية التقليدية ]ذات ٢ابلشيسكو، سرتادا كيوزا فودا، الرقم 

لكنيسة التقومي القدمي اليت اضطُهدت وعانت 
بشدة لعقود عديدة. كان لألسقف غاالكتيون 
 إعتبارًا  كبريًا يف الوسائط الالهوتية الرومانية

رغم بالد اإلغرتاب. ابلوكان أيضًا معروفًا يف 
من أنه كان متقاعدًا وبعيدًا عن األضواء، 
مبجرد أن أصبح األسقف األول على كنيسة 
رومانيا األرثوذكسية ذات التقومي القدمي، هو 
غرّي كل من ميزان القوة بني الكنيستني 

األرثوذكسيتني يف رومانيا وتكتيكاهتما يف  
كتيون األسقف غاال  املواجهة.  مل  تبقى  عودة

إىل اإلميان األرثوذكسي التقليدي سرية؛ فهو  
 كان شخصاً شريفاً وحازماً إذ قد سبق وحّذر
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التقومي القدمي[، يعلن لإلكلريوس والشعب من مجيع الرعااي واألديرة يف أراضي مجهورية رومانيا الشعبية 
أان، األسقف غاالكتيون كوردون، من تلقاء نفسي ومن دون ضغط من أحد، قد قبلت ما يلي: 

نيسة، متاماً  كابإلقرتاح واإلختيار الذي قام به الناس إبختياري ألكون القائد الروحي وأسقف هذه ال
كما أعلنت للمجمع املقدس يف الرسالة اليت أرسلتها إىل املكمة العليا جلمهورية رومانيا الشعبية يوم 

 ل]شرقي[. تلك الرسالة ذُكرت يف نشرة للكنيسة الرومانية األرثوذكسية، وهي ا ۱٩٥٥نيسان  ٥
 .٤-٣"بوليتينول" الرمسية للمجمع املقدس، العددين 

ع أبدًا عن هذا البيان العلين. وأعلن أمام الشعب املستقيم الرأي أنين أان هو وأبقى أان مل أتراج 
 األسقف والقائد الروحي للكنيسة األرثوذكسية الشرقية التقليدية، وهذا إعرتاف أقوله مرة واحدة ولألبد.  

إن تويّل األسقف غاالكتيون قيادة كنيسة التقومي القدمي كان صاعقة فاجأت كل 
 سيكيوريتاته واألعداء األخرين لذوي التقومي القدمي الذين كانوا غري مهّيئني متاماً من ال

هلذا التغري يف األحداث. فبدأت تظهر هناك فرتة إزدهار يف تطّور هذه الكنيسة، وهذا 
أمر مل مير دون أن يالحظه أحد، حىت أولئك الذين مل يرّحبوا هبذا التطّور. فانتظم العدو 

، وبعد أايم قليلة ظهرت السيكيوريتاته، وهي احلليف األمين للكنيسة بسرعة من جديد
الرمسية. فكان هذا األمر برهااًن إضافيًا أن رجال الكنيسة الرمسية كانوا على ِعلم أبمهية 

 هذا الوافد اجلديد إىل كنيسة التقومي القدمي. 

ل حمبة شّكل املرتوبوليت غاالكتيون واألب املتوحد غِلكريي ثنائي خطري ان
الشعب واتبعوه حبماسة. فكان ال بد من إعتقال وعزل هذين القائدين أبسرع وقت 
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ممكن وبطريقة ما ال تسمح جلماهري املؤمنني ابلقيام أبي مقاومة حلمايتهما. فاخّتذ 
عمالء السيكيوريتاته شىت اإلحتياطات ونّفذوا جزء من خطة حاولوا من خالهلا تضليل 

ة، مون مبطاردهتم وأيضًا لتأخري إمكانية متّرد املؤمنني. وهلذه الغايأولئك الذين كانوا يقو 
قاموا برتويج إشاعة أن كنيسة التقومي القدمي سوف تُعطى حق قانوين ابلعمل حبرية. ومن 
مث اقرُتح أن حيضر موفد من الكهنة وجمموعة من املؤمنني على حدث منح الوثيقة 

رييكي،  األب ديونيسيي أبن يكون املوفد اإلكلالقانونية اليت تضمن هذه احلرية. اختري
وبينما كان هذا يف بوخارست ينتظر وصول املؤمنني، احتجزته السيكيوريتاته لكي ال 
يتمكن من اإلتصال مع دير سالتوايرا؛ ويف الوقت عينه، آتمروا على إزاحة املرتوبوليت 

 غاالكتيون واألب غلكريي من الدير. 

يف سيارة سوداء يقودها سائق، متقدم يف الكهنة حيمل  أتى إىل دير سالتوايرا،
إسم إيون تيو ممّثالً البطريركية يف بوخارست ووزارة العبادات. هذا زعم أنه أُرسل من ِقبل 
األب ديونيسيي ملرافقة املرتوبوليت واألب غلكريي إىل بوخارست إلستالم الواثئق اليت 

اخلارجي مل  البدء مل يصّدقه أحد. فمظهرهستعطي الشرعية لكنيسة التقومي القدمي. يف 
يوحي أبي شكل من األشكال أنه كان كاهنًا والتقرير الذي قّدمه مل يبدو شرعياً. 

ه كان من ل السيكيوريتاتليت كانت على األرجح حيلة من ِحيواملعلومات اليت قّدمها ا
احة الدير ا إىل ساملستحيل التأكد منها. أاثر هذا األمر إنتباه مؤمين سالتوايرا فأتو 
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كنيسة   ضطهادان هؤالء العلمانيون شهودًا على اأبعداد هائلة ليعاينوا سري األمور. ك
اعيني خمتلفني.  إجتم-التقومي القدمي وأحفاد أولئك الذين عاشوه حتت نظامني سياسيني

كان املتقدم يف الكهنة خبرياً ابألمور الدينية وهو كان يدرك جيداً وضع كنيسة التقومي 
القدمي وكان مستعد أن يلعب دوره على أكمل وجه يف ما كان يُعترب مهّمة منوذجية 

تاته الشيوعي. ويف هناية املطاف، وابلرغم من شكوكهم اليت عرّبوا عنها للسيكيوري
لبعضهم البعض من خالل كلمات متحفظة ونظرات بينهما، قّرر املرتوبوليت غاالكتيون 
واألب غلكريي أبن يغادروا سواًي مع هذا الكاهن املشبوه. أحاط املؤمنون ابلسيارة 

صل م الروحيني ألهنم شعروا يف صميمهم كما حيوكانو يبكون؛ فهم عارضوا مغادرة قادهت
 األمر عند األانس الشرفاء واملرتمني أن أمراً شكساً يتم حصوله. 

يذكر األب أغاثنجل الذي رافق هذين اإلكلرييكيني يف رحلتهم أنه وهم يف  
ظر إىل نالكتيون له: "أغاثنجل، أنت شاب فاطريقهم إىل السيارة، أشار املرتوبوليت غا

ء الناس إبنتباه. يتوجب عليك أن تعرف أن يف هؤالء الناس البسطاء تستقر هناك هؤال
الصراحة والروحانية واإلميان األصيل." هكذا كان مدى إحرتام الراعي خلرافه والذي كان 
يغادرهم بواجب الضرورة. ولكن اخلراف مل تتبدد ومل تفرتسها الذائب؛ نقيض ذلك، هم 

كنه دموع والصوم. فقد أرسل هلم هللا أعظم الرعاة وفقط هللا ميانتظروا عودته ابلصالة وال
محايتهم اآلن. هم غادروا سالتوايرا حوايل الرابعة بعد الظهر ليصلوا بوخارست يف 
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الصباح التايل حيث، كما زعم الكاهن املرائي، كانوا يتوقعون وصوهلم. أثناء هذه الرحلة، 
ضعت اليت قاموا هبا كان حتصل ِوفقاً خلطّة وُ أدرك األب أغاثنجل أن مجيع نقاط التوقف 

سابقاً. كان الرحلة قاسية على اإلكلرييكيني. فكالمها كانوا مسّنني وكان ليل وهم ُأجربوا 
 على اجللوس يف مواضع غري مرحية. الوضع أبكمله كان يوحي أنه يؤدي إىل كارثة. 

من السائق أوراقه  بيف الصباح التايل، أوقفهم ضابط ميليشويي يف بولييسيت وطل
الثبوتية. خرج الكاهن من السيارة وتبادل بضعة كلمات مع الضابط. يف احلقيقة، لقد  
كان هذا ضابط سيكيوريتاته زميل له، وكان يقوم إبطالع الكاهن على اخلطة املوضوعة 

 ىلوالتدابري اليت أمر هبا والة أمرهم. عاد األب ثيو إىل السيارة وقال له املرتوبوليت: "إ
أين حنن ذاهبون اآلن. مل أعد قادراً على اإلحتمال". أجابه األب ثيو أن السائق مل يكن 
حبوزته أوراقه الثبوتية وابلتايل وجب عليهم الذهاب إىل مركز امليليشيا لإلتصال 
ببوخارست هاتفيًا لتأكيد أمره. ابشروا ابلقيادة جمددًا وبعد فرتة دارت هبم السيارة إىل 

حيث فُتحت بوابة أوتوماتيكياً، فدخلت السيارة وتوقفت. كان هذا مركز واجهة مبىن 
السيكيوريتاته يف بلوييسيت. أُمر من يف داخل السيارة ابخلروج واحد تلو األخر بدعاء 
إمسه. وُأخذ املرتبولويت غاالكتيون واألب غليكريي إىل مكاتب منفصلة إلستجواهبم. 

ن إىل مكتب آخر حيث طُلب منه كتابة حمضر عيف هناية املطاف ُأخذ األب غليكريي 
 سريته ذاتية منذ طفولته وإىل تلك اللحظة.   
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وهكذا حتققت هواجس الشر لر ُجلي الدين هذين الذين ختّطوا العديد من 
التجارب. وكان املؤمنون حمّقني يف خماوفهم أيضاً. ولكن هذا كان أحد األمور الذي مل 

النظر عنه. فالسلطات كانت تسعى لعزل الرعاة عن يكن من املمكن حتاشيه أو صرف 
خرافهم مهما كان الثمن. كان هذا إجراء هدفه هتديد املرتوبوليت بشكل خاص، لفرضه 
على التخلي عن دوره كالقائد الروحي لذوي التقومي القدمي أو حلشره يف وضع يكون 

 من املستحيل فيه القيام بواجبه املقدس. 

ير  ُأخذ املرتوبوليت غاالكتيون حتت اإلقامة اجلربية إىل د نتهاء اإلستجواب،افور 
كاملاتوي يف   إقليمل إىل جمّمع راشيتوسا، يف ساين. أما األب غليكريي فقد ُرحّ كالدارو 

سهول ابراغان، واليت كانت تعصف هبا احلرارة احلارقة أايم الصيف والرايح اجلليدية أايم 
: رجال أبرايء ُعزلوا عن العامل وتعّرضوا ملعاملة الشتاء. آخرون ُرّحلوا إىل هناك أيضاً 

هدفها تدمريهم نفسياً وجسدايً. أما األب غلكريي فكان قد اعتاد على أقسى أساليب 
الرببرية البشرية حيث تنّقى بنريان اإلضطهادات السياسية والدينية. هو قاوم لصالبة 

ريي مع أيضاً. إن شركة األب غلكإميانه ابهلل الذي دائماً أتى لعونه كما فعل هذه املرة 
هللا مسحت له أن يتحّمل كل الصعوابت بفرح وشكر وهدوء وكأنه يقوم أبداء واجب 
ممتع. ميكننا قراءة هذه املشاعر على وجهه يف صورة أخذها األب أغاثنجل حني وجده 

 وهو غري منتبه، وذلك قرب الكوخ الذي سكن فيه يف ذلك الوقت. 
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 األب غلكريي أمام كوخه يف

 كاملاتوي، حيثإقليم  راشيتوسا، 
 اإلقامة اجلربيةطُرد وُوضع حتت 

 

. حيمل عنواهنا الكلمات هذه: "مجهورية ۱٩٥٥من مّت اعتقاهلم( والعام عدد على 
]نظام  ۱٩٥٥آب  ٢الشعب الروماين، وزارة الداخلية، املديرية العامة للسجون، 

جديد[." ُشطبت كلمة "سجن" وُكتبت هذه الكلمات مكاهنا خبط اليد: "مكان احلجز 
راشيتوسا". مل يكن هناك أرقام مكتوبة على مذكرة اإلعتقال، كما ومل يكن هناك أي 
ذكر لتعّدي ارُتكب. هذا يعين أن األب غلكريي كان حتت "احلجز الوقائي"؛ هو مل 

يح مية ينص ويعاقب عليها القانون اجلزائي. إن شهادة التصر يكن حمجوزاً إلرتكابه أي جر 
هذه كانت يف الوقت عينه ُحكم ألن حاملها كان عليه البقاء يف مكان حجزه، أي 
راشيتوسا، ولكن حتت اإلقامة اجلربية حىت ولو مل حتاكمه أي حمكمة عدلية. مبعىن آخر، 

كن يف احلقيقة لق سراحك، ولميكن للسيكيوريتاته أن تعتقلك وحتكم عليك ومن مث تط

مي القدمي نفسها جمددًا يف وجدت كنيسة التقو 
وضع خارج عن املألوف. ُاضطّر أخذ اإلحتياطات لرسم 
املزيد من الكهنة لزايدة عدد املاربني يف املعركة القائمة 
واليت كان ال بد من الفوز هبا. هناك وثيقتان مّت احلفاظ 
عليهما من هذه احلقبة واللتان تشهدان على التجاوزات 

نظام حقوق اإلنسان اليت ارتكبها الاجلدية واملخالفات يف 
الشيوعي التواتليتاري هذا، وهي جتاوزات وخمالفات 

ة شبيهة جبرائم النازيني أو أي ديكتاتورية عسكرية. الوثيق
 )دليل   ٤۱٧األوىل هي شهادة إطالق سراح حتمل  رقم 
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، تدل على اإلحصاء الذي ۱٨٧تكون أنت حتت اإلقامة اجلربية. الوثيقة الثانية، رقمها 
وحتدد أن شخص إمسه "ج. غليكريي اتانسه" كان  ۱٩٥٦شباط  ٨/٢۱حصل يف 

ومكان إقامته يف بلدية راشيتوسا، والية فيتيسيت،  ٧٩مسّجل  على طلب إحصاء رقم 
ستانتا. نذكر هنا أن ِكال الوثيقتني مّت نشرهم يف صور عن طبق األصل يف إقليم كون

  66وذلك يف كتاب عن حياة القديس األسقف غليكري املعرتف.

هلذه اللحظة، كل املعلومات عن معاانة ومآسي هذا الرسول األصيل لكنيسة 
ي الشرطة هالتقومي القدمي واإلميان احلقيقي املسجلة يف واثئق أرشيف السيكيوريتاته، و 

السرية السابقة للنظام الشيوعي، مل تتم دراستها والكشف عنها والبحث هبا. إن هذه 
هي مهمة مقدسة سوف ُتظهر للكهنة واملؤمنني وعامة الشعب معلومات هائلة خمفية 
هي ضرورية إلستيعاب التاريخ الدموي خلمسة وستني سنة من اإلضطهاد ضد كنيسة 

، األسقف اجلليل يف ۱٩٩٩ة الذي أسسها من جُمّد عام التقومي القدمي اإلستشهادي
القديسني واملعرتف غلكريي. مل يتذمر أبدًا القديس غلكريي على اإلضطهادات اليت 
تعّرض هلا ألنه كان مقتنعاً أنه إذا حتّمل املخلص هذا املقدار من املعاانة ألجل خالصنا، 

 فإذاً على عبيده حتمل املعاانة مثل سّيدهم.

                                                           

 دير سالتيوارا، خدمة ومديح وسية سيدان القديس غلكي،ي املعرتف ]ابلرومانية[ )سالتيوارا: منشورات "شيمباراي ال فاات،"
66 
.٤٥-٤٤( ص. ۸٩٩۱   
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دف إلقاء القبض على املرتوبوليت غاالكتيون واألب غليكريي هو إعاقة كان ه
خرية اليت الكهنوتية األالتقّدم الذي حققته كنيسة التقومي القدمي نتيجة الرسامات 

 هلذا السبب ابلذات تسّلم املرتوبوليت غاالكتيون قيادة ذوي التقومي القدمي. و  حصلت.

 
 جبرمية كما ينبغي اهّتامه عتقال ودونمذّكرة اُحجز دون  كرييُتظهر أن األب غل "شهادة إطالق سراح"
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 الوثيقة اليت تسّجل األب غلكريي كعضو يف مجاعة من املطرودين ُجربوا على السكن يف راشيتوسا

 
 ۱٩٥٦كانون الثاين   ٦/۱٩خدمة تقديس املاء الكربى يوم عيد الظهور اإلهلي 

 سالتياوارا يرتأسها املدبّر فالسيواليت أُقيمت يف دير 
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ألسباب صحية من مكان حجزه يف دير كالداروزاين قرب بوخارست وُأخذ إىل  هقلمت ن 
دير كوابشيين  الكنيسة يف مووارا دومنيسكا، أيضاً قرب بوخارست، واليت كانت تنتمي 

مها األسقف و  إىل دير سالتيوارا. يف هذا املكان مّتت شرطنة أول أسقفني للتقومي القدمي،
ذ  إفلوغي واألسقف ميفتودي، وأيضًا مّتت رسامة العديد من الكهنة والشمامسة. اختُّ
القرار جبلب األب غليكريي إىل مووارا دومنيسكا أبي طريقة متاحة لتتم شرطنته إىل 
األسقفية. أعطيت هذه املهمة لألب أغاثنجل الذي عرف جغرافيا املنطقة نتيجة زايرته 

ي يف راشيتوسا. وجد األب أغاثنجل سائق شاحنة كان يفرتض عليه أن لألب غليكري 
ينقل إىل بوخارست شاحنة صغرية معطّلة وذلك على بالطة شاحنته األكرب حجماً. 
رتّبوا األمور ليختىبء األب غليكريي يف مقطورة الشاحنة املعطلة آملني أن يكون هناك 

ل ما حصل. تلك املنطقة، وهذا ابلفعفقط تفتيش سريع على احلاجز املوجود على خمرج 
وهكذا استطاع ذلك املرشح للشرطنة ابهلروب. مّتت شرطنته يف كنيسة مووارا دومنيسكا 

يف اليوم التايل، ُأخذ األسقف غليكريي إىل املكان  .۱٩٥٦تشرين الثاين  ۱٧/٣۰يوم 
لرغم من أنه وابالذي أحبه كثرياً أال وهو دير سالتيوارا، حيث كانوا أبمس احلاجة إليه. 

غلكريي  يُعتقل األسقف مّت هتديده العديد من املرّات ومّتت مالحقته واضطهاده، مل
 قي يف سالتيوارا إىل حني رقاده. بجمدداً و 

 بقي املرتوبوليت غاالكتيون يف دير كالداروساين حيرسه الراهب تيوفان الذي كّلفه
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 غاالكتيون  ، مع األسقف۱٩٥٦تشرين الثاين  ۱٧/٣۰يوم شرطونيته أسقفاً يف  األسقف غلكريي

 يف كنيسة موارا دومنيسكا، من ضواحي بوخارست 
 

رؤساؤه مبنع السجني من اهلرب. لقد كان األمر مستغرب ألن السيكيورايتته هي اليت 
اعتقلت املرتوبوليت غاالكتيون ولكن الكنيسة الرمسية هي اليت كانت حترسه. وابلتايل 

سجني حتت اإلقامة اجلربية لدى الدولة ولكن أيضًا سجني الكنيسة هو مل يكن جمّرد 
الرمسية، سجينًا عند أوالده الروحيني السابقني الذين مل يعودوا يعتربونه أبيهم الروحي. 
ذاك الذي كان ينذرهم عن األوقات الصعبة اآلتية على الكنيسة أصبح ضحية متّ إدانتها 

عادية ولكن يف دير حتّول إىل سجن. اي له وسجنها، ليس يف إحدى سجون القرى ال
 من قدر مرير!
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نظّم األسقف غليكريي زايرات للمرتوبوليت غاالكتيون على قدر املستطاع، 
وبذلك أعانه مقّدمًا له تغذية أفضل وحمّسنًا أوضاعه املعيشية اليت هي بغاية الضرورة 

واصل الصعب التتمرار. ولكن كان من من عمره املسن ذات صحة تتدهور ابس لشخص
املستمر مع املرتوبوليت غاالكتيون ألن حراسه كانوا حتت أوامر صارمة بعدم السماح 
ألي شخص ال يعرفونه بزايرة السجني. كان هدف سّجانيه أبن يفارق احلياة نتيجة 
التجويع، وذلك ألنه كما كان يقول املرتوبوليت غاالكتيون لزّواره، كان يُعطى فقط خبز 

خمّلل مسلوق ليأكل. أثناء هذه الفرتة، كان يزوره دائمًا األب ابفل  أسود وملفوف
)بولس( موغرزان )وهو اليوم كاهن الرعية يف جمّمع راسكا، قضاء سوشييفا( ووكيل 
دفاعه وهو حمامي من بوخارست يدعى ألبو زار املرتوبوليت غاالكتيون بغاية حتضريه 

ذ القرار املشرتك بني املرتوبوليت  قيادة دير سالتيوارا بتدبري هروب للمحكمة اآلتية. اختُّ
غاالكتيون ألن وضعه كان حرج، كما كان يشهد غالبًا املرتوبوليت بقوله، "أخرجوين 
من هنا ألهنم يقتلونين". لنسأل أنفسنا هذا السؤال: من  "هم" الذين أرادوا قتله؟ ليس 

 القدمي هم دوا أن ذوي التقوميأحد إاّل ذوي التقومي اجلديد الذين مل يضّيعوا فرصة ليؤك
"إخوهتم يف املسيح"! ولكن ذوي التقومي اجلديد ال احرتموا الرتبة األسقفية للمرتوبوليت 
غاالكتيون وال انذهلوا مبيزاته الراقية كشخص مثقف للغاية. ابألحرى هم ابتغوا التخلص 

 منه جسدايً من اللحظة اليت أصبح فيها من ذوي التقومي القدمي.
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كان من الصعب تنسيق هروب املرتوبوليت غلكريي ألن فقط خطة عمل ذكية       
ميكنها أن ختدع يقظة احلراس، ولكن ابلرغم من ذلك مت إجنازها هبذه الطريقة. قّدم 
املامي ألبو نفسه بصفة ضابط من السيكيوريتاته عليه أن أيخذ املرتوبوليت إىل 

قل األب ابفل )الذي كان حينها بوخارست حبجة اإلستجواب. ومث من العاصمة ن
علمانياً( املرتوبوليت غاالكتيون إىل دير سالتيوارا. فور هروبه، أخربت البطريركية 
السيكيوريتاته اليت استنفرت وحبثت عنه يف كل مكان. أرسل املرتوبوليت غاالكتيون 
األب ابفل ليعود إىل بوخارست ليستخرب ماذا حدث للمحامي وليسرتجع بعض الكتب 
واحللل األسقفية اليت تركها األب ابفل أبمانة شقيقته. عند وصوله إىل بوخارست، اتصل 
األب ابفل مبنزل ألبو، ولكن أجابه صوت غري مألوف يّدعي إسم املامي وقام بدعوة 
 األب ابفل ابجمليء إىل املنزل قائاًل أنه كان يُتوّقع جميئه. فور دخوله منزل املامي، إلتقى

بن ألبو وشخص بلباس مدين الذي عّرف عن نفسه ابلقبطان فواكوليسكو األب ابفل إب
من السيكيوريتاته، ومن مث قام واعتقله على الفور. أما املامي فكان قد سبق ومتّ اعتقاله 

 فور مغادرة املرتوبوليت غاالكتيون. 

ُأخذ األب ابفل إىل وزارة الداخلية. وعندما وصل إىل أمام املكتب حيث كان 
تجوب، ضربه مدنيًا ثالث مرات على ضهره بعتلة من احلديد. يف اليوم التايل، سيس

ُأخذ إىل مركز للسيكيوريتاته يف راهوفا. وبعد أربعة أايم من اإلستجواب الفاشل إستفزّه 
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أثناءها أحد العمالء بشكل متواصل، ُأخذ إىل غرفة التعذيب وُضرب بوحشية. توّقف 
ب وبعد ذلك ابشروا جبلسات إضافية من العذاب جالديه فقط ليكملوا اإلستجوا
املرتوبوليت  عتقالعلى أي معلومات فاضحة تتيح هلم اباجلسدي. كان هدفهم احلصول 

غاالكتيون وأي أسقف أو كاهن آخر من مجاعة التقومي القدمي، وإلقاء اللوم على األب 
فل للمحاكمة ابفل على جرائم خمتلفة ارتكبها أشخاص جمهولو اهلوية. خضع األب اب

 وصدر حكم حبقه.

  عملت كنيسة التقومي ٩۸٩۱،67بعد ذلك وإىل حني أحداث كانون األول 
  ألفعال ةً تعّرضماستمرت  هالكنارج القانون، فجرى التسامح معها القدمي جمددًا خ 

متعددة من اإلضطهاد والتجاوزات واإلستفزازات واإلهاانت واإلعتقاالت واملاكمات 
واإلداانت وإقفال وهدم الكنائس والغرامات واملعامالت املستحيلة لشراء احلبوب 
واملواشي وأايم من "العمل الوطين" اإلجباري على الكهنة )خاصة يف راسكا( وحظر 

د الشيطانية ؤمنني يف املقابر املشرتكة وغريها وغريها. فاليلباس اجلبة الكهنوتية أو دفن امل
للسكيوريتاته دوماً جعلت وجودها ملموساً لكي تفرض رأي الدولة. فالضباط املرتبطون 
بشكل مباشر مع كنيسة التقومي القدمي دائماً حاولوا أن جيعلوا احلياة الكنسية صعبة على 

كرام  كانوا يتوقعون أبن يستضيفوهم إب  ذوي التقومي القدمي بينما يف الوقت عينه
                                                           

  67  اتريخ احنالل مجهورية رومانيا اإلشرتاكية بعد حماكمة وإعدام الرئيس نيقوالي تشاوشسكو )۱٩۱۸-۱٩۸٩( والنائب األول
املرتجم.  - (٩۸٩۱ -٩۱٩۱شاوشسكو )تلرئيس جملس الوزراء إلينا   
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كضيوفهم. أما قائد مقر راسكا فطلب من دير سالتيوارا أبن حيضروا لوائح يومية عن  
كل زواره مبا فيهم السّواح املليني واألجانب، وأن يقدموا هذه اللوائح إىل مقر امليليشيا 

كوا يف هذا رمسية اشرت امللي. اجلدير ابلذكر هنا أنه ليس فقط ممثلني عن الكنيسة ال
التحرش املستمر، بل أيضًا موظفون مدنيون يف البلدايت ومؤسسات رمسية أخرى 
مشّكلني فريق شيطاين قام بشن إضطهاد نفسي وجسدي ومادي ضد كهنة وعلمانيي  
كنيسة التقومي القدمي، مبتغني بذلك قمع والغاء وإبطال مفعول وحىت دفن ذوي التقومي 

 إذا أمكن.  القدمي

أُرسلت عدة شكاوى ضد أعمال اإلضطهاد املتنوعة هذه إىل مجيع املؤسسات 
اإلدارية املركزية يف الدولة الشيوعية التواتليتارية. ولكن من املستبعد جدًا أن تكون أي 
من هذه املذّكرات قد وصلت إىل اماكن وجهتها. فالسيكيوريتاته كانت حذرة على 

ذلك ألصقت هذا املذكرات على ملفات كهنة اعرتاضها يف الوقت املناسب، وهي ب
التقومي القدمي لتعقيد حياهتم أكثر. إن مذكرات اإلحتجاج هذه حتتوي على أدق 
املعلومات املختصة ابألحداث اليت حصلت حبق كنيسة التقومي القدمي حتت النظام 
الشيوعي، وهلذه السبب ابلذات جيب أن تتحرر من األرشيف احلكومي حيث ما زالت 

فوظة، خمفية من التدقيق العام. يسر لنا اإلعالن أن نسخة من هذه املذكرات كتبها حم
ووّقع عليها املرتوبوليت غاالكتيون قد مّت احلفاظ عليها. هي كانت موجهة إىل اجلمعية 
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الوطنية الكربى ورئيس جملس الوزراء ووزير األداين ووزير الداخلية واهليئة املركزية حلزب 
ين ومكتب املّدعي العام وحىت البطريركية الرومانية األرثوذكسية. نقدم هذه العمال الروما

 الوثيقة أبكملها: 
إلهليون، ا وفقاً للقوانني األساسية للكنيسة األرثوذكسية اليت صاغها وصّدق عليها األابء القديسون

 ثوذكسية يفالكنيسة األر ل دستور الكنيسة وحرمتها ال تنتهك طاملا ُوجد العامل، إن وهي قوانني تشكّ 
ت شرعية هي غري قادرة وليس هلا احلق إبختاذ قرارا ،ابلرغم من أهنا مستقلة يف قيادهتا وإدارهتابالدان، 

والعبادة واإلنضباط واألسقفية. ابلرغم أن حدود األرثوذكسية الذي أسسها هذا تؤثر على هيبة العقائد 
ان ا قد جعل ممكناً احلفاظ على الوحدة يف ذات روح إميالدستور الكنسي هي حامسة والتأيد الدقيق هب

الكنيسة الواحدة اجلامعة املقدسة الرسولية إىل أايمنا هذه؛ وابلرغم من أن غالبًا ما صدرت هناك 
حتذيرات من أعمال األابء القديسني ومن قرارات جممعية للكنائس الشرقية كّلما سعت البابوية أو 

ك ارج لتقسيم كنيسة املسيح؛ وابلرغم من أن األانثيمات ُرميت بوجه أولئإجتاهات دينية فوضية من اخل
الذين جترأوا لعقد إتفاقات مع أعداء الرب، فإن بعض األساقفة الذين ينتمون إىل الكنيسة يف بالدان، 

يب ر وهم ممتلئني كربايء وفاشلني أبخذ نتائج إمهال حدود األرثوذكسية بعني اإلعتبار، تبّنوا التقومي الغ
للبااب غريغوريوس الثالث عشر لإلستعمال يف الكنيسة، وابلتايل تسببوا إبنقسام يف جسد الكنيسة، 

ميالدي[  ابملا "ال ميكن غسله حىت  ٤۰٧  – ٣٤٧األمر الذي يدعوه القديس يوحنا الذهيب الفم ]
 بدم الشهادة". 

الغريب لإلستعمال  ة اليت تبّنت التقوميحالياً، إن رومانيا هي البلد الوحيد يف كتلة البلدان اإلشرتاكي
هناك فئة كبرية من املسيحيني املستقيمي الرأي يف بالدان رفضوا  68الكنسي وما زالت تستمر فيه.

                                                           

 68 أصبحت مجهورية الشعب البلغاري أول بلد شيوعي يتبىن التقومي اجلديد لإلستعمال الكنسي عندما غرّيت البطريركية األرثوذكسية 
الذي . )الكنيسة األرثوذكسية الرومانية طبعاً تبنت التقومي اجلديد أثناء نظام رومانيا امللكي۸٩٦۱البلغارية إىل التقومي الغريغوري عام    
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اخلضوع لقرارات اختذها أساقفة ارتّدوا عن األرثوذكسية، وهؤالء املسيحيون أدركوا أن األمر يستحق 
، اظ على اإلميان املقدس دون زايدات أو حذف أو إبتكاراتالتقيد ابإلنضباط األخالقي للكنيسة للحف

وذلك لكي ال نقع حتت حرومات )أانثيمات( األابء القديسني نتيجة عدم اإللتزام بقرارات الكنيسة 
 األرثوذكسية. 

على  ون قبطان، تفوشد لفرتة ثالثني سنة تُركت كنيسة التقومي القدمي يف هذا البلد مثل الباخرة من
 حياانً واجهت خطر الغرق. ولكن املسيح املخّلص رأسأرطقات والنزاعات الدينية الفوضوية و أمواج اهل

الكنيسة قام حبمايتنا وابلرغم من كل التجارب القاسية اليت خضناها، مل ولن نتخلى أبدًا عن اإلميان 
 املقدس. 

إىل يومنا  ۱٩٢٤علينا أن نعرتف أنه كان من الصعب حتّمل الظروف اليت ُخلقت لكنيستنا منذ 
احلايل ألنه مل يتوفر هلا وال حىت أسقف واحد لريعاها ويقودها ويعّلمها ويهتم خبالص نفوس أوالده 

  69الروحيني، كما هي احلال عند الراعي الصاحل الذي يبذل نفسه عن اخلراف.

حالياً، ك وين ُدعيت من مؤمين هذه الكنيسة ألكون قائدها الروحي، أان قبلت حبماسة قيادة هذه 
أثناء اإلحتالل األملاين، وألنين مقتنعاً  ۱٩٢٤الكنيسة، مبا أنين كابدت املعاانة للقضية نفسها حىت قبل 

أي سوى عشرة  قيمة الر أن هذه هي احلقيقة الوحيدة. مبا أنه يف الوقت احلاضر ليس لكنيستنا املست
كهنة للعشرات األالف من املؤمنني، ومبا أنين يومياً يطلبون مين رسم الكهنة وتكريس كنائسهم، حنن 
ال نطلب منكم شيئاً سوى أن تتصرفوا متاماً  كما فعلتم مع الفئات الدينية األخرى يف مجهورية الشعب 

ء نني السارية حالياً، وكل هذا وأكثر ألن هؤالالروماين، ماحنني لنا اإلعرتاف املناسب حسب كل القوا

                                                           

.(املرتجم – الشيوعية ةحقب سبق  
  69 أنظر القديس يوحنا ۱۰:۱۱ 
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 ۱٩٣٧-۱٩٣٦الذين يطلبون هذا السماح ابلعمل قانونياً هم املسيحيني أنفسهم الذين خالل عامي 
أُطلقت عليهم النريان بكثافة من أسلحة رشاشة والذين اعُتقل مجيع كهنتهم ومعظمهم ُهلك يف 

 السجون. 

كاملة وحتاشي اللجوء إىل الذرائع، بغض النظر عن رغبة   ابلرغم من ذلك، وألجل قول احلقيقة
الكنيسة األرثوذكسية الرمسية، اليت حنن أكيدين هي تعترب العودة إىل األرثوذكسية ابزدراء، أود أن أشدد 
هنا أن عوديت إىل التقومي الصحيح بكل بساطة تعين وضع نفسي ضمن حضن مجيع الكنائس 

طريركية ارات اجملامع املقدسة واليت أكربهم هي كنيسة اإلحتاد السوفيايت ]باألرثوذكسية الذين متّسكوا بقر 
 موسكو[ اليت تتمسك بنفس التقومي دون تغيريات. 

حني كان وزير العبادات احلايل يقبع يف  ۱٩٣٦يف عام  هيف هذه املناسبة، أود أن أؤكد جمددًا أن
امًا للسبب " يُعّذبون ويُرمون يف السجن متالسجن لكونه بولشيفي، كان كهنة ومؤمين "التقومي القدمي

-ذاته؛ اليوم، وبعد عشرة سنوات من التحرير حني وزارة العبادات يقودها الرفيق ]بيرت[ كونسطنطينسكو
[، أود أن أعرف: إذا يف ذلك الوقت كّنا يف إتفاق مع موسكو ألننا استعملنا ۱٩٧٧-۱۸٩٢إايسي ]

 نفسه مع من حنن يف إتفاق اليوم؟ التقومي الكنسي نفسه، عندها ابملنطق

ألسفنا جند أنه حىت اليوم الكهنة يُطاردون ويُعتقلون فقط ألهنم يتبعون التقومي القدمي. على سبيل 
املثال: الراهب غينادي مارشيو من إسقيط تيتو، إقليم هونيدورا؛ األرمشندريت إفلوغي أوات، إقليم كلوج؛ 

 إسقيط كوابشيين، إقليم بوخارست الذي اعُتقل تكرارًا على األب املتوحد مارتينيان كواننيشي من
 فرتات وجيزة.

ولكن ليس هذا كل شيء. فاألشخاص الرهبان الذين حيّلون مكان الكهنة املتزوجني يف الرعااي 
وأيضًا أولئك الذين يبقون داخل األديرة يتم ترهيبهم من ِقبل ممثلني عن وزارة العبادات الذين يطلبون 
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ريح عملهم، ويف بعض احلاالت كهنة من الكنيسة األرثوذكسية الرمسية حىت يتصرّفون وكأهنم رؤية تصا
 رجال شرطة ويصادرون بطاقات اهلوية من كهنتنا. 

لكي نضع حداً هنائياً هلذه الشذوذ، نصر أبن أتخذوا اخلطوات املناسبة لرتكنا وشأننا لكي نعيش 
سب يف مجهورية رومانيا الشعبية الذين ُيضمن هلم احلق ح حياتنا بسالم اتم، مثل املواطنني األخرين

[ حبرية العبادة أو عدمها. يف نظام يرتكز على الدميوقراطية ۱٩٥٢الدستور الدميوقراطي ]من عام 
الشعبية حيث يُعاق ب التمييز الديين حسب قانون العقوابت وحيث يتمتع املواطنون حبرايت كاملة، 

 عرتافكم بنا. اينا سوى حنن ال نرى أي حل آخر يُرض

 مع حمبيت لكم وشوقي لسعادتنا حنن وأنتم، 

 رئيس األساقفة و املرتوبوليت 

 ]املوّقع[ غاالكتيون

مالحظة: أضيف هنا أنين قمت إبرسال هذه املالحظات املذكورة أعاله إىل أليكسي بطريرك موسكو 
[ الذين كنت رفيقًا هلما يف كلية ۱٩٦۱-۱۸٩٢ونيقوالي ]ايروشيفيتش[ مرتوبوليت كروتيتسا ]

إىل و الالهوت يف سانت بيتريسبورغ؛ ولبطريرك بلغاراي كرييل الذي كان صديقاً يل يف جامعة شريانيت؛  
بطاركة أورشليم وأنطاكيا واإلسكندرية الذين هم مثلنا ميجدون أبصالة وصواب ذات املسيح خملصنا  

 وخمّلص مجيع املسيحيني األصيلني. 

ذكرة اليت كتبها وأرسلها املرتوبوليت غاالكتيون هي يف جوهرها ليست هذه امل
جمّرد طلب أو شكوى بل ابألحرى هي إدانة شاملة موجهة ضد الكنيسة الرمسية والدولة 
 الشيوعية امللحدة. هي كلمات بسيطة كتبتها ووقّعت عليها يد املرتوبوليت ولكنها تعابري
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ها ساسية للكنيسة األرثوذكسية األصيلة اليت رمسمتمدنة ترتكز على أسس القوانني األ
وختمها األابء القديسون، وهي قوانني تشكل دستور الكنيسة غري منتهكة على مدى 
مجيع الدهور. هذه املذكرة هي حبكم الواقع وحبكم القانون شهادة املرتوبوليت غاالكتيون 

ملدنية ن ِقبل السلطات االذي أُزيح من الكنيسة األرثوذكسية الرمسية وطُورد وُسجن م
وهجره أولئك الذين كان مرشدهم سابقاً. لقد قّدر هللا له أبن يقوم يف الوقت املناسب 
يف إعادة إعمار اهليكلية الروحية لكنيسة يسوع املسيح املخلص األصيلة، واليت دافع 
عنها ابلكلمة والوجدان يف كل مساعيه الدينية. ليس خطأ القول أن املرتوبوليت 

الكتيون هو أعاد بناء الكنيسة األرثوذكسية الرومانية ذات التقومي القدمي روحياً، وهي غا
اليت دائماً دافع عنها وأحّبها كوهنا قريبة على قلبه. هو وضع األسس لرائسة أسقفية مّت 
احلفاظ عليها وتطّورها حىت اليوم، حيث مثار أتعابه ال تزال حُتصد، وهو رفع عدد 

كل ملحوظ عندما كانت هناك أمس احلاجة إليهم. سواًي لقد شّكل اإلكلرييكيني بش
مؤسس كنيسة التقومي القدمي القديس غلكريي واملرتوبوليت غاالكتيون ومجيع الكهنة  
العلمانيني وحدة متكاملة هي مبثابة حائط منيع تصّدى جلميع حماوالت أولئك الذين 

 كانت تشّنه قوى الشر.   أرادوا سحق وتدمري ذرة املقاومة ضد اهلجوم الذي

بينما كان ال يزال يقوم بواجبه   ۱٩٥٩متوز  ٥/۱۸رقد املرتوبوليت غاالكتيون يوم 
لّسر كاملتقدم يف الرائسة على كنيسة التقومي القدمي. بضغط من السيكيوريتاته، متّ دفنه اب
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وُمنع اإلحتفال الديين املهيب الذي كان يستحقه املرتوبوليت غاالكتيون، وهذا األمر 
أّكد أن الدولة وكنيستها الرمسية كانوا خيشون املاربني الروحيني من قياسه وحىت وهم 
أموااتً. شّكل املدعي العام األول عن إقليم سوشييفا، راشيو، وممثل وزارة األداين  قائد 

ه يف مقاطعة فالتيشيين، الرائد قنسطنطينسكو، رأس حربة املنظمات السيكيوريتات
الشيطانية اليت فرضت قيود على دفنه. يف احلقيقة، حىت بعد عبوره من هذه احلياة أاثر 
املرتوبوليت غاالكتيون أسئلة مقلقة وهو ال ميكن نسيانه ال من أولئك الذين أحّبوه وال 

 ات عن مصري الكنيسة الرومانية األرثوذكسية يفمن أولئك الذين هجروه. هو ترك نبوؤ 
"، وهي نبوؤات ۱٩۱٨-۱٩۱٦نشرة عنواهنا "بعض الواثئق من زمن اإلحتالل األملاين 

تشرين  ۱/۱٤حتققت من خالل تبيّن التقومي الغريغوري لإلستعمال يف الكنيسة  يوم 
فضوا ر  ، األمر الذي تسبب بفيضان من اإلضطهادات ضد أولئك الذين۱٩٢٤األول 

 القبول به. 
 

 إضطهاد األسقف إفلوغي على أيد،ي
 ذو،ي التقومي اجلديد –ثنائي الشيوعيني 

 
لن يكون من املمكن أبدًا أن نعرّب متامًا وابلكلمات عن سلسلة اإلضطهادات 
الكاملة اليت حتّملها مؤمنو كنيسة رومانيا األرثوذكسية ذات التقومي القدمي. هذه احلقيقة 
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األب املتوحد )الحقاً األسقف( إفلوغي، وهو خادم للمذبح الذي تعر ض ميثّلها مصري 
لذات يف ا تقريباً لكل وسائل الرتهيب الشيوعي. حياته هي مثال عن التضحية ونكران

سبيل أن يصبح أكثر إستحقاقاً للدعوة اليت منحه إايها الروح القدس. هذا اعتنق احلياة 
مذكراته  حني غادر إىل جبل آثوس ليصبح راهباً. منالرهبانية يف سن الثالثة عشرة اهلش 

 اليت توّجه هبا إىل فروع متعددة من القيادة امللية واملركزية للدولة الشيوعية، يّتضح أنه
حتّمل طريق طويل من العذاابت. مجيع اإلضطهادات اليت تعر ض هلا هي جزء من 

فلوغي هي ذت حبق األسقف إجلجثة كنيسة التقومي القدمي؛ مجيع اإلجراءات اليت اختُّ 
مرآة تعكس اإلضطهادات بكاملها اليت شنتها قوى القمع التابعة للدولة بتآمر فاضح 

 مع ممثلني من الكنيسة الرمسية. 

نتعّلم الكثري عن هذا املارب العظيم عن الدفاع واحلفاظ على اإلميان األرثوذكسي 
التقليدي من فرتة األربعة عشرة سنة اليت أمضاها يف أحد معسكرات العمل )غوالغ( 
الشيوعية الرومانية. فهو مضى أكثر من ست سنوات يف خميم سالسيا لألشغال الشاقة 

بيد فيه املساجني من خالل التجويع والعمل املضين يف ديلتا الدانوب، وهو مكان أُ 
والضرب والعزلة والربد. ترك وراءه مخسة عشرة مذكرة خطّية موجهة ألولئك الذين كان 
املفرتض منهم نقل العدالة ولكن عوض ذلك ارتكبوا أكرب الشرور. هذه املذكرات ال 

( ابخومي ب )اآلن أسقفتزال حمفوظة أبيدي أوالده الروحيني يف دير كيوكوفا، وهم األ
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واألب )اآلن انئب أسقف( تيودوسي )سكواترو(، ويف إطالعنا عليها نستعلم عن إميانه 
العميق وجهاداته يف سبيل التضحية من خالل كلماته وكتاابته اليت كانت الوسيلة 

 الوحيدة للدفاع عن نفسه. 

ال ب العمديج، أمني السر األول حلز -من مذكرة موجهة إىل جورجيه جيورجيو
يف  ۱٩۰٩متوز  ۱/۱٤الروماين، وجدان معلومات بيوغرافية. ولد األسقف إفلوغي يوم 

جيوجيو الفوقا، مقاطعة هونيدورا يف إقليم ألبا. كان لذويه ستة أطفال وهو كان 
أصغرهم. بعد احلرب العاملية األوىل، هاجرت إثنان من أخواته إىل الوالايت املتحدة 

يف سن الثالثة عشرة ذهب إىل جبل آثوس مع راهب روماين   ۱٩٢٢األمريكية، ويف عام 
كان قد أتى جلمع األموال لألساقيط الرومانية هناك. خالل الثمانية عشرة سنة اليت 
أمضاها على اجلبل املقدس، ِسيم راهبًا مث ُرسم إىل الشموسية والكهنوت. يف عام 

ة وجود  وطنه. من دون معرفة أمكن، بدافع احلنني للوطن والعائلة، قّرر العودة إىل۱٩٤۰
ون الكهنة الذين مل يقبلوا ابلتقومي اجلديد وراغبًا بعزل نفسه لكي يتبع التقومي القدمي د
ق. التسبب بضجة، تقّدم بطلب من البطريركية لتعيينه يف دير راميت يف إقليم أيود الساب

. ۱٧٦٢ربة منذ العام ولكنه أضحى خ ۱٢۱٥لقد كان هذا م عدلم اترخيي يعود إىل العام 
ابلكثري من العمل والكد، قام األب إفلوغي برتميمه ضمن فرتة مخسة عشر سنة. بىن  
كنيسة جديدة وثالثون قالية وأبنية أخرى إضافية. وكونه على يقني ابألمهية الدينية 
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والتارخيية واألثرية هلذا املعدلم يف منطقة أرديل وابألرثوذكسية العريقة هلذا اإلقليم 
ستمرارية وجود الشعب الروماين هنا على مدى آالف السنني، قام ابلكشف على واب

أاثر الكنيسة القدمية اليت كانت حتت الرتاب ووضعها بتصرف املؤمنني واألكادمييني. 
 وقام أيضاً بتأسيس إسقيطني ببناء كابيالت يف منطقيت تيتو وتييوس. 

اين يف كل ن ُيستعمل التقومي اجلوليأراد األب إفلوغي كملتزم ابلتقومي القدمي أب
مكان من هذه األماكن املقدسة وجعل قراره علناً. نتيجة ذلك، مّتت إدانته بسرعة 
واعُتقل واسُتجوب وتعرض للمحاكمة وُحكم عليه ابلسجن ملدة سنة، بينما حتول دير 

ت ، عنّي املرتوبولي۱٩٥٦راميت إىل معلم سياحي واإلسقيطني مّت فرطهما. يف عام 
غاالكتيون األب إفلوغي رئيساً لدير كوابشيين يف مقاطعة جيورجيو حيث مّتت شرطنته 
أيضًا إىل األسقفية يف وقت الحق. حني كان يف هذا الدير، كان األب إفلوغي ُيطارد 
دائماً من ِقبل كهنة التقومي اجلديد ويتعرض للتحرش من ِقبل السيكيوريتاته الذين أدركوا 

ط مثله يف تلك املنطقة ال خياف وسريته بريئة شّكل خطرًا على أن وجود أسقف نشي
صورهتم ومصاحلهم التافهة. كما يقولون يف أرديل، هلذا الرجل الذي اختري من صغره، 

 للدفاع عن وضعهم، شّكل  70"هللا مل يعطه روح اخلوف؛ بل القوة واملبة والعقل السليم."
 كهنة التقومي اجلديد  هؤالء  جبهة  موحدة مع  السيكيوريتاته الشيوعية  وإبسم  "اإلميان  

                                                           

 ٢ القديس تيمواثوس ٧:۱. 
70  
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 األصيل" فعلوا كل ما إبستطاعتهم فعله إلزاحة األب إفلوغي.

وهكذا كان األمر أنه كما يف أايم حماكم التفتيش لُّفقت الرباهني الكاذبة لكي 
 الدولة. وذلك تسبب إبعتقال األبيُ ّتهم ابلتخطيط ضد النظام اإلجتماعي وضد 

إفلوغي واستجوابه واحلكم عليه لعشر سنوات يف السجن. ُوصفت خمالفته يف املادة 
 من قانون العقوابت الذي ينص:  ۱٦٦,٢

ألمن القومي ا إن الربوابغندا أو التعهد أبي عمل يهدف إىل تغيري النظام اإلشرتاكي أو هتديد
 يعاقب ابلسجن لفرتة ترتاوح بني مخسة ومخسة عشرة سنة وبفقدان بعض احلقوق. 

ملليني ا دير كوابشيين كليًا على أيدي كهنة التقومي اجلديد رمّ دُ فور إعتقاله، 
أما أرض الدير رقت كل ممتلكات األسقف إفلوغي ورهبان األخوية األخرين. وسُ 

ة أخرى كوابشيين واسُتعملت للزراعة. وهكذا أُطفئت مشع  فاستولت عليها التعاونية يف
مضيئة لنفوس املسيحيني ألهنا اعُتربت "معقل للمتمردين". و هذا يؤكد كلمات املخلص 

  71يف اإلجنيل أن النور والظلمة ال ميكن أن يّتحدا أو يسكنا معاً.

كن مل لعلى مّر التاريخ مل يكن لقوى الشر حلفاء أكثر ثقة من الشيوعيني، و 
خيوهنم أحد أكثر من أولئك احللفاء املاكرين  كما حصل حني انتهت عالقتهما فجأة 
مع إهنيار الديكتاتورية الشيوعية. إن كنيسة رومانيا األرثوذكسية ذات التقومي القدمي 

                                                           

  71 أنظر القديس لوقا ٣٦-٣٤:۱۱



159 
 

حتّملت موجتني من اإلضطهاد من قوى الظالم هذه على أيدي أانس اعتقدوا أهنم 
ال نتكلم عن هذه األمور لننتقم مبعاقبة أولئك الذين  طبيعيني وأخالقيني. حنن

اضطهدوان؛ ابألحرى، حنن نلفت اإلنتباه هلذه األحداث لكي نتأكد من عدم تكرارها. 
إن اجلرائم اليت ارُتكبت حبق الكنيسة األرثوذكسية األصيلة قبل وأثناء احلقبة الشيوعية  

الكنيسة  املدافعون عن التعاون بنيكانت مبنية على أفكار غريبة عن األرثوذكسية. إن 
)الرمسية( والدولة )الشيوعية( دائماً يقومون مبناشدات زلقة ومرائية تدعو للوحدة ولكنهم 
مل يطلبوا أبدًا ولو ملرة واحدة الغفران عن الفظائع اليت ارُتكبت حتت الشيوعية، وهي 

 فظائع مل يعرتفوا هبا أبداً أبي شكل من التوبة العلنية. 

قمنا بتحليل إدانة األسقف إفلوغي ميكننا القول مع القليل من التهكم أبن  إذا
الدولة كانت فعالً ضعيفة إذا كانت يف خطر أن ُيسقطها أسقف واحد وقلة من الرهبان. 
يف جوهر اإلهتام ضد األسقف إفلوغي مل يكن هناك نشاط قادر على هتديد األمن 

هو احلقد الذي من خالله نظرت قيادة القومي بل ابألحرى دافع آخر خمفي أال و 
الكنيسة الرمسية على كهنة وعلمانيي كنيسة التقومي القدمي. كانت الكنيسة الرمسية مصدر 
"الرباهني" امللّفقة اليت اسُتعملت إلرسال األسقف إىل املاكمة. أساقفة التقومي اجلديد 

قود من تغيري ثالثة ع ضغطوا على إزاحته من منطقة كوابشيين ألن املؤمنني وحىت بعد
التقومي كان ال يزالون يذكرون وحيرتمون إميان أجدادهم وكانوا يبحثون عن احلقيقة. ولكن 
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اإلزاحة املؤقتة لشخص يُعترب منارة هبذا املقدار للمؤمنني مل تكن كافية ألعداء األسقف 
عد و إفلوغي؛ فهم كانوا مصممني على تدمريه نفسيًا والقضاء عليه جسدايً. قبل م

إطالق سراحه، كانت هذه اخلطة جاهزة لدى السلطات. وعندما صدرت القرارات 
لتحرير بعض املعتقلني، ُأجنزت حتضريات ابلّسر لتسريب إشاعة أن هؤالء املعتقلني مت 

 تصنيفهم أبهنم األكثر خطورة. 

بعد مغادرته السجن، اشرتى األسقف إفلوغي منزاًل يف بوخارست، ومن دون 
ستفزاز انضل بكل قوته ضد أخصامه الذين جلأوا األن إىل تكتيك خمتلف: اخلضوع لإل

هم طلبوا طرده من العاصمة لعدم حيازته على واثئق اإلنتقال املناسبة. طالب األسقف 
إفلوغي بدون كلل ومن خالل مذكرات ال حتصى عن حقه أن يسكن يف املنزل الذي 

ء يف بب احلقيقي لعدم مساحه البقاامتلكه األن. وهو كشف يف هذه املذكرات عن الس
بوخارست. مل تكن مسألة عدم وجود ترخيص ابلبناء أو السكن )فجريانه الذين يف 
ذلك الوضع نفسه تُركوا وشأهنم( هي اليت شكلت "جرمه"، بل ابألحرى نشاطاته الدينية 
وخوف ذوي التقومي اجلديد أن هذه سوف تنتشر. فمذكرات األسقف إفلوغي تسببت 

ثري من وجع الرأس عند السلطات؛ فهم مل يكن إبستطاعتهم الفوز على هذا الرجل ابلك
الشجاع الذي بكل جنون التزم مبوقفه مبطالبة السلطات ابإلعرتاف ابحلقيقة الكاملة 

 عن وضعه.  
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)شرقي( واملوجهة لقائد  ۱٩٦٩أيلول  ۱٦يف إحدى املذكرات اليت حتمل اتريخ 
 يف بوخارست، يقول األسقف إفلوغي: ٧ميليشيا القطاع 

إىل كنيسة  مونلذين ينتأصحاب املساعي الذاتية القد وصلتين معلومات أن بعض كهنة البطريركية 
التقومي اجلديد األرثوذكسية وخيشون خسارة مصاحلهم املادية قد انتفضوا ضدي. ومنذ ذلك احلني 

ا علّي لو مل خيافوا القوانني األرضية لكانوا انقّضو وا خطوط اللياقة والكرامة البشرية؛ و وهؤالء قد ختطّ 
 شخصياً مثل رؤساء كهنة الشعب اإلسرائيلي الذين طالبوا بصلب يسوع. 

من ما مسعت من أولئك الذين يف حلقة املعرفة، هؤالء الكهنة كتبوا مذكرات ساّمة وبياانت ضدي، 
ع عليها من من البياانت التجرميية والتوقيودفعوا مؤمنيهم األكثر ثقة هبم على كتابة أكرب عدد ممكن 

ِقبل حمامني ومسؤولني مهّمني لكي يؤثروا على السلطات ويدفعوا ميلشيا وموظفي جملس الشعب إىل 
 مضايقيت واضطهادي. 

 نتقام: اإلوهنا يذكر أيضاً املاكمة اليت جرت على أساس هذا احلقد و 

 
 األسقف غلكريي واألسقف إفلوغي

ال ميكنين الدفاع عن نفسي إال ابخلضوع لقوانني الدولة واحلكومة 
السياسية، أي بعدم سرقة وقتل أحد. أان مّتهم إبقامة اخِلدم اإلهلية ليالً 
وهناراً ولكن يف احلقيقة هذا هو واجيب ألن األسقف جيب أن جنده دائماً 

أو ال. أان  يف الكنيسة يصلي ألجل البالد وقادهتا، إن كانوا يؤمنون ابهلل
أعلم أنه ليس هناك أساقفة من أي مذهب سيتم اعتقاهلم؛ ولكن مبا أن 
أحدهم اعُتقل، كما هي حاليت، لذلك أان أنتظر بسالم الساعة اليت 

 سيأيت فيها قادة هذه األمة  ليفهموين  وحيموين  من هذه  املنة ألن كل  
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سعادة وكل معاانة هلا هناية. إضافة إىل ذلك، لقد طلبت وسأستمر ابلطلب من قيادة الدولة شهرايً 
من خالل مذكرايت أبن يتخذوا القرار الصاحل املختص مبسأليت. إن اإلميان الذي أتبعه سوايً مع أتباعي 

ما جيزم بعض  طائفة مؤذية كاملؤمنني ينّظمه التقومي القدمي؛ هناك األالف منا يف هذا البلد وحنن لسنا 
كهنة التقومي اجلديد ولسنا عبادة حديثة خطرية على الدولة ولكن ابألحرى حنن نبقى دون تغيري متاماً  

تشرين األول  ۱كما كانت احلال مع الكنيسة األرثوذكسية أبكملها اليت بقيت بدون تغيري إىل حني 
نية املوحدة ]الوالايت الرومانية املتحدة[ ورومانيا . إن الدولة الروما۱٤ لمنه ا ۱ لعندما أصبح ا ۱٩٢٤

الكربى هي ُخلقت على التقومي القدمي دون أن يدعوان أحد "ذوي التقومي القدمي". اليوم جند أن البلدان 
"ذوي التقومي  باألخرى اليت حافظت على التقومي اجلولياين لإلستعمال الكنسي ال ميكن أن ندعوها 

ن الذين نستمر ابحلفاظ على اإلميان الروماين األرثوذكسي األصيل واملقدس حسب القدمي،" وابلتايل حن
 "ذوي التقومي القدمي". ليخصصوا ألقاب أخرى لنا. حنن مل بالتقومي القدمي لسنا وال ميكن أن نُدعى 

لى  عنغري التقومي وبقينا على ما كنا عليه وسنبقى كذلك: الكنيسة األرثوذكسية الرومانية اليت حتافظ 
كنز األرثوذكسية سليماً. إنه واجبنا كخّدام شرفاء وال عيب فيهم أبن حنفظ اإلميان متاماً كما تسلمناه 
من أجدادان لكي يكون للشعب الروماين املسيحي الثقة الكاملة أبننا مجيعنا سوف حنصل على املكافأة 

 اإلهلية يف يوم الدينونة. 

 شخصية األسقف إفلوغي كانت شائكةإذا قمنا بتحليل هذه املذكرات، نرى أن 
إبمتياز لكل من السلطات العلمانية والكنسية اليت كان يوجه هلا هذه الكلمات. هذه 
مل تكن جمرد أي مذكرات قدمية. فمضموهنا كان إنفعايل وإيضاحي ويرتكز على أسس 
أرثوذكسية اليت ال ميكن التنكر هلا إذا أردان حتاشي الوقوع حتت حكم أانثيمات اجملامع 

ه ر يف الكنيسة األرثوذكسية الشرقية. ومبا أن السيكيوريتاتاملسكونية والرؤساء الكبا
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أدركت بوضوح أن نشاطات األسقف مل تشكل هتديدًا لألمن القومي بل ابألحرى 
 ري مرغوبةكون هلا نتيجة غت أن تللمصاحل السياسية وأن احلقيقة اليت كان ينشرها كاد

إىل  ملنعه من الوصول على من يتعّرض هلا، لذلك هم جاهدوا بيأس -حسب رأيهم  -
مجهوره املراد إبعاقته ووضعه حتت املراقبة الشديدة. يف مجيع مذكراته سعى األسقف 
إفلوغي أبن حيصل على املوافقة على العمل قانونيًا دون أي واجب آخر على عاتق 
 الدولة، األمر الذي ابلتايل وحبكم القانون سيصّدق على احلالة الراهنة املوجودة والواقعية

وسيزيل ظلم إجتماعي كان قد حتول إىل إضطهاد ديين مزمن. وهؤالء الذين ُجذبوا إىل 
 نلتايل أابميكن هلم فعوا األموال من ميزانيات الدولة أو الكنيسة هذا النشاط الشرير ودُ 

  يتوظفوا بطرق أخرى مفيدة إجتماعياً. 

 ۱٦إقليم "الصادر عن حمكمة الشعب يف  ٢٦۱٣يتبنّي من احلكم املدين رقم 
أن الغرامات  ۱٩٦٥حزيران  ٩أاير/ ٢٧شباط" يف بوخارست أثناء إجتماع شعيب يف 

املفروضة على األسقف إفلوغي بسبب سكنه يف بوخارست دون واثئق إنتقال كانت 
أبكملها خطأ احلكومة اليت فشلت يف إعطائه أوراق ثبوتية بعد إعتقاله يف كوابشيين. 

 رفضت السلطات بعناد أبن تصدر أي وثيقة تثبت إنشاءأما ابلنسبة لعنوان منزله، 
م بفعل من املستحيل أن يقوم حبّله منفرداً؛ ابألحرى  مكان إقامة جديد. وابلتايل هو اهتُّ
اعتمد حّله كلياً على أولئك الذين يتهمونه. عندما واجهت هذا الوضع، أدركت املكمة 
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نونية من  يقم بتعبئة الطلبات القاأن مقدم العريضة يواجه مأزق واضح. فحقيقة أنه مل
ذ القرار أنه مل يكن هناك أسس للغرامات  أجل مكان إقامة دائم مل يكن خطأه، واختُّ

، وابلتايل كان ۱٩٦٥أاير  ٢٥-۱٢/٢۰-٧الثالثة اليت فرضتها امليليشيا أثناء فرتات 
ة جمرد املكمال بد من إعادة األموال إليه. يف هذه احلالة، مل تكن شكوى املتهم أمام 

فعل إهتام بل وصف للتجاوزات واملخالفات وأعمال الغنب واملضايقات اليت تسببت هبا 
 السلطات القمعية ابإلشرتاك مع حمرضني آخرين. 

إن قوة إميان هذا األسقف الثابت اجلنان وقناعته بضرورة اإلنتصار على قوى 
هو حّول اف السلطات منه. فالشر املتحالفة مع رموز الدولة امللحدة جعلته شخصاً خت

يف احلي العسكري،  ۱٣املنزل الذي اشرتاه يف بوخارست، يف مكانة سرتادا تيليفيزيوين 
إىل كابيال تقام فيها اخِلدم الكنسية وإىل مكان إقامة لألسقف والحقاً إىل دير. كما يف 

رضة غاحلاالت األخرى، أصبح وجود نواة روحية انشطة "خطر". فأُلصقت الشكاوى امل
والكاذبة جمدداً لتؤدي إىل حماكمة جديدة يكون فيها املتهمون الرئيسيون هم األسقف 
إفلوغي يتبعه األب املتوحد )الحقًا األسقف( ابخومي واألب املتوحد غاالكتيون 

 )فورتوان( واألب املتوحد بيمن )غوتو( واألب املتوحد فلوراي )بيرت(. 

، اقتحم عمالء امليليشيا ۱٩٦٥تشرين األول  ۱۰أيلول/ ٢٧يف يوم 
والسيكيوريتاته الكنيسة أثناء إحدى اخِلدم للقبض على ذوي التقومي القدمي "ابجلرم 
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املشهود"، وكان هذا من األساليب اليت اشتهرت هبا حماكم التفتيش الكاثوليكية والنظام 
احلدث  نالنازي والدول الشيوعية التواتليتارية. مّتت كتابة تقرير وُأخذت الصور ع

 أبكمله وُحّددت هوايت املؤمنني لكي يكونوا شهود؛ فالسلطات أرادوا أن يكون كل

 
 األسقف إفلوغي مع كهنة وراهبة يف دير رقاد والدة اإلله يف بوخارست؛ هدم الشيوعيون 

 ۱٩٨٣وأخرياً الدير نفسه أبكمله عام  ۱٩٧٤و ۱٩٧٣، ۱٩٦٩الكنيسة عام 
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نة مبّكلة قانونياً. اسُتجوب األسقف إفلوغي والكهشيء قانوين لكي تكون قضيتهم 
األربعة بشكل رمسي كما سبق وحدث، وحوكموا وصدرت أحكام حبقهم وُسجنوا يف 

حبق  ٣٥۱۰يف ما يلي، نضع ما نّص عليه قرار العقوابت رقم  72سجن فاكاريسيت.
 ۱٣/٢٦األسقف إفلوغي، والذي قُرئ بصوت عال يف اإلجتماع العام الذي انعقد يوم 

( حيث كان يتم اإلستماع ٢يف املكمة الكربى )جملس العقوابت رقم  ۱٩٦٦نيسان 
 ستئناف املّتهمني واملكومني: ال

إفلوغي أوات، الذي هو خملوع ومطرود من الدير من ِقبل اجمللس الكنسي الرهباين -هم سابنيإن املتّ 
وذكسية ذات التقومي كنيسة رومانيا األرث  املرتوبويل يف أبرشية سيبيو األرثوذكسية كونه أسقف كاذب على

]نظام  ۱٩٦٥تشرين األول  ۱۰]نظام جديد[ إىل  ۱٩٦٤آب  ٤من الفرتة املمتدة من  ،القدمي
قام بشكل غري شرعي بلباس ُحلل أسقفية. يف الفرتة ذاهتا، وبعد بناء كابيال يف منزله مع  جديد[

ورار، احتفل من( غوتو وفلوراي بيرت وإيون )ابخومي( ماملتهمني دمييرتو )غاالكتيون( فورتوان ورومان )بي
ابخِلدم الدينية حسب التقومي القدمي واليت حضرها العديد من األشخاص الذي هم أتباع هذه العبادة. 
أثناء الفرتة ذاهتا من الزمن، احتفل املتهم وهو مرتداًي احلُلل األسقفية ابخِلدم الدينية حسب التقومي 

 يوارا. لدايت أوريشيين وابنشيسيت وبروستوري وفاانتوري ومورا دومنيسكا ويف دير سالتالقدمي يف نطاق ب

كان هدف السلطات الشيوعية وأولئك الذين حّرضوا وساعدوا بقيام هذه النسخة   
رم هو القبض على األسقف إفلوغي وكهنته ومؤمنيه "ابجلالرومانية من حماكم التفتيش 

املشهود" وابلتايل لتشويش الرأي العام وإساءة مسعة كنيسة التقومي القدمي وخّدامها. 
                                                           

 سابقاً دير فاكاريسيت – املرتجم. 
72  
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ولكن النتيجة مل تكن سوى فضح أمر السلطات وعمالؤهم الذين دعموا و"ابركوا" هذه 
 مسيحية.  األفعال الغري

أعطت هذا الكم من الشجاعة والقوة هلؤالء  مل يكن هناك من دافع أو مصلحة
املناضلني األصيلني سوى إمياهنم امللتهب وحّبهم هلل الّلذان ثبتاهم أكثر من أي طاقة 
بشرية. وهذا تربهنه املالحظات اليت تركها األسقف إفلوغي عن حمنة معاانته يف خميم 

 عبة للغاية: ت ظروف صسالسيا لألشغال الشاقة، حيث ُجرب على القيام مبهام قاسية حت

 
 يف ذات الوقت اليت كان فيه رجال اإلكلريوس الرومانيون الرمسيون يتعاونون مع السلطات الشيوعية ليضطهدوا إخوهتم

 ،۱٩٦٥أرثوذكسيني كإخوهتم: يف عام -األرثوذكسيني ذوي التقومي القدمي، كانوا أيضاً يعانقون مسكونياً مسيحيني غري
 ( رئيس جملس الكنائس العاملي اجتمع مع إيون جورجيه۱٩٨٨-۱٩۰٤آرثر مايكل رامزي ) رئيس أساقفة كانرتبري

 (، وهو األسقف ۱٩٧٧-۱٩۰۱(، رئيس جملس الوزراء، والبطريرك يوستينيان )مارينا( )٢۰۰۰-۱٩۰٢ماورر )
 تكمن السخريةوهنا —لألخري منهما كجائزة صليب المربث ، وقّدمالكنيسة الرومانية األرثوذكسية على املتقدم

 على جهوده يف حتقيق الوحدة املسيحية. —املريرة 
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يف الصقيع واحلر، دائماً يتضور جوعاً، أعباء عمله هائلة، يُهان وُيضرب، ويف عزلة اتمة. 
ضربه املرض واضطر على البقاء لفرتات طويلة من الزمن يف مشايف األمكنة اليت كان 

ويف   أبفضل حاالهتا دون املستوى املطلوب.حمجوزًا فيها حيث كانت العناية الصحية 
كل مرة كان ُيطلق سراحه، كان يكمل عمله الذي كان تضحية يف سبيل تثبيت 
وحتصيل احلقوق املدنية لكنيسة التقومي القدمي. لقد برهن األسقف إفلوغي دائمًا ويف  

ام بل راب عضطكل مكان أن النشاطات الدينية لذوي التقومي القدمي مل تسبب أبداً اب
ابألحرى مت القيام هبا بسالم ويف خدمة األمة. يف مجيع املناسبات، إن كان أمام املؤمنني 
أو أمام السلطات الشيوعية، كان دفاعه دليل إميان ووقفة حامسة بوجه أعداء احلقائق 
اإلهلية والتارخيية املختصة ابحلرية واحلياة. كان دائمًا يقوم مبا ميليه ضمريه يف مهمته 

 دفاع عن كنيسة أجداده األرثوذكسية األصيلة، ولذلك هو كان أسقف مثايل. ابل

 
 األسقف إفلوغي بعد بضعة ساعات               

 ۱٩٧٩من رقاده عام   

أذار  ۱٣شباط/ ٢۸تويف األسقف إفلوغي يف 
 واحلزن يف قلبه ألنه مل حييا لريى كنيسة التقومي ۱٩٧٩

القدمي حرّة، وهي حرية انضل من أجلها كل حياته بسالح 
قاد ر  اإلميان بيسوع املسيح ووالدة اإلله. ُدفن يف كنيسة دير

والدة اإلله اليت بناها مع تالمذته بفضل تربعات املؤمنني 
 األبدية بعدما اةالذين  عرفوه  وتبعوه.  دعاه  هللا  إىل  احلي
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انتهى من جلجثة هذه احلياة. وابلرغم من أن قلبه كان ثقياًل أبمل املعاانة الكبري والظلم 
واإلضطهادات اليت تعرض هلا، لقد عاش األسقف إفلوغي حياة املناضل يف دفاعه عن 

اد  اإلميان  ُت اجِله  األرثوذكسي التقليدي ولذلك ميكنه القول أمام هللا: " و ق دد ج اه دد
اف ظدُت ع ل ى اإِلمي اِن." ُت ش ودِطي و ح   73 احل س ن  و أ متد مد

، ُدّمر دير والدة اإلله ابجلرّافات وقرب األسقف إفلوغي انُتهكت ۱٩۸٣يف عام 
ه كان جمهول إىل يومنا هذا. أثناء حيات قدسيته ورفاته نقلتها زمرة الشيطان إىل مكان

األسقف إفلوغي خطرًا على النظام الشيوعي وعلى أعدائه األخرين. وحقيقة أن 
ه الكنائس اليت بناها يف راميت وتييوس وتيتو وكوابشيين وبوخارست كلها قد ُدّمرت وجثت

نشاطاته  تاهلامدة ُأخبئت يف مكان ما هو دليل أنه حىت بعد عبوره إىل األبدية كان
تسبب اإلزعاج ألولئك الذين حقدوا على كنيسة التقومي القدمي. إن تضحيته هي جزء 
من تضحية أكرب قّدمها جيله من خّدام اإلميان األرثوذكسي. أراد األسقف إفلوغي أن 
يُدفن يف تراب بالده الذي أحبها كثريًا واليت من أجلها ترك جبل آثوس. مل تسمح 

لكثري من ثمانه أبن جيد راحة يف كنيسته يف بوخارست اليت بُنيت ابالرببرية الشيوعية جل
الشجاعة والتعب. ولكن أينما قد توجد بقاايه اليوم، هو يرقد مراتحًا يف الرب مثل 

 الكثري من الشهداء واألبطال الغري معروفون الذين قضوا أجلهم ضحااي اخلبث البشري.    

                                                           

  73 ٢ القديس تيمواثوس ٤:٧
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 إعادة أتسيس دير كيوكوفا
 كاويف والية اب

 
يف دير كيوكوفا، والية ابكاو، ميكن للمرء أبن يتمّعن مبوقع الدير الذي ُدّمر عام  

كما ذكران يف الفصل السابق. من التاريخ املأساوي للمجزرة اليت حصلت يف   ۱٩٣٥
ت فقط كنيسة صغرية أبعادها متواضعة وهي قريبة لكنيسة جديدة بُنيتبقى هذا املكان، 

 عترب ابخومييُ  لتذكران بتلك األوقات اليت كانت فيها حرية الضمري ممنوعة.  يف أايمنا، 

 
 كنيسة الثالوث القدوس يف دير كيوكوفا كما تبدو اليوم



171 
 

أسقف فرانشيا، وهو األب الروحي هلذه البيئة، مثاالً  كالسيكياً عن العالقة اليت تتجاوز 
انيا، من من مواليد ترانسيلفنحدر ومانيني من كل أحناء البالد. يأالف السنني بني الر 

شعب بسيط ولكن مؤمن أهلم فيه مثال التضحية. هو اكتشف اإلميان األصيل يف دير 
راميت حيث لبس ثوب الراهب. ق د ره منذ صغره املليء كما هو مبآسي ال حُتصى ارتبط 

 بق د ر األسقف إفلوغي الذي كان مرشده ومثاله يف الصمود. 

 ع أخرى لذوي التقومي القدمي وأديرة وكنائس بتواريخ شبيهة،ابلرغم من وجود مواق
يبقى هناك شيئاً مميزاً يف دير كيوكوفا. فكما ذكران سابقاً، لقد قُتل هنا مخسة رجال رمياً 
ابلرصاص أحدهم راهب، ولنضيف بُعدًا مروعًا هلذه اجملزرة، ُرمي هذا الراهب يف بئراً 

اً ّمينا إىل هذه الوفيات الثمانية وعشرين جرحيبعد أن دحشوا خشبة يف حلقه. وإذا ض
واملاكمات واألحكام اليت ال حتصى ألولئك الذين استطاعوا اهلروب أحياًء، يصبح 
لدينا صورة جيدة عن العواقب اخلطرية إلصالح التقومي واإلصرار الوحشي الذي اسُتخدم 

رتتيب اليومي،  التضحية ال ليتم السري به. عندما يفكر املرء هبذا املكان الذي كانت فيه
ليس من الصعب أن نتخيل دير كيوكوفا كمكان للحج والتأمل مكّرسني لذكرى هؤالء 

 الشهداء الذي عانوا ظلماً من أجل العدالة.

لعدة سنوات مل يُبىن شيء يف موقع اجملزرة ولكن املارّين قرب ذلك املكان كانوا، 
إبسم األجيال القادمة، يرمسون ِإشارة الصليب على أنفسهم ليذكروا تلك األحداث 
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أتى األسقف ابخومي إىل كيوكوفا سواًي مع راهبني  ۱٩٥٦األليمة. ولكن يف عام 
ق ذلك الذي مت تدمريه. كان هذا قرار اختذ ابلتوافآخرين حتديداً لبناء دير جديد مكان 

املتبادل مع قادة كنيسة التقومي القدمي الذين، ابلرغم من إدراكهم لصعوبة ذلك، كانوا 
يتمنون إحياء احلياة الرهبانية يف ذلك املكان من البالد. وإذا أخذان يف عني اإلعتبار 

 اتليتاري جتاه األداين، كانوموقف النظام الشيوعي التو  ۱٩٣٥و ۱٩٣٤أحداث عام 
 من نيمن املتوقع أن نرى معارضة من كهنة التقومي اجلديد الذين كانوا اآلن مدعوم

 أصحاب نظرة ملحدة. وهذا ابلضبط ما حصل. فمجّرد وجود يني قمعرمسيني إداريني
هذه اجملموعة من الرهبان أنعش قوى الشر الذين بدأوا جمددًا بتكييف تكتيكاهتم 

فيها  نتصار احلقيقة وهي معركة افتقرديدة. فاستؤنفت املعركة من أجل ااجلللظروف 
املؤمنون للسالح ما عدى اإلميان وخربهتم السابقة. إحدى احلسنات كانت وجود كهنة 
من اجليل الشاب الذي كانوا يكملون عمل الذين سبقوهم. أما العالقة بني املضطِهدين 

غري هللا حىت تسّرب ص ةعونرف واحد، ولكن مبواملضطه دين كانت دائمًا منحازة لط
إبستطاعته أن يغرق ابخرة كبرية. وبناء الكنيسة على موقع الدير السابق كاد أن يكون 
مستحياًل دون تدخل السلطات امللية الذين كانوا أّول من أُنذر هبذا األمر. لقد كان 

ا كانت جرافة ينمشبه مستحيل حىت أن حيلم أحدهم ب تأمني ترخيض بناء لكنيسة ب
اإلحلاد تسحق وتدّمر ضمري الشعب الروماين خبداعهم أن فكرة الدين هي "عدو من 
الطبقة". بعد عدة مطالبات متكررة وطارئة، منحت التعاونية امللية للزراعة املؤمنني 
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احلديقة اليت ُبين عليها الدير األصلي وتصريح لبناء منزل من غرفتني. ولكن بسبب 
لتقومي اجلديد من املناطق اجملاورة، ُسحب ترخيص البناء الصادر عن جملس تدخل كهنة ا

الشعب ابلرغم من أن أساسات املنزل قد سبق ومّت صّبها. يف كل مرة جنح فيها ذوي 
التقومي القدمي ابحلصول على موافقة للبناء، كان يتم سحب الرخصة إبصرار "إخوهتم يف 

 املسيح."  

 منت املوافقة أخرياً، ويف غضون شهرين فقط مت بناءولكن يف هناية املطاف أت
منزل صغري أضيف إليها الحقاً أجنحة إضافية. ولتحاشي إاثرة الشك عند السلطات، 
اسُتخدمت غرفة املائدة )الرتابيزا( لزراعة الفطر بينما عمل الرهبان يف مزرعة تعاونية 

جمه لكن ابلرغم من صغر حيربون املواشي والعنب لكي يتحاشوا الطرد من املنطقة. و 
ضد األسقف ابخومي  ۱٩٧۰أاثر تقدمهم إنتباه السلطات واخُتذت اإلجراءات عام 

 ناء فرتةولكن أث ة سنة يف السجن مد كالمها   على  ُحكم  تيودوسي.  األب  وتلميذه 

 
 دير كيوكوفا أثناء سنوات 

 اإلرهاب الشيوعي

استئنافهم ُمِنحوا عفو وأُبطل حكمهم. يف 
الوقت املناسب، مّت تركيب كابيال كاملة 

ُوضع برجاً  ۱٩٧٢داخل املنزل ويف عام 
صغريًا على رأسه صليب للدليل أن هذا 

يعة   مكان عبادة ميّجد فيه هللا ليالً هناراً. يف طب
 احلال،   كانت  السلطات   امللية  امللحدة
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ة إضطهاد على شكل غرامات وازنة معارضة هلذا املسعى الروحي وابلتايل شّنت محل
 ضطهادات من كل نوع ومن مجيع اجلهات.     وا

خيربان األسقف ابخومي يف ذكرايته كيف أن يف بداية شهر كانون األول 
املتوحد ابييسيي )أوردا( إىل والية ألبا لإلحتفال بعيد -سافر هو والشماس۱٩٥٦

القديس نيقوالوس يف إحدى الكنائس هناك. حصل ذلك بفرتة قصرية بعد أن سحقت 
فة الدابابت السوفياتية اإلنتفاضة ضد الشيوعية يف مجهورية الشعب اهلنغاري الثالثة املعرو 

(.  ۱٩٥٦تشرين الثاين  ٤تشرين األول/ ٢٢ – ۱۰/٢٣ابلثورة اهلنغارية )تشرين األول 
كانت السيكيوريتاته تراقب كل النشاطات وتقوم ابإلعتقاالت وحتاكم األشخاص وتُنزل 

 يفالعقوابت هبم. ويبدو أن هدف الرهبان كان معروفًا لقوات السيكيوريتاته ألهنم 
سيكيوريتاته ر قيادة الطريقهم إىل راميت احُتجز األب ابخومي وابييسيي وُأخذوا إىل مق

يف ألبا يوليا. بعد بضعة ساعات من اإلستجواب نُقل األابء الحقاً يف تلك الليلة ذاهتا 
تعبري ستجواهبم يف اليوم التايل. بدأ الرهبان إضراابً عن الطعام للاإىل أيود حيث استؤنف 

لليل ظهر ا عن براءهتم. بعد مخسة أايم من اإلستجواب، عاين األب ابخومي رؤاي أثناء
( وقال له: "اي أخي، ملاذا مّت ٣۰٤له خالهلا القديس الشهيد يف الكهنة كرباينوس )+

اعتقالك وملاذا أنت حزيناً؟" أجابه األب ابخومي أنه حزين ألنه اعُتقل بطريقة غري 
 قانونية. قال له القديس كرباينوس أباّل يضطرب بل ليصلي له وسوف ُيسمح هلم
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 . جنح األب ابخومي ابلكثري من الصعوبة أبن خيرب رؤيته لألبابلذهاب إىل دايرهم
ستجواهبم اابييسيي واتفق كالمها على إمضاء فرتة الليل أبكملها ابلصالة. يف الصباح مت 

مرة أخرى ووقّعوا على نسخ اإلستجواب ومن مث ُأخذوا إىل مكتب املدعي العام. وبعد 
يقيموا لكن كان ذلك الوقت متأخرًا كثريًا لالتدقيق يف ملفاهتم، أُطلق سراح الرهبان و 

اخِلدم اإلهلية لعيد القديس نيقوالوس كما كانوا قد خّططوا سابقاً. ابلرغم من ذلك كان 
املؤمنون على يقني أبن إطالق سراحهم مل حيصل نتيجة ختليهم عن اإلميان األصيل؛ 

 ة. نضال عن احلقيقفهم أدركوا أن هذين األبوين اإلثنني قد محلوا أبمانة شعار ال

عاد الرهبان إىل بوخارست حيث احتفلوا ابخِلدم اإلهلية لعيد الظهور اإلهلي. 
وابلتايل وصل اخلرب بسرعة إىل البطريركية أن يف منطقة بوخارست هناك "معقل" لذوي 
التقومي القدمي أتسس حتت قيادة األسقف إفلوغي، فقامت هذه بدورها وأعلمت 

وهكذا اعُتقل األب ابخومي واألب ابييسيي جمددًا بينما ذهب السيكيوريتاته بذلك. 
األسقف إفلوغي واختبأ. أخذوهم وعادوا هبم إىل أيود حيث كان قد أُطلق سراحهم 
قبل ذلك بشهرين فقط وُحكم عليهم بثمانية أشهر يف السجن. كانت هذه احلادثة 

ان  ا على يقني أن الرهبمثااًل آخر عن حقد ونقمة أولئك الذين، ابلرغم من أهنم كانو 
كانوا أبرايء، مل يريدوا احلّبة الصاحلة أبن تُزرع بل أرادوا الزارعني أن خيتفوا. ولكن مجيع 

 هذه العذاابت واملعاانة القت جزاءها؛ فكل من يزور دير كيوكوفا اليوم سيعاين لنفسه
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 هللا.  ةعونموة و بقمثار أولئك املناضلني الذين مل يتوقفوا ولو للحظة عن اإلميان واألمل 

كان اإلضطهاد ضد كنيسة التقومي القدمي ال يتوقف وهدفه وضع حد للنشاطات 
الدينية لذوي التقومي القدمي أبي وسيلة ممكنة وللحد من أتثريهم على املؤمنني وابألخص 
الشباب منهم، وهذا ابلتايل يتيح الإلحلاد الشيوعي ابلدخول دون قيود على عقول 

ات الفكرية ألولئك الناشطون فعلياً يف هذا اإلضطهاد قد احنجبت بشكل الناس. فالقدر 
دائم بضباب احلقد؛ هم تنّكروا ألنفسهم أبهنم يشاركون يف أفعال هي بشكل صارخ 

أرثوذكسية وملحدة. اليوم تستمر وسائل اإلعالم ابلكشف عن جمازر  مسيحية وغري غري
ت املسيحية ة ليس فقط من منظار األخالقياتسببت هبا ثقافة اإلحلاد واحنرافاهتا اخلطري 

 بل أيضًا يف كل أعراف السلوك البشري الالئق. والكثري من هؤالء الذين قاموا أبذية
 لشعور ابلندماالقدمي حتديداً فقط اآلن بدأوا  الكنيسة األرثوذكسية عامة وكنيسة التقومي

 ألهنم منعوا الكنيسة ابلقيام مبهمتها الرسولية من تنوير وتوجيه للناس. 
 

 أخوية أثناء زايرات مضايقة ذو،ي التقومي القدمي اليواننيني
 وسالتيوارا، والية سوشييفا إىل بروستور،ي، والية نيمت
 

روستوري بونسبياً يف زمن من احلرية الدينية، قام مؤمنو  احلرب العاملية الثانيةبعد 
والية نيمت ببناء كنيسة جديدة، وُرسم األب فاسيلي إغناطي ليخدم هذه الرعية.  يف
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ولكن السالم الذي ابتغوه دّمره كاهن التقومي اجلديد يف تلك املنطقة الذي طلب من 
السلطات التدخل ملنع ذوي التقومي القدمي من العمل هناك. وأول من مّت اإلعتداء عليه  

م عدة مرات للباسه جّبته الكهنوتية بشكل غري قانوينكان األب فاسيل  ي بشخصه. اهتُّ
وابلقيام بواجباته الكهنوتية دون إمتالك السلطة على القيام بذلك. نتيجة هذه 
اإلفرتاءات، ُحكم على األب فاسيلي أربعة مرات أثناء حقبة الديكتاتورية الشيوعية. 

ك بعد لذي اُعتقل فور بدئه ابخلدمة وذلولكن نضاله استمر هبا األب جورجيه بوزداي ا
أن اهتمه كاهن التقومي اجلديد نفسه الذي اهتم األب فاسيلي. إضافة إىل كل ذلك، ُمنع 

 األب جورجيه من إستعمال املقربة املشرتكة لدفن رعاايه.

حصلت حاالت كهذه بنسبة أكثر تواتراً يف منطقة راسكا، والية سوشييفا حيث 
حصلت اضطراابت  ۱٩٩۰و ۱٩٧٤حالياً خيدم الرعية. بني عامي  األب ابفل موغرزان

ال حتصى يف مناسبات جنازة لذوي التقومي القدمي، ويف ثالث حاالت ُجرب األب ابفل 
على ترك جثث هامدة على أبواب املقربة ألهنا كانت مقفلة. نصح ضباط السيكيوريتاته 

ي كان دوماً لي، األب فراجيتورو الذاألب ابفل أبن يتفاهم مع كاهن التقومي اجلديد امل
يتصل ابلسيكيوريتاته ليتذمر على ذوي التقومي القدمي. ففي الكثري من األحيان كان  

 كهنة التقومي اجلديد أكثر غرية يف اضطهادهم مقارنة مع ضباط السيكيوريتاته! 

 ، أرادت جمموعة من أساقفة وكهنة ورهبان من ذوي التقومي القدمي۱٩۸٣عام 
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 لكرباينوس مرتوبوليت )حينها  ۱٩٧٧املرتوبوليت غلكريي أثناء أول زايرة لرومانيا عام 

 أرمشندريت( أوروبوس وفيلي، يرافقه األسقف )حينها الكاهن الرهباين( أمربوزيوس
 

من اجلمهورية اليواننية الثالثة زايرة دير سالتيوارا. وعندما انتشر هذا اخلرب، ُوّجهت هلم 
ة وقدموا هلم حيث استقبلهم املؤمنني مبحبة كبري  لزايرة الرعية يف بروستوريأيضاً الدعوة 

تضافتهم سلزوار املؤمنني الذين تركت فيهم اوجبة طعام يف ابحة الكنيسة. ابرك الكهنة ا
واستقباهلم احلار أثراً عميقاً. وبينما كان الزوار يغادرون، أُوقف الباص الذي كانوا يركبونه 

اعية أعاقت طريقهم. وترّجل من الشاحنة رجل ميليشوي ومدير بواسطة شاحنة زر 
مكتب الربيد امللي وجايب ضرائب من سافيسيت يدعى أنغوراينو وبضعة آخرين. هؤالء 
الرمسيون صعدوا إىل الباص وبدأوا ابلصراخ املسيء بوجه رجال اإلكلريوس اليوانن 

 يد صا من ع جترأ بنزع  دهم حىت أح "ألكل اخلبز الروماين".  ابجمليء  إايهم  متهمني 
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 املرتوبوليت غلكريي )من جهة اليمني( مع كالسيتوس مرتوبوليت كورنثوس )من جهة اليسار( أثناء زايرة لوفد من أساقفة

 ۱٩٨٣الكنيسة األرثوذكسية األصيلة )ذات التقومي القدمي( يف اليوانن إىل سالتيوارا عام 
 

( كان يستعملها لريتكز ۱٩۸٦-۱٩۰٦كورنثوس )املرتوبوليت العجوز كاليستوس  
عليها أثناء املشي. هؤالء الدخالء كانوا قد أرسلهم كاهن التقومي اجلديد امللي، األب 
نيقوالي جيورجيو. وبعد تعرضهم هلذه التصرفات الفظة واحلاقدة داخل الباص، أُوقف 

ه األب يليشيا يرافقالزوار جمددًا بعد ذلك يف وسط اجملّمع على أيدي قائد مركز امل
 جيورجيو. وعندها كان من الصعب أن نتخيل لقاء أكثر "أخوية" بينهم!

فالكاهن الذي كان يرتدي وشاح أمحر ليتربّج برتبته الكهنوتية فتح ابب الباص 
وصرخ بوجه الضيوف، معلناً نفسه أهم شخصية يف بروستوري وابلتايل كان جيب على 
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ألخذ اإلذن بزايرة املنطقة. ومن مث أُرغم األسقف )الحقاً الكهنة الزوار أن أيتوا إليه 
املرتوبوليت( سيلفسرتو واملرتوبوليت كاليستوس على اخلروج من الباص؛ هذا األخري، 
وهو رجل عجوز، رسم إشارة الصليب على نفسه أمام هذه املشهد. أُعيد األساقفة 

ي هناك داخل كز امليليشيا. بقاليوانن إىل الباص، أما األسقف سيلفسرتو فأخذوه إىل مر 
املكان مع األب جيورجيو بينما قائد املركز توركانو ذهب خارجاً. يف غضون ذلك، 
تدخل املؤمنون من رعية التقومي القدمي بسرعة لتهدئة األمور بعد أن شعروا ابإلرتباك 

 نتيجة ما جيري. 

ال ميكننا إالّ أن نتخيل اإلنطباع الذي شعر به ضيوفنا من اليوانن ليس فقط جتاه 
السلطات بل أيضًا واألهم من ذلك جتاه أخالقيات كهنة التقومي اجلديد، وذلك ألهنم 
تعرضوا إىل مضايقات إضافية طول فرتة زايرهتم أيضاً. فبأمر من مرتوبولية إايسي، مجيع 

غلقت أبواهبا وأصبح من الواجب احلصول على موافقة خاصة من أديرة التقومي اجلديد أ
املرتوبولية لزايرهتا. إن هذه األماكن التارخيية اجلميلة هي كنوز عظيمة لألرثوذكسية 
الرومانية وجيب أن تكون أبواهبا مفتوحة للجميع. هي ليست ملك خاص ألي جمموعة 

سهم ها مؤسسو تلك األديرة أنفبل ابألحرى هي إرث مشرتك لكل الشعب الروماين أورث
 لألجيال القادمة من املسيحيني األرثوذكسيني. 
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، أتى كرباينوس مرتوبوليت أوروبوس وفيلي ومرتمجه األب ۱٩٨٣الحقًا يف عام 
املتوحد )حاليًا األسقف( أمربوزيوس من اجلمهورية اليواننية الثالثة إىل مجهورية رومانيا 

ونزال يف فندق يف تريغو  74ل يوم عيد دير سالتيوارا،اإلشرتاكية لإلشرتاك يف إحتفا
آب، أي فقط يومني قبل اإلحتفال ابخِلدم اإلهلية لعيد التجلي،  ٤/۱٧نيمت. ويف ليلة 

اتصل هبم رجال من امليليشيا امللية وصادروا جوازات سفرهم. ِقيل هلم أهنم يف الساعة 
العاشرة من الصباح التايل يتوجب عليهم احلضور إىل السفارة اليواننية يف بوخارست. 

ارة وسائق وغادروا يف اخلامسة صباحاً. ولكي يكونوا هناك على الوقت، أُعطوا سي
ولكن عوض عن ذلك، اقتيد اإلكلريكيني اليواننيني مباشرة إىل مطار ابنسيا حيث طُردا 
  من البالد دون سابق إنذار. وكما أكد الزائران عرب اهلاتف بعد وصوهلما ساملني إىل

 75(.٦٩٨۱-۱۰٩۱دايرهم، كان هذا من ختطيط البطريرك يوستني )مويسيسكو( )
ولكي مينعوا املؤمنني من اإلحتفال يف عيد الدير السنوي، نصبت امليليشيا حواجز 

ل ن إىل سالتيوارا. ولكن كللباصات وضغطت على أولئك املسافريوألغت رحالت 
ن كانوا مندفعني بوالئهم وحّبهم ملهدهم الروحي، و ذلك كان دون جدوى ألن املؤمن

 ت وفوق التالل لكي حيضروا اخِلدم اإلهلية.فانعطفوا يف طريقهم إىل داخل الغااب

                                                           

 وهو عيد التجلي اإلهلي الواقع يف ۱٩/٦ آب – املعّرب
 74  

 75 هذا كان خلف البطريرك يوستينيان )حكم من ۱٩٤۸-۱٩٧٧( وسلف البطريرك ثيوكتيست )أراابسو( )حكم من ۱٩٨٦ –
املرتجم. –( ٧۰۰٢   
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يف كل املاكمات اإلثنني وتسعني اليت ُوّجهت ضد كهنة كنيسىة التقومي القدمي،  
كانت اإلهتامات دائمًا هي ذاهتا: لباس اجلبة بشكل غري قانوين، أخذ هيئة عناوين 

عض ب رمسية، كسر اخلتوم على الكنائس، واحلصول على مساعدة غري مناسبة؛ يف
م الكهنة ظلماً أبفعال عدائية ضد النظام اإلشرتاكي والدولة. وكان املشتكون  احلاالت اهتُّ

ل األب قواملخربون أيضًا دائمًا ذات الشيء: ممثلون عن كنيسة التقومي اجلديد. اعتُ 
اترازي بيسلياغا واألب ثيوفيالكت مورغوشي بعد إهتامات من كهنة التقومي اجلديد من 

الدانوب و سيا يف والية غاليت. طُلب من أنثيموس رئيس أساقفة توميس برالد وسال
 بسحب شكواهم، ولكن أجاب رئيس األساقفة أنثيموس السفلى أبن يقنع املشتكني

أنه لن يسمح أبي كاهن من نطاق آخر أبن خيدم يف تلك الوالية. يف قضية أخرى، 
أس خدمة ن دير سالتيوارا أبن يرت سأل أحد املؤمنني يف بوايان مارولوي األب مارتينيان م

جنازة. فور إنتهاء اخلدمة، اعتقله قائد املركز امللي. مل يعرف أحد مكان وجود األب 
، شاهد األب أغاثنجل أحد املتقدمني يف الكهنة يدعى ۱٩٥٩مارتينيان. مث يف ربيع 

فوراً، فهو   لغرادينارو يلبس ُحلل األب املتوحد املفقود. تعّرف األب أغاثنجل على احلُل
كان قد قام خبياطتها بنفسه يف دير سالتيوارا. وابلتايل، قام هذا وكتب رسالة للمتقدم 
يف الكهنة من أربعة صفحات يعرّب فيها عن سخطه للحالة اليت وصلت إليها األمور 
هذه. وجدت هذه الرسالة طريقها إىل السيكيوريتاته فاسُتدعى األب أغاثنجل ليؤدي 

 رّئه إهانة شخصية رمسية." جواابً عن "جت
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 عتداءات على أديرة التقومي القدمي للراهباتإ
 

أثناء احلقبة الشيوعية التواتليتارية، حىت أديرة النساء مل تنجو من اإلضطهاد. ودير 
ي غاغيسيت يف منطقة بولوتيسيت يف والية فرانشيا هو مثاالً مؤثراً عن ذلك. تربّع إيورداش

. كانت أخوية ۱٩٤٨براتو ابألرض اليت ُبين عليها الدير املقدس، والذي متّ تكريسه عام 
. تعد حوايل سبعني راهبة الذين أمتمن القانون الرهباين وفقاً للتقليد املقدس الدير دائماً 

أاثرت رحالت احلج اليت قام هبا املؤمنون إيل هذا الدير حسد كهنة التقومي اجلديد يف 
املناطق اجملاورة. هؤالء الكهنة ضغطوا على السلطات الذين بدورهم بدأوا محلة من 

، ۱٩٦۱ن بعض من الراهبات على مغادرة الدير. ويف عام التهديدات والرتهيب، جابري
قام أشخاص رمسيون وأغلقوا الكنيسة وختموها وابلتايل منعوا كل النشاطات الدينية 

، أُرسل شخصان كاان يعمالن يف منحل دير سالتيوارا ۱٩٧٩هناك. ولكن يف عام 
ته سنتني قد مدومها جيورجيه رومان وميهاي فراشيو إىل الدير السابق حيث وحتت ع

لى يقتضي عمع احلكومة قاموا برتبية العجول واخلنازير؛ ضمن هذا العقد شرط 
رتكهم وشأهنم. يف غضون ذلك قاموا إبصالح الكنيسة واألبنية اخلارجية. أن تالسلطات 

ولكن عندما اكتشفت السلطات هذا األمر الحقاً، اثر غضبهم فحضروا إىل املكان 
حمر ضني من كهنة الكنيسة الرمسية ليغّرموا كل من  ۱٩۸۱كانون الثاين   ۱/۱٤يوم 
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مّت هدم األبنية اخلارجية  ۱٩٨۱نيسان  ٣أذار/ ۱٢ويف  76ليه. ۰۰۰٣املؤمنني مبلغ 
وبعد يومني ُهدمت الكنيسة؛ بعد ذلك مّتت تسوية األرض يف املكان وُحّولت إىل 

ومدير  مية غابة فيدراحضانة أطفال. قاد عملية اهلدم أمني سر جملس الشعب وقائد حم
معهد األحباث اجليولوجي يف ابكاو، دمييرتي ميهاي، يرافقهم عشرون من مراقيب األحراج 

 من املمية الذين جلبوا معهم جرافة من مكتب األحراج. 

كم كان املرتوبوليت غاالكتيون على حق عندما كتب يف كانون األول 
۱٩۱٦: 

عطوا أوامر بسجن ممثلي املسيح وهدم كنائسه، سيقومون بذلك إذا هؤالء يف مراكز القيادة اليوم أُ 
 بضمري مراتح مقتنعني أهنم كانوا جمّرد يقومون بواجبهم. 

وحقيقة أن ال أحد اعرتض على هذه األفعال هو برهان على مدى جدية ظاهرة اإلحلاد 
لرغم من ما قاله اباجملتمعات الريفية،  هاومدى تغلغلها يف كل طبقات اجملتمع مبا في

 : "األبدية ولدت يف األرايف".(۱٩٦۱-۱۸٩٥الشاعر لوسيان بالغا )

هذه أضحت املعامل الرئيسية للتاريخ  –اإلميان والشهادة، الغرية والتضحية 
العاصف لدير براديتيل يف والية نيمت حتت حكم الديكتاتورية الشيوعية. أوقات صعبة 

 ابهلل مت ختطّيها إبميان الراهبات الصلب ورجائهنسببها خبث أانس يف خدمة الشيطان 
                                                           

  76 ما يعادل حوايل ۱۰۰ دوالر يف تلك احلقبة - املرتجم
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 البوابة وبرج األجراس يف دير براديتيل للراهبات )يساراً( والكاثوليكون 

 التابعة له، كنيسة احلماية املقدسة )مييناً(
 

شّكل الصوم وصلواهتن  77الذي ال يضع علينا أمحال أكثر من ما نستطيع حتمله.
الدامعة أسلحتهن الوحيدة يف هذه املعركة الغري متساوية ضد قوى الظلمة، معركة مل 

 تقاتل فيها فقط الراهبات العجزة بل أيضاً أولئك من األجيال الشابة. 

يقع دير براديتيل للراهبات يف مكان مجيل ولو يكن مستنقعًا حتيط به الغاابت. 
؛ ولكن أعمال البناء تقدمت بصعوبة  ۱٩٤۸يسة يف ربيع ُوضعت األساسات للكن

كبرية ألنه مل يكن هناك طرقات سالكة للمكان وعدد العمال كان قلياًل. حبلول عام 
، جنحت األخوية ببناء كنيستهن األوىل اليت كانت جدراهنا خشبية وسقفها من ۱٩٥٦

رب اخلشب والالصق عة عألواح اخلشب. نتيجة الطبيعة املستنقعية، تسّربت الرطوبة بسر 

                                                           

77 أنظر ۱  كورنثوس ۱۰:۱٣.
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، ولكن الرطوبة ۱٩٥۸مهددة سالمة املبىن برمته. جرت اإلصالحات عليه عام 
استمرت وبدأت الشقوق تظهر يف اجلدران. وتسببت اهلزة األرضية اليت حصلت يوم 

 خبراب أكثر يف مبىن الكنيسة.  ۱٩٧٧أذار  ٤شباط/ ۱٩

انية كانت رهبلكن حياهتن اليف هذا الوقت، أصبح عدد اجلماعة حنو مئة راهبة و 
ضطهادات من شىت األنواع. مّت تداول فكرة بناء كنيسة جديدة، صعبة للغاية نتيجة ا

وابلرغم من أهنا كانت مشروع خطري، اتضح األمر أن هذا هو احلل الوحيد. مّت شراء 
ولكن فقط لإلصالحات. فاحلصول على أي تراخيص كان من شبه  ۱٩٨٦املواد عام 
ت، وابلتايل كانت هناك حاجة حللول مبتكرة والعمل كان جيب القيام به املستحيال

وبسبب األمطار الغزيرة اليت زادت من كثافة الطبيعة املستنقعية،  ۱٩۸۸ابلّسر. يف ربيع 
رورة ن ابلرغم من املخاطر اهلائلة ضاملذبح املقدس. فأصبح حتمياً اآل اهنار أحد جدران

 ثمن. بدأ العمل بربكة املرتوبوليت سيلفسرتو. هبذابناء كنيسة جديدة مهما كان ال
التشجيع من قائدهم الروحي املستحق واملغامر، برهنت الراهبات أبهنن متساوين مع 
أسالفهن اللوايت خالل حياهتن املكرسة كتنب العديد من صفحات البطولة األصيلة يف 

ني وقاموا يسة بيومسجالت النضال للحفاظ على اإلميان األصيل. صّبوا أساسات الكن
بتأطريها بثالثة أايم أخرى مث صّبوا إطار هيكل الدعم للقناطر والسقف بثالثة أايم 

 أخرى.  
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ولكن كما يقول املثل الشهري، "فقط الشجرة املثمرة هي اليت تُرجم ابحلجارة". 
، حضر عدة شخصيات رمسية من بلدية غرومازيسيت ۱٩۸۸حزيران  ٥/۱٨ففي يوم 

مازيسيت ودخلوا الدير يتبعهم عّمال بلباس العمل جلبوهم معهم ليهدموا يف والية غرو 
ار وكبار، صغ –البناء. حصلت مواجهة بني قوى النور وقوى الظلمة. مجيع الراهبات 

شّكلوا حاجزًا حيًا يتطويقهم الكنيسة أبجسادهن. ورفعوا أيديهن  –مرضى ومعافني 
الرمسيون والعّمال بعدم هدم الكنيسة إىل السماء وابلدموع يف أعينهن توسلوا من 

مذكرينهم بدينونة هللا الرهيبة واحلياة األبدية اليت ستأيت وراءها. ولكن الرمسيون معميون 
من الشيطان بقوا غري مبالني. ومع قرع األجراس، شّدت الراهبات أنفسهن عازمني على 

 أعماقهم وا روحيًا يفاملوت حتت اجلرافات. ولكن هللا طّرى قلوب العّمال الذين اهتزّ 
بتقوى الراهبات ورفضوا أن يهدموا الكنيسة مفضلني خسارة وظائفهم أو حىت قطع 
أيديهم كما مت هتديدهم. إقرتح أحد املمثلني عن السلطات حل تسوية: يدفع الدير 

ووقف أي أعمال بناء أخرى. وبدأوا إجراءات قانونية  78ليه ۰۰۰٨۱غرامة قيمتها 
(، ولكن ۱٩٩۰-۱٩٢۸الالبسة األسكيم ثيوفاان )نيستور( )-حبق رئيسة الدير الراهبة

آب  ٤/۱٧حماكمتها بقيت تؤجل إبستمرار. يف غضون ذلك، استمر العمل ويف 
كم حل، كانت قناطر السقف قد ُوضعت يف مكاهنا. مث ومبشيئة هللا انتهى ا۱٩٨۸

                                                           

 ما يعادل ٦۰۰ دوالر يف تلك احلقبة – املرتجم.
78  
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، و كل شيء انتهى لصاحل أولئك ۱٩۸٩كانون األول   ٩/٢٢الشيوعي الديكتاتوري يف 
 العملة الرهبان والراهبات يف حديقة والدة اإلله.

إذا أردمت أن تكونوا مقتنعني بتعب أخوية الراهبات وصربهن وشجاعتهن، دير 
ة األصيلة، مربهناً يبراديتيل ينتظركم. هو جوهرة يف عقد اجلماعات الرهبانية األرثوذكس

 مدى أمهية قوة اإلميان األرثوذكسي األصيل.  
 

 نشاطات ذو،ي التقومي القدمي
 ضد الشيوعيني وامللندين

 
إذا قمنا بدراسة نشاطات كهنة الكنيسة األرثوذكسية األصيلة أثناء حقبة 

 عاديةمالتواتليتارية الشيوعية يف رومانيا، يتضح لنا أن هذه النشاطات كانت بطبيعتها 
للشيوعية ومعارضة حبزم لسياسة اإلحلاد اليت للحكومة. هلذا السبب أُطلق العنان لقوة 
الدولة ضد ذوي التقومي القدمي هبذه الوحشية. وامتصت زوبعة اإلضطهاد العديد من 
الذين استفادوا، ليس إطالقًا من اجلرائم املذكورة، بل ألهنم ببساطة أرادوا أن يقيموا 

 شيوعية الشيطانية. شّكلت أعمال اإلستنارة الروحية الرعائية التاليةمصاحل مع القيادة ال
جزء ال يتجزأ من نضال عام بوجه الشيوعية امللحدة: بناء وإعادة بناء الكنائس، وضع 
صلبان على القبب وأبراج األجراس، القيام ابخِلدم الكنسية ابلرغم من اإلضطهاد الصارم 
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ي، يف ليلة عيد ميالد املسيح وليلة عيد الظهور اإلهل من الدولة، زايرة عائالت املؤمنني
وإحتفال األسرار املقدسة واخِلدم اخلاصة للشعب. من هذا املنظار، خضع كهنة 
وعلمانيي التقومي القدمي إبستمرار لإلضطهاد: أماكن عبادهتم أُغلقت أو ُدّمرت؛ ُغّرم 

قهم أحكاماً    املاكم وحىت ُأصدر حبهم مراراً إىلحلضور اخِلدم اإلهلية ومت إستدعاءاملؤمنون 
كمجرمني؛ وُمنع احلج إىل األماكن املقدسة. كانت كنيسة التقومي القدمي الفئة الدينية 

ن الوحيدة يف البالد اليت عارضت الدكتاتورية الشيوعية بشكل روتيين، رافضة حبزم التعاو 
ة ملواجهات نحت الفرصمع السلطات. واإلجراءات القانونية اليت اخُتذت حبق كهنتها س

مباشرة حتولت لوسائل إعالم تنشر الثقافة الدينية ونشر اإلميان األرثوذكسي األصيل يف 
قلب اآللة القمعية اليت ارتكزت عليها الدولة امللحدة. لكل حمكمة واستئنافها ميكننا  

مة  ككتاب جملد من التعليم الديين واملدين هلذا اجليل وتلك العتيدة. واستئناف كل حم
كان ضرورة ال مهرب منها حلركة التقومي القدمي بغض النظر عن الكلفة املالية اليت 

 توّجبت. 

اعُتقل األب سيباستيان من دير سالتيوارا يف إحدى السنوات أثناء قيامه خبدمة 
صالة تقديس املاء الكربى يف منازل املؤمنني يف ليلة عيد الظهور اإلهلي يف سبااتريسيت 

ته شييفا. استجوبته السيكيوريتاته وأُرسل إىل املكمة حيث خضعت حماكميف والية سو 
على مدى سبعة جلسات استمرت مثانية أشهر. أثناء هذه الفرتة، ضغط كل من املدعني 
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العاميني والقضاة على األب سيباستيان أبن ينتقل إىل التقومي اجلديد، واضعني هذا 
هي حق غري مشروط جيب أن يتمتع به األمر شرطًا إلطالق سراحه. ولكن احلرية 

اجلميع؛ ال أحد عليه أن يقبل شرط يُفرض عليه مقايدة حلريته. تقّدم األب سيباستيان 
مبوقف ملفت جداً بقراره الدفاع عن اإلميان األصيل: فهو أعلن أنه ليس لديه نفسني، 

و من وراء هواحد هلل وآخر للشيطان. هذه التجربة أوصلته إىل اليقني أن هذا األخري 
"التقومي اجلديد"، وإال أبي طريقة أخرى ميكن للمرء أن يشرح لنا ملاذا الشيوعيني، الذين 
قد يتوقع املرء بصواب أنه على األقل سيحاولون إجباره على نكران هللا، كانوا عوضاً 

 عن ذلك حيثونه على إعتناق التقومي اجلديد، وهو شكل من أشكال الداينة؟ 

حد )حاليًا األسقف( دميوسنت )إيونيتا( مببادرة عظيمة منه على سعى األب املتو 
أتسيس رعية للتقومي القدمي يف مسقط رأسه يف مدينة كوفاسنا، حتديدًا يف منطقة 
 فوينيسيت. فقام مع املؤمنني املليني وأسسوا كابيال يف منزل أحد رفقائهم وهو إيون فالد،

ان العبادة الصغري هذا قلعة حصينة ورجل أفعال. شّكل مك اوهو نفس موثوق منه
للجماعة األرثوذكسية األصيلة اليت كانت تقاتل ليس فقط للحرية الدينية بل ايضاً ضد 
املطامع اهلنغارية. كان األب دميوسنت على معرفة واسعة ابلدينامية الدميوغرافية للمنطقة.  

، والفضل السكان كوفاسنا كانت إحدى الوالايت اليت ّشكل فيها اهلنغاريون أغلبية
 يعود لعملية اإلستيعاب العرقي اليت خضع هلا الرومانيون. 
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إن كهنة التقومي اجلديد املليني، الذين أرادوا ملصلحتهم الدينية اخلاصة القضاء 
على مؤمين التقومي القدمي، اغتنموا كل فرصة جلمع ذوي التقومي القدمي سوايً مع أولئك 

اهن رية رومانيا اإلشرتاكية. على سبيل املثال، توّسل كاملرتكبني أعمال عنف ضد مجهو 
من التقومي اجلديد يف كوفاسنا، األب أولتيانو، مع وكاالت النظام القمعية لتصنيف ذوي 
التقومي القدمي كأعداء للدولة، وابلتايل جعلهم أهداف لإلابدة. ولكن الشخص الوحيد 

 الرومانية. فاملمثل امللي لوزارةالذي استفاد من هذه التهمة كان عدو أصيل لألمة 
العبادات كان هنغاراًي يدعى زيكيلي. هذا أدرك أن أي خصومة بني الرومانيني ختدم 
مصاحله السياسية والعرقية. فاستفاد من إهتامات األب أولتيانو ضد ذوي التقومي القدمي 

ناك. اشتكى ه وقام خبتم الكابيال يف منزل إيون فالد ومنع اإلحتفال ابخِلدم الدينية
مؤمين التقومي القدمي لدى مديرية العبادات يف بوخارست اليت أخربهتم أنه مل يصدر هكذا 
قرار خبتم الكابيال وابلتايل سوف ُيطلب إعادة فتحها. نسبة هلذه املعلومات، كسر 
األب دميوسنت اخلتم على الكابيال. ولكن مت إهتامه بعد ذلك على هذا الفعل بعد أن  

 عُتقل بتهمة التسبب إبضطراب أثناء جنازة. كان قد ا

ذهبت قضية األب دميوسنت إىل حمكمة تريغو سيكيوش لُيبث هبا )ملف العقوابت 
(, ولكن املدعي العام الذي كان يعلم جيدًا أن السيكيوريتاته ترتبص ۱٩٦٩، ۱رقم 

مة هتابألب دميوسنت وّسع التهمة األصلية ضده لتضم هتمة إغتصاب سلطة مقام عام و 
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من قانون  ٣٢٤التحريض على الفوضى العامة، وهااتن مها جتاوزات تغطيهم املادة 
العقوابت. واجه األب دميوسنت جبرأة متهميه ساخرًا منهم. كان من السهل تلفيقه 

أن "لباس ُحّلة أو  ٣التهمة ضمن نطاق املادة القانونية املذكورة، اليت تنص يف الفقرة 
رة الفتة ملقام عام دون ترخيص كما تصفه الفقرة األوىل يعاقب ابدج أو شعار أو أي إشا

ابلسجن ملدة ترتاوح بني ثالثة أشهر وثالثة سنوات." فبالنسبة للملحدين، لباس الكاهن 
وصليب املسيح وأيقونة والدة اإلله العذراء شّكلوا ُحلل وابدجات وشعارات غري 

 و سيكيوش أن كنيسة التقوميمرخصة. أوضحت مذكرة الدفاع املوجهة ملكمة تريغ
القدمي هلا قيادة مستقلة عن البطريركية وشرحت كيف هذه اإلستقاللية نبعت عن 

. غاية هذه املذكرة اليت كانت ۱٩٢٤تشرين األول  ۱/۱٤إصالح التقومي الذي حصل 
مبثابة دفاع اترخيي وديين وسياسي كان لتوضيح وتربير الشروط اليت من خالهلا كان 

 ؤمين التقومي القدمي أبن يقيموا نشاطاهتم الدينية اخلاصة. مسموحاً مل

ابلرغم من ذلك، أصّر ممثلو الكنيسة الرمسية على أن ذوي التقومي القدمي هم 
مذهب غري موافق عليه وابلتايل جيب منعهم. لقد أعمتهم أجندهتم القصرية املدى، 

رومانية ق املتواصل للكنائس الوابلتايل عجز كهنة التقومي اجلديد من اإلدراك أن اإلغال
والقنوات  واملدارس –إن كانت من التقومي القدمي أم من التقومي اجلديد  –األرثوذكسية 

 ة الوطنية للشعباهلوي آتكل  تسبب يف  كانت   للثقافة الرومانية  األخرى  املؤسساتية 
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 دميوسنت أسقف نيمت

 

 فريق الثالثفريقان بني بعضهم البعض، يستفيد الفريق الثالث. الاهلنغارية. عندما خيتلف 
يف هذه احلالة كان زيكيلي، ممثل وزارة العبادات واألغلبية من سكان املنطقة، أي 
اهلنغاريني. هذا كان يسعى ليخفف من أتثري األرثوذكسية، وهي حجر أساس القومية 
الرومانية، ابلتالعب حِبُقدد الكنيسة الرمسية على ذوي التقومي القدمي واإلستعانة بقوانني 

 البالد امللحدة. 

تضخيم هتمة كسر اخلتم على أبواب الكابيال من ِقبل اإلدعاء لكي تُنزل عقوبة مت 
 أكثر قساوة حبق املّتهم. ولكن حمامو األب دميوسنت قّدموا املفارقة التالية يف دفاعه:

الروماين، األمر الذي يعزز املطامع اهلنغارية. هلذا 
لنظر على حماكمة األب املتوحد السبب، جيب ا

دميوسنت من نطاق أوسع وليس من ظاهر 
الوجاهة. أبعني العامل، أي من نظرة سطحية، بدى 
األمر وكأنه حصل خالف اتفه بني كاهن من 

ه التقومي اجلديد ونظريه من التقومي القدمي الذي اهتم
األخري. فاألب أولتيانو كان غري مهتماً بتقوية هوية 

لرومانية امللية، اليت كانت قد سبقت اجلماعة ا
 وتقلصت  بشكل  ماكر ومنهجي  نتيجة املطامع
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يف القضية املوضوعة أمامنا، نشأت املكمة على أيدي فئات حملية عدائية تتعاطف مع كاهن التقومي 
وذكسي أولتيانو، ابلتنسيق مع ممثلي املذاهب األخرى اليت يرتبط هبا سكان كوفاسنا اجلديد األرث

اهلنغاريني، وذلك ضد األب املتوحد دميوسنت الذي ينحدر أصاًل من هذه املنطقة، ولكنه يف الواقع 
 يسكن يف دير سالتيوارا الذي ينتمي إليه. 

تشديدان على هذه النقطة يتطابق مع الوضع احلقيقي، وذلك ألن كنيسة التقومي اجلديد 
مل تنتفع شيئًا من هذه التجربة؛ يف الواقع هي فقط سامهت يف تقوية املطامع اهلنغارية 
على حساب الشعب الروماين. واقرتح أيضًا حمامو الدفاع أن مبا أن هذا اخلالف هو 

ة لزيكيلي ايل أن حتّله الكنائس وليس حمكمة علمانية. وابلنسبديين بطبيعته، جيب ابلت
ممثل وزارة العبادات، شرح الدفاع كيف هو يف احلقيقة نصب فّخاً لألب دميوسنت جبعله 
يكسر اخلتم، ساحنًا بذلك لزيكيلي بتوجيه اإلهتامات إليه. أثناء حماكمته، ألقى األب 

 القدمي أرثوذكسية ذوي التقوميفع فيه عن دميوسنت خطااًب محاسيًا ال مساومة فيه دا
الدولة أن تعرتف جمددًا مبنزلة كنيسة التقومي القدمي كداينة موافق عليها. ابلرغم  ودعى
م يف سنتني يف السجن، وهو نّفذ هذا احلك الغته يف الكالم وجرأته، ُحكم عليهمن ب

ألب مل تكن حماكمة ا قناة البحر األسود. –خميمات األشغال الشاقة على هنر الدانوب 
 دميوسنت ختتص به فقط، ألهنا كانت يف احلقيقة تستهدف أيضًا  كنيسة التقومي القدمي

أبكملها نتيجة احلكمة والشجاعة والتمييز الذي متّيز هبا وجودها يف منطقة كان 
الرومانيون فيها غري مرغوب هبم. ظهور هذه الكنيسة املقدسة يف تلك األماكن حيث 
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حت فيها الكنائس الرومانية األرثوذكسية أطالاًل وشيئًا من املاضي مل يكن أضالحقًا 
 يروق للطامعني اهلنغاريني الذين بسهولة جعلوا من الكنيسة الرمسية خملب القط لقضيتهم. 

يف اخلالصة، مجيع التجارب اليت ُدبّرت ضد كهنة ومؤمين كنيسة التقومي القدمي  
دافعوا  ولة وكنيستها وبني ذوي التقومي القدمي الذينكانت فرص مواجهة مفتوحة بني الد

بت كعن اإلميان األرثوذكسي التقليدي واعرتضوا شعبيًا على كل أعمال الظلم اليت ارتُ 
حبق الكنيسة األرثوذكسية األصيلة اليت مت منعها بدافع الضعف البشري. ابلرغم من كل 

يصح القول  قدلقدمي ببطولة، و اإلضطهادات اليت عانت منها، قاومت كنيسة التقومي ا
تعاملوا مع  مثلو الكنيسة الرمسية الذيالتواتليتارية الشيوعية و  أهنا يف هذا النضال ضد
. وال أحد من ضحااي اخلمسة وستون سنة من كانت منتصرةالسلطات امللحدة، هي  

 ص. اخلال سبيل يفو  ،يف سبيل اإلميانبنفسه ابطاًل، بل إبسم اإلميان،  اإلضطهاد ضحى
 

 ضد كنيسة  مالحظات عن الربوابغندا
 العبادات السابقة وزارةنشرهتا  التقومي القدمي اليت

 

 وزارةحتولت  ،أثناء حكم الديكتاتورية الشيوعية التواتليتارية وبفرتة قصرية نسبياً 
  مجيع على  يها فموظف للسيكيوريتاته الرومانية.  ملحق  إىل  سابقاً  امللحدة   العبادات



196 
 

املستوايت مت ترشيحهم واملوافقة عليهم من ِقبل السيكيوريتاته. ومن خالل دراسة املواد 
عن كنيسة التقومي القدمي اليت نشرهتا هذه الوزارة، يّتضح جليًا احللف الشرير اليت كان 
هلا مع الكنيسة األرثوذكسية الرمسية. يف ما يلي نسّمي مواد الربوابغاندا الرئيسية اليت 

 لماً ضد كنيسة رومانيا األرثوذكسية ذات التقومي القدمي:ُنشرت ظ

 79. ظاهرة التقومي القدمي۱
. اإلحتياطات اليت أخذهتا قيادة الكنيسة الرومانية األرثوذكسية ووزارة العبادات ٢

للحد من نشاطات ذوي التقومي القدمي وإلعادة دجمهم مع  ۱٩٧٣و ۱٩٧٢بني 
 الكنيسة األم.  

 ة األرثوذكسية، وظهور ذوي التقومي القدمي.. الدولة، الكنيس٣
 . حركات معينة داخل الكنيسة الرومانية األرثوذكسية.٤

إذا قمنا بتحليل حمتوايت هذه املنشورات األربعة واليت كتبها من هم يف اجلوهر 
منّامون حمرتفون مت إستئجارهم للدفاع عن مصاحل الكنيسة الرمسية حتت شعار وزارة 

نا أن ندرك التعصب الديين القاسي جتاه كهنة وعلمانيي التقومي القدمي العبادات، ميكن
من خالل اإلهاانت الفظّة اليت ُوّجهت حبقهم، وهي إهاانت ال تليق حىت للنشر. ما  

                                                           

 79 اللقب الروماين الفعلي هو "ستيليسمول"، "النظامي"؛ والعبارة الرومانية املستخدمة للتعبري عن التقومي القدمي هي ستيل فيش ي، 

   املرتجم. – ""النظاميني ،"ذوي النظام القدمي" أو ببساطة "نظام قدمي"، ابلتايل يُدعى ذوي التقومي القدمي يف رومانيا
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كتبه هؤالء املؤلفون جيعلهم ال يستحقون أن يُدعوا مسيحيني، كما قال نيقوالي إيورغا. 
 ممثلي البطريركية مسيحي بني-وابغندا أن احلِلف الغريميكننا أيضاً أن نستنتج من هذه الرب 

ووزارة العبادات ومديرية امليليشيا وشعبة أمن الدولة صّب بنهاية املطاف ملصلحة 
السيكيوريتاته فقط: فهي كانت حتصل على دعم ومعونة غري متوقعني يف معركتها ضد 

ية ذاهتا! ابلرغم ة األرثوكسية الرمساجملموعات واملذاهب الدينية يف رومانيا، مبا فيها الكنيس
 من رغبتها بذلك، مل تتمكن البطريركية أبن تعمل مبفردها ضد كنيسة التقومي القدمي اليت

لسنوات عديدة جداً  كانت تريد سحقها. ولكن عوضًا عن ذلك، اضطرت الكنيسة 
مسوم احلقد  رالرمسية اإلتكال على النظام امللحد ليساعدها. هذه املنشورات األربعة ُتظه

 ورغبة يف تفوق دنيوي وتواتليتارية دينية. 

 على سبيل املثال، يف "ظاهرة التقومي القدمي" نقرأ:

إن ظاهرة التقومي القدمي هي حركة فوضوية ظهرت ضمن الكنيسة األرثوذكسية الرومانية كفعل إعرتاض 
لتبيّن التقومي الرمسي للدولة، أي التقومي  ۱٩٢٤ومتّرد جتاه القرار الذي اختذه جممع هذه الكنيسة عام 

  اجلديد. 

 لنقوم بتحليل هذه الفقرة إبنتباه. هي تؤكد ما ذكرانه يف الفصل األول: فأتباع التقومي
"اجلامع لألرثوذكسيني" الذي  ۱٩٢٣اجلديد عن قصد تغاضوا عن اخلطأ الرئيسي ملؤمتر 

لكاثوليكية الرومية. التقومي الغريب للكنيسة امل "يتبىّن التقومي الرمسي للدولة" بل ابألحرى 
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من هنا نقول وبكل أتكيد أنه حيق للدولة أبن تستخدم أي تقومي تراه مناسباً، ولكن ال 
ميكنها فرض خيار تقوميها على الكنيسة األرثوذكسية وال ميكنها التدخل بقرارات جممع 

خ اإلحتفال الذي حيدد اترينيقية األول املختصة أبسس الباسكاليون )النظام الفصحي( 
 لكنسي مها جماالنابعيد الفصح ويشرتط أربعة أصوام يف السنة الليتورجية. فالعلماين و 

ن أدانوا ت األابء القديسني الذيألانثيما قادهتا ال خيضعونخمتلفان كلياً؛ فالدولة و 
 تخدام التقومي البابوي يف الكنيسة األرثوذكسية. اس

 م واملدافعون عن التقومي اجلديد الذين يّدعون الدفاعحىت اليو  ۱٩٢٤من العام 
من اهلرطقات يتحاشون ذكر اهلرطقة اليت سقطت فيها الكنيسة الرمسية  عن األرثوذكسية

عندما تغاضت عن القوانني الرسولية واجملمع املسكوين األول إبصالحها للتقومي 
قومي القدمي كنيسة التالكنسي، مسببة بذلك بظهور إنشقاق كنيسة التقومي جديد عن  

املستمر حىت اليوم. هم أيضًا حتاشوا مناقشة التداعيات السامة للتقومي الغريغوري على 
حسن سري احلياة الليتورجية يف الكنيسة، وخاصة تقصري فرتة أو إلغاء صوم القديسني 

 ربطرس وبولس. كذلك، أولئك املدافعون أيضاً يعجزون عن التكّلم عن احلقيقة أن القرا
الذي اختذه اجملمع يف بوخارست إلصالح التقومي مل يكن كافياً حبد ذاته للسري به؛ فهو 
تطّلب عضالت الدولة اليت من خالل إجراءات قمعية اضطهدت بوحشية وإبجرام 

وأخرياً، هم  .أن التقليد املقدس قد انُتهك هؤالء الذين رفضوا إبتكار التقومي حني أدركوا
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اريخ الفصح أن الكنيسة الرمسية تبّنت الباسكاليون الغريغوري لتقة على حقييبقوا صامتني 
، ولكنها ُأجربت على العودة لإلحتفال ابلفصح حسب ۱٩٢٩و ۱٩٢٦يف عامي 

 الباسكاليون األرثوذكسي ألن الرأي العام كان أبغلبيته الساحقة ضد هذا التغيري. 

التقليديني كانوا احلرس من أجل إرضاء جهاز السيكيوريتاته الذي أعداؤه 
احلديدي واألحزاب السياسية التارخيية، ُوصف ذوي التقومي القدمي يف منشور "ظاهرة 

أو داعمني هلذه احلركات.  80التقومي القدمي" أبهنم فاشيني ومعادين للسامية وكيوزيني،
مل ينتمي ذوي التقومي  ۱٩٨٩إىل  ۱٩٢٤ولكن هذه كذبة وقحة وافرتاء فاضح. منذ 

مي ألي من اجملموعات السياسية الفوضوية؛ هم مّتت مطاردهتم وحماكمتهم ظلماً   القد
كسجناء سياسيني جملّرد معارضتهم خلطأ صدر من البطريريكية، خطأ الذي هلذا اليوم 
يتطّلب توضيحاً. خدعة أخرى يف "ظاهرة التقومي القدمي" هي التهمة أن بعض من كهنة 

ة ء الذي جّردهتم الكنيسة الرمسية من كهنوهتم نتيجالتقومي القدمي أتوا من بني هؤال
 خمتلفة. ولكن الكنيسة الرمسية أصدرت هذه التقاريع جتاوزات أخالقية وأحكام جزائية

 ليس ألي سبب آخر سوى أن الكهنة التقليديني رفضوا تبيّن التقومي اجلديد، وهذا فعل
                                                           

 80 الكيوزيون هم من امللتزمني ابإليديولوجية السياسية ألليكساندرو كيوزا، وهو كان سابقاً حليفاً لنيقوالي إيورغا، مرشداً مب دع داً 
،٩٢٣۱للسامية، أبرزها عصبة الدفاع املسيحي الوطين اليت أتسست عام لكورنيليو زيليا كودراينو، ومؤسساً لعدة منظمات معادية  

(۸٩٣۱-۱۸۸۱الشاعر الوطين أوكتافيان غوغا ) ٩٣٢۱مع احلزب الوطين الزراعي الذي أسسه عام  ٩٣٦۱ومن مث اندجمت عام   
( ليشّكلوا احلزب املسيحي الوطين. يف منصبه  ۰٩٥۱-٧٢۱۸وفصيل من حزب الفالحني الوطين بقيادة أليكساندرو فايدا فويفود ) 

لى هذه الرتبة ع(، وكان قد عيّنه ۸٩٣۱-٩٣٧۱) لس الوزراءكقائد هلذا احلزب األخري، خدم غوغا مرة واحدة يف منصب رئيس جم
املرتجم.  –امللك كارول الثاين أثناء ديكتاتورية أصحاب املصاحل   
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 رهبان التقومي القدمي واملبتدئني؛ )يساراً( خريسوستوموس  مولدافيا يف أوائل الثمانينات: )مييناً( جمموعة من

 رئيس أساقفة إتنا )حينها أرمشندريت( )يف الوسط( مع قّلة من أالف مؤمين التقومي القدمي 
 

ابلكاد يشّكل إحنراف أخالقي أو يستحق حكم جزائي. خيتم كتاب "ظاهرة التقومي 
 القدمي" ببعض املعلومات املهمة:

إن قيادة الكنيسة األرثوذكسية الرمسية بنفسها، بعد أن أدركت التأثري السليب لذوي التقومي القدمي، 
يف تلك األماكن امللوثة بظاهرة التقومي القدمي، وهدفها حتديداً تنوير  ۱٩٥٥بدأت بتوعية تبشريية عام 

وبولية إايسي، ه التوعية هو مرت مؤمين التقومي القدمي وجلبهم إىل قواعد سلوك وطاعة الكنيسة. ومركز هذ
مت إنشاء مركز تبشريي تتم فيه  81حيث وحتت رعاية املرتوبوليت )الحقاً البطريرك( يوستني مويسيسكو

 إدارة وتنسيق النشاطات اهلادفة لقمع حتريض ذوي التقومي القدمي. 

نيسة كهذا "التأثري السليب" و"التحريض" مل يكوان أكثر من اخِلدم اإلهلية العادية ل
التقومي القدمي ونشاطاهتا الدينية املساملة اليت أيقظت ضمري الشعب وعّززت إمياهنم، لكن 

                                                           

 81  وفقاً للتقليد، رئيس أساقفة إايسي ومرتوبوليت مولدافيا وبيوكوفينا يصبح رئيس أساقفة بوخارست، مرتوبوليت مو نتينيا ودوبروغيا،
 وبطريرك الكنيسة الرومانية األرثوذكسية بعد وفاة أو تقاعد  أو إستقالة أو خلع األسقف األول على الكنيسة الرمسية – املرتجم.    
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هذه شّكلت أفعال غري مرغوب هبا عند كنيسة التقومي اجلديد اليت فقدت مراسيها. 
ُتذّكران هذه التعليقات بتعليق تلفيزيوين قام به أسقف من الكنيسة الرمسية الذي بّرر 

! "خالص" الكنيسة. اي له من منطق غريب لالسيكيوريتاته كأمر ضروري التعاون مع 
حاشى، هكذا تعاون ليس فقط فضح الكنيسة الرمسية من الناحية األخالقية، بل أيضاً 

 تسبب إبضطهاد وسحق جمموعات دينية أخرى.  

 يف املنشور الثاين على الالئحة املذكورة يف أول هذا اجلزء، نقرأ:

ات خريتني، الحظنا بعض التغيريات يف حياة الكنيسة األرثوذكسية؛ هذه التغيري يف السنتني األ
اليت تتميز إبستهواء ذوي التقومي القدمي والتقليديني إىل اإلميان األرثوذكسي األصيل ]أي الكنيسة 

 الرمسية[ وتتضمن حتديداً مظاهري معينة، هي تفرض توجهاً معيناً. 

 ربتعتُ ا التغيريات املذكورة يف احلقيقة مل تتحقق بعد، هيابلرغم من أن  مبعىن آخر،
بتوجه معني. كل من صّدق أن بعد هذا الكم من  تبابلرغم من ذلك أهنا قد تسبّ 

نو التقومي القدمي إىل أولئك الذين اضطهدوهم هو يبين ماإلضطهاد سوف يلجأ مؤ 
 القصور يف اهلواء، كما يقول املثل. 

وصلتنا من مفتشي املناطق يف غالطي، فرانشيا، وبوزاي، يتضح أن بعض من املعلومات اليت 
األوالد من عائالت التقومي القدمي يقعون يف غوى الذهاب إىل كنائس الكنيسة األرثوذكسية 

 أثناء العطل الشتوية والربيعية.  الرمسية
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ربوابغندا لزات امن ميوهذا  تضليلطريقة ميثل تكتيكًا لل اذكإن صياغة هذه املسألة هب
الشيوعية وليس حتليالً جدايً لكنيسة التقومي القدمي أو موقفها. واخلالصة أن ذوي التقومي 
 القدمي " هم "مغويون" أو "ينجذبون" للكنيسة الرمسية تناقضها بفضاحة هذه املالحظة:

يفا، نالحظ يإذا أخذان بعني اإلعتبار املعلومات اإلحصائية اليت تقدمت هبا مرتوبولية مولدافيا وسوش
 أن عدد مؤمين التقومي القدمي الذي أُذيع سابقاً مل يتغري بشكل جذري. 

  –لقدمي ا وهي يف هذه احلالة "إهتداء" ذوي التقومي -النتيجة املتوقعة  آخر، إنمبعىن 
 كالعادة مل حتصل. 

القدمي"  ظهور ذوي التقومي"الدولة، الكنيسة األرثوذكسية، و يشدد املنشور الثالث 
على النقطة التالية: "اإلحرتام للنظام القانوين للدولة وخلدمة الشعب والوطن مها قاعداتن 

 جوابنا على يف جوهريتان تتمسك هبما الكنيسة األرثوذكسية الرومانية يف نشاطاهتا."
ذلك، دعوان نذكر أن ابلرغم من أن قاعدة الطاعة هي فضيلة أساسية ضرورية للحياة 

ة ي األرثوذكسي، إاّل أهنا ال تنطبق على احلياة املؤسساتية للكنيسالفردية عند املسيح
األرثوذكسية أبمجعها. هذا يعين أنه ال ميكن للكنيسة أبن توضع يف موقع الطاعة الغري 
مشروطة للدولة، وأقله دولة شيوعية ملحدة، بنفس الطريقة كما الراهب الذي جيب أن 

مانيا طاعة إبمتياز. لقد ُهّدمت الكنائس يف رو يطيع رئيسه، وهنا جلأان إىل مثال عن ال
هبهذه السهولة متاماً ألن البطريركية جعلت اخلضوع يف األمور الكنسية للملحدين الكفرة 
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أمرًا يساوي فضيلة الطاعة. إن كنيسة التقومي القدمي الرومانية األرثوذكسية سواًي مع  
ه ال ميكن أن  الكنسي تؤكد أنكنائسها األرثوذكسية الشقيقة اليت حتافظ على التقومي

يكون هناك أي شيء مشرتك بني هللا والشيطان. ال ميكن للكنيسة األصيلة الطاهرة 
أبن توافق على السياسات امللحدة وتقوم ابلتنازالت هلا. هكذا تنازالت قامت هبا 
الكنيسة الرمسية، ليس فقط يف سبيل احلصول على حليف يف سعيها للتشويش على 

 بل أيضًا بسبب املتطلبات املفروضة عليها من ِقبل هذا احلليف نفسه مقابلاحلقيقة 
 التعاون معه.

 
 ۱٩٦٤آب  ٦/۱٩القداس اإلهلي لعيد جتّلي الرب يف دير سالتيوارا، 



204 
 

ديدة لتأمني أساليب ج إضافة إىل ذلك، وأخذًا بعني اإلعتبار تكتيكات معينة يتم من خالهلا جتربة
لظاهرة التقومي القدمي، يصبح مرب رًا املوقف الذي أخذه قادة مرتوبوليات مولدافيا اإلعرتاف القانوين 

وسوشييفا الذين جيدون مسألة ظاهرة التقومي القدمي مزعجة، وخاصة إذا ذكران بعض النواحي األكثر 
 أمهية يف هجوم التقومي القدمي، على سبيل املثال:

  يف أايم أعياد الكنائس امللية ويف أعياد أخرى. اخِلدم الدينية السخية خاصًة واليت تقام •

ير د ِخدم يكون فيها عدد كبري من املتفلني واليت يشرتك فيها كهنة أصغر سناً، وحتديداً عيد شفيع •
بهاء إلهلية باآب )نظام جديد(، حني ما يسمى بقادة ذوي التقومي يقيمون اخِلدم  ۱٩سالتيوارا يف 

 عظيم. 

القول من النص ُيظهر بوضوح اخلوف الذي أاثره "هجوم  إن اإلستشهاد هبذا
التقومي القدمي" يف نفوس أولئك الذين أدركوا أهنم مبفردهم يف العامل حني يؤكدون أن  
كنيسة التقومي القدمي كان هلا "ما يسمى بقادة". هؤالء القادة كانوا وما زالوا يف احلقيقة 

ت، وهم ماتوا دفاعًا عن احلقيقة أو معرتفني وشهداء حتملوا موجات من اإلضطهادا
يرغبون أن حيملوا عاليًا راية النضال من أجل اإلميان األصيل. إن هذا الكتاب هو يف 

ة حد ذاته أتبني مقّدم لقادة كنيسة التقومي القدمي الذين حيرتمهم املؤمنون ويتبعوهنم مبثاب
هاداهتم ن فقط جملرد شمعلمني أصيلني، وذلك ألهنم يدركون خداع أولئك الذين مُيدحو 

اجلامعية ولكن ال يعيشون حياة تتناسب مع كفاءاهتم. إن املؤمنون األرثوذكسيون 
حلىت اليوم، وأقّله أحد من هؤالء الذين يزعجهم  ۱٩٢٤األصيلون مل يّتهموا أحد منذ 

 "هجوم التقومي القدمي" كما مّتت تسميته خببث.  
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يف  يف إميان األجداد إىل وزارة العباداتمت اإلبالغ عن صيغة البطريركية للوحدة 
احلكومة الشيوعية ومت قبوهلا منها. هذا برهان أن كنيسة التقومي اجلديد كان هلا عالقة 
خضوع واستسالم مع بنية الدولة امللحدة. بكل أتكيد، ليس يف ذلك احلني وال اليوم 

دة اإلميان. ال ميكن وحمتكنت الكنيستان الرومانيتان على اإلتفاق بينهما يف ما خيتص ب
تمرار سفممثلو الكنيسة الرمسية أخفوا اب أن توجد وحدة إذا مت القبول ابلرأي الرمسي.

حقيقة األمور اليت تفصلنا فعلياً عن بعضنا البعض. ال ميكن للقمع أن يؤدي إىل الوحدة 
بل إىل اإللغاء وهذا أدى إىل توّسع الشرخ بني الكنيستني. وال أسقف واحد من 
البطريركية قام يومًا وشرح جلماهري املؤمنني املخالفات اجلسيمة اليت ارتكبها "اجملمع 

، والذي قام إبدارته أقلية من الكنائس ۱٩٢٣لقسطنطينية عام املسكوين" يف ا
األرثوذكسية ومن دون إشرتاك أكرب كنيسة أرثوذكسية، وهي بطريركية موسكو. والتعليل 
أن هذه األخرية مل يكن إبستطاعتها إرسال ممثلني عنها بسبب منع السلطات السوفياتية 

رعيًا لكان  الغريغوري، وهو قرار لو كان شال ميكنه متويه الشرعية القرار بتبيّن التقومي
تطّلب موافقة كل كنيسة أرثوذكسية. إضافة إىل ذلك، تلك الكنائس اليت مل تشارك مل 
ُتستثىن من اإللتزام األخوي بينهم لدعم الكنيسة األرثوذكسية الروسية اليت كانت يف 

ري التقومي متّزق يذلك الوقت ُتذبح على أيدي البولشيفية. بكل بساطة، لقد شّكل تغ
 يف األرثوذكسية عواقبه بعيدة املدى.  
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 ونقطة أخرية جندها يف بروابغاندا النظام الشيوعي هي التالية: 

إن ما يسمى برهبان وكهنة التقومي القدمي، مبوقفهم املتمرد واملعادي للكنيسة الرومانية األرثوذكسية، 
 يني.[ أبهنم خانوا اإلميان األصيل وخضعوا للشيوعيتهمون الكهنة األرثوذكسيني ]من التقومي اجلديد

ولكن نظرة فاحصة على الواقع لنكون أكيدين، احلقيقة أحيااًن ساخطة. 
املوضوعي تربهن لنا أن هذه اإلهتامات هي صحيحة، ابألخص ما خيتص ابلعنف ضد 

ملسيحية ا ذوي التقومي القدمي. إن قوة الكنيسة الرمسية جيب أن تكون موجهة حنو منع إزالة
من نفوس الشعب الروماين وليس جتاه سحق جزء كبري من هذا الشعب، أي األرثوذكس 
األصيلني الذين فعليًا أنقذوا ما تبقى من األرثوذكسية. إن صمت البطريركية بوجه 
جتاوزات الشيوعيني ميثل ليس فقط خيانة من ِقبل هؤالء الذين يفتخرون بثقافتهم 

ضاً الثمن الذي ُدفع من أجل "املساعدة" اليت حصلوا عليها من الالهوتية العليا، بل أي
النظام امللحد لسحق إخوهتم من التقومي القدمي. ابلرغم من أن كهنة من كنيسة التقومي 
القدمي يتم إنتقادهم بشكل مغرض من ِقبل ذوي التقومي اجلديد لعدم خترّجهم من كليات 

 يع مدارس الالهوت الرمسية ُمنعوا منعًا اباتً لدراسة الالهوت، يبقى معروفًا جدًا أن مج
من السماح إبخنراط ذوي التقومي القدمي يف صفوفهم، وهم عوضًا عن ذلك رفضوهم 
علناً وسخروا منهم. ابلرغم من ذلك، إن التدريب النظري وخاصًة العملي الذي حصل 

ذي تقدمه  العليه ذوي التقومي القدمي داخل األديرة هو يف معظم احلاالت يفوق ذلك 
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كليات الالهوت. الزمن يشهد على تفوق التدريب الرهباين التقليدي. بينما كانت 
الشيوعية امللحدة مُتدح من منابر الكنيسة الرمسية، كان خّدام هللا األصيلني يركزون على 

 عيش حياة نقية مطيعني بصمت وصااي هللا ومعذ بني مثل املكوم عليهم. 

ميز ابحلرية واإلنفتاح الشعيب، يكون أكثر حكمة على يف مناخ اليوم الذي يت
 ممثلي الكنيسة الرمسية أبن يتأملوا مبحاوالهتم لدفع ذوي التقومي القدمي إىل اهلاوية وإلزالة

املسيحية من نفوس الشعب الروماين الذي حصلت أثناء احلقبة التواتليتارية. إن 
ون هي الشعب الروماين هم مسيحياإلحصاءات اليت تقول أن تسعة وتسعني ابملئة من 

ال معىن هلا، وذلك ألن مثار األفعال البشعة اليت حصلت يف املاضي تربهن لنا العكس 
اليوم. ملدة مخسة وستون سنة ُشّنت محلة من الربوابغاندا ضد كنيسة التقومي القدمي لكي 

قمعها لتساوم على شهادهتا، بينما العنف كان يُلجأ إليه بشكل روتيين مبحاوالت 
وإجبار مؤمنيها على حضور رعااي التقومي اجلديد. كانت هذه سياسة خاطئة منذ 
البداية، ولكن يبدو أن ليس هناك من دروس يستقيها هؤالء من فشل حماوالهتم 
العدوانية. مل تُنجز الكنيسة الرومانية األرثوذكسية أي تقّدم روحي على اإلطالق من 

ة فيها ك، لقد تفّتتت وحدهتا وأُميت كلياً حس املبخالل تغيري التقومي؛ عوض عن ذل
الذي جيب أن تكون له أولية على كل شيء آخر. من الناحية األخرى، وّلدت الكنيسة 
األرثوذكسية األصيلة مبقاومتها هجمات أعدائها املشيطنني أبطااًل روحيني مربهنة 
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ون التذكار عرتفون يستحقللشعب الروماين أن من بينهم ال يزال ممكن أن ينشأ شهداء وم
إىل جانب القديسني القدماء. ابلرغم من أهنا ظاهرايً متارس قاعدة "الوحدة يف التنوع"، 
وهي العقيدة األساسية للمسكونية املعاصرة والسياسة الرمسية للبطريركية أثناء حقبة 

القاعدة يف  هالشيوعية كما أيضاً اليوم، تفشل كنيسة التقومي اجلديد متاماً أبن تتقيد هبذ
مل  ۱٩٨٩معامالهتا مع كنيسة التقومي القدمي. إن حلول الدميقراطية يف بالدان بعد العام 

يستأصل التناقضات القدمية ومل يشفي اإلنشقاق بني الكنيستني، وذلك ألن، بكل 
 بساطة، األسباب اليت وّلدت هذا اإلنفصال ال تزال مرتسخة بقوة. 
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 الفصل الرابع
 

التقومي القدمي يف رومانيا كنيسة  
إىل يومنا احلاضر ٩۸١٩من عام   

 
 وضع ذو،ي التقومي القدمي بعد إهنيار 

٩۸٩۱ الشيوعية يف كانون األول  

  
 ٩۸٩۱82كانون األول   ٩/٢٢قّدم الوضع السياسي اجلديد يف رومانيا بعد 

للكنيسة الألرثوذكسية األصيلة حريتها املبتغاة بشوق والشرعية ابلعمل قانونياً. هذه 

                                                           
 ورجشاوتشسكو. هذا ورث معلمه السابق وشريك زنزانته جتهو اتريخ اإلنقالب الدموي الذي خلع الديكتاتور الشيوعي، نيكوالي  82

 (، أمني العام احلزب الشيوعي الروماين۱٩٦٥كأمني السر األول حلزب العمال الروماين )  الوقتجيورجيو ديج، وخدم ابلتواين ويف نفس 
(، وهذا املنصب األخري حلكم دام ۱٩۸٩-۱٩٧٤( ، ورئيس اجلمهورية )۱٩۸٩-۱٩٦٧(، رئيس جملس الدولة )۱٩۸٩-۱٩٦٥)

إقرأ كان ستاليين عنيد، ولكن أيضاً قومي، واضعاً مصاحل الدولة فوق تلك اليت للشيوعية الدولية )مدى احلياة خلقه تشاوشتسكو لنفسه.  
"السوفياتية"(. لقد فرض شاوشسكو قوته على احلزب الشيوعي الروماين ومجهورية رومانيا اإلشرتاكية من خالل حماابة علنية لألقارب؛ 

زيدونغ  كادميية ومناصب حكومية على هواها. زايرات ملاوأ كّلفت نفسها شهادات وشسكو، اليتشاتحليفه األقرب كانت زوجته، إلينا 
( زعيم مجهورية كوراي الشعبية الدميوقراطية أهلمت ١٩٩٤-١٩١٢سونغ )-( زعيم مجهورية الصني الشعبية وكيم إيل١٩٧٦-١٨٩٣)

(. فالسنون عّربامل –لوجية )أي حالة م ر ِضية و شاوشسكو إبحاطة أنفسهما بعبادة للشخصية تشارف على الباثتجمنوين العظمة آل 
العديدة من سوء إدارة إمجالية لإلقتصاد حتت ُحكِمهما وقمعه الساحق أّداي إىل سخط شعيب واسع بلغ ذروته أثناء إعتصام معادي 

ار على احلشد، قاتلًة ، عندما أطلقت قوات السيكيوريتاته الن۱٩٨٩كانون األول   ٤/۱٧ للحكومة يف تيميسورا، إقليم تيميس يوم
 بوخارست م شاوشسكو يفقاتل، نظّ و العشرات من املتظاهرين. انتشرت أعمال العنف بسرعة إىل عدة مدن أخرى، ويف تقدير خاطىء 

شاوشسكو، وعندما انضم إليهم جيش الشعب الروماين تللحكومة. بينما كان يلقي خطابه، إنقلب الناس على  مضاد داعم إعتصام
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أعظم هدية حصلت عليها من هللا الذي مسع دماء شهدائها يصرخ له عالياً. هي الفئة 
الدينية الوحيدة اليت اضطهدها كل نظام يف احلكم أثناء ستة عقود ونصف ما بني 

ة الوحيدة يف رومانيا اليت ُمنعت من حق الكشف . هي كانت الكنيس۱٩۸٩و ۱٩٢٤
على قمع احلرايت واإلضطهاد الذي تعّرض له كهنتها وعلمانييها. إهتامات مليئة ابحلقد 
تزعم أن كنيسة التقومي القدمي هي غري قانونية وتسّبب ابخلطر على اجملتمع أغلقت كل 

اث الشعب وذكسي األصيل، وهو مري السبل الدميوقراطية لنمّوها الروحي. إميان أابئنا األرث
الروماين منذ مولدهم كأّمة مسيحية والذي دائماً كان مرساة خالل اترخيهم العاصف، 

مبثابة خطر على النظام العام وحىت  ۱٩٢٤تشرين األول  ۱/۱٤بدأ يُعترب بداية من 
يفتان ز يهدد األمن القومي، وذلك أثناء الديكتاتورية الشيوعية. هااتن "احلقيقتان" امل

استخدمتهما الكنيسة الرمسية مبكر لطمس احلقيقة ولتيّسر عجالت آلة اإلضطهاد 
القمعية التابعة للدولة على التحّرك لسحق وإابدة كنيسة التقومي القدمي وحلث مؤمنيها 

 على اإلنتقال إىل التقومي اجلديد. 

 ۱٩٣٥ نيأي جسم كنسي آخر ميكنه التكّلم عن أكثر من ثالثني كنيسة ُدّمرت ب
؟ عن أموات وجرحى ال حُتصى على أيدي اجلندرما وامليلشيات؟ عن ضرب ۱٩٣٦و

العصاابت للمدنيني؟ عن اإلعتقاالت واإلستجواابت والتعذيب واألحكام لسنوات من 
                                                           

. بعد أن ألقي القبض عليهما أثناء حماولتهما اهلروب من ١٩٨٩كانون األول   ٩/٢٢يل، أسقطوا الديكتواترية الشيوعية يف بعد ذلك بقل
 املرتجم. – ١٩٨٩كانون األول   ١٢/٢٥شاوشسكو مبحكمة شعبية وأُعدِدما سريعاً ابلرصاص يوم تالبالد،  ُحوكم آل 
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األشغال الشاقة اليت غالبًا ما كانت آخرهتا املوت؟ إن احلرية اليت حصلنا عليها حبلول 
ين خرياً بتصويب الضوء على معلومات ختتص ابإلضطهاد الديالدميوقراطية تسمح لنا وأ

الذي حتّملته كنيسة التقومي القدمي. من الضروري أن نقوم بذلك ألن الفظائع واجلرائم 
اليت ارتكبها ممثلو كنيسة التقومي اجلديد ابلتواطؤ مع قوى الدولة هي إىل حد كبري غري 

ه املشاكل اجلدية قد مّت إخفاؤها بذكاء معروفة إن كان يف رومانيا أو يف املهجر. هذ
مانيا. ولكن سية الوحيدة يف رو رغبة يف إظهار الكنيسة الرمسية وكأهنا الكنيسة األرثوذك

ن ميكننا أن ندعو األمور أبمسائها احلقيقية. كنيستنا لديها الشجاعة والثقة لتفعل اآل
أو  إن كان خارج البالدذلك ألهنا مل تكن أبدًا مدينة ابلفضل ألي مؤسسة "رمسية"، 

الدة اإلله، من املسيح املخلص ومن و  ةعونداخلها. كنيستنا بقيت حية  فقط متأّملة ابمل
ومن خالل اإلميان والصالة والصوم والدموع والتعب. كلما اضطُّر األمر، عمل كهنتها 

ماعية؛ تجبد لصاحل الدولة بغض النظر عن قدراهتم، وإاّل كانوا قد ُصّنفوا ابحلثاىل اإلج
هم فعلوا ذلك ليس للتحصيل املادي بل فقط للقناعة املمكنة أهنم سُيرتكون وشأهنم. 
وكاالت حكومية خمتلفة أعاقت بقاء كنيسة التقومي القدمي على قيد احلياة من خالل 
فرض ضرائب متعسفة؛ فرض أسعار مرتفعة مستحيلة وعقود يستحيل تنفيذها؛ عقوابت 

مل "تطّوعي" إجباري؛ وبطرق أخرى. وهكذا كل ما حصل مالية مرتفعة ومتكررة؛ ع
 عليه ذوي التقومي القدمي بعد جهد كبري هنبته الدولة منهم بشكل منهجي.
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 ، شّدد املرتوبوليت سيلفسرتو أمام السلطات۱٩٩۰يف حديث متلفز يف أوائل 
 الشيوعية على ما يلي: -بعد-اجلديدة املا

لعبادة ا دالقدمي يف رومانيا اليت استمرت مبمارسات وتقالي إن الكنيسة األرثوذكسية ذات التقومي
األرثوذكسية حسب التقومي اجلولياين تضع نفسها مع مجيع مؤمنيها خبدمة الربانمج اجلديد الذي تبنته 

اليت أتسست نتيجة اإلنتصار الشعيب على  83السلطات اجلديدة يف البالد، أي جبهة اخلالص الوطنية
بة للمسيح. يف نفس الوقت، حنين رؤوسنا لعشرات الشهداء الذين سقطوا من الشعب الديكتاتورية املار 

ر كنيستنا تفتقر ومبا أن يف الوقت احلاض والذين جلبوا لنا احلرية والذين سوف نذكرهم لألبد يف صلواتنا.
 للوجود القانوين، نود أن نلفت إنتباهكم للنقاط التالية.

حِبرية كبرية  ّببمل تسعرثوذكسية الرومانية بتغيري التقومي، وهذا ، قامت الكنيسة األ۱٩٢٤يف العام 
يف صفوف املؤمنني. جزء من الكهنة واملؤمنني مل يقبل ابلتغيري، مريدين أن يتبعوا قواعد وتقاليد كنيسة 
أجدادان الرومانية وهم ابلتايل شّكلوا ما هو معروف بكنيسة رومانيا األرثوذكسية ذات التقومي القدمي. 

، وبقرار رقم ۱٩٤٥، عملت كنيستنا بشكل سري. يف عام ۱٩٤٥لغاية  ۱٩٢٤منذ عام 

                                                           

 83 فرونتول سالفاري انسيوانيل، "جبهة اخلالص الوطنية"، وهو جملس أسسه إيون إلييسكو يف ٢٣/١٠  كانون األول ١٩٨٩ خصيصاً 
جبهة  الشيوعية. وفاًء لوعودها ابحلرية وابلدميوقراطية ذات األحزاب املتعددة، حظّرت ملأل الفراغ السياسي الناتج عن إهنيار الدكتاتورية

اخلالص الوطنية احلزب الشيوعي الروماين وقّدمت احلد األدىن من القوانني لتسجيل األحزاب السياسية اجلديدة اليت أتسس منها املئات 
جملس الوحدة الوطنية املؤقت وشغل إلييسكو منصب الرئيس يف   ١٩٩٠منذ ذلك احلني. جبهة اخلالص الوطنية هذه خلفها يف شباط 

ِكال تلك احلكومتني اإلنتقاليتني. إلييسكو هذا، الذي ذات مرة رئس منصبًا  رفيع املستوى يف احلزب الشيوعي الروماين قبل أن ينزله 
، جبهة اخلالص ١٩٩٢ص الوطنية؛ عام ، جبهة اخلال١٩٩٠شاوشسكو من رتبته، قد أسس عدة أحزاب سياسية تنتمي له: عام ت

خالل دمج ، حزب الدميوقراطية اإلجتماعية يف رومانيا من ١٩٩٣الوطنية الدميوقراطية بعد إنشقاق يف جبهة اخلالص الوطنية ؛ عام 
، احلزب الدميوقراطي ٢٠٠١جلبهة اخلالص الوطنية الدميوقراطية واحلزب الروماين للعدالة اإلجتماعية واحلزب اجلمهوري وحزب التعاون؛ وعام 

اإلجتماعي من خالل دمج حلزب الدميوقراطية اإلجتماعية يف رومانيا واحلزب الدميوقراطي اإلجتماعي الروماين. ابإلضافة إىل منصبه  
  املرتجم.  –( ٢٠٠٤-٢٠٠٠؛ ١٩٩٦-١٩٩٢؛ ١٩٩٢-١٩٩٠)كرئيس مؤقت، انُتخب إلييسكو رئيساً لثالثة دورات 
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من وزارة العبادات، مت اإلعرتاف بكنيسة رومانيا األرثوذكسية ذات التقومي القدمي  ۱٩٤٥/٣۸٩٥٥
، مت اإلعرتاف هبا مبثابة كيان قانوين من خالل قرار مدين رقم ۱٩٤٧وبدأت ابلعمل حُبرية، ويف عام 

، ُسحب ۱٩٥٢حزيران ]تقومي جديد[ صدر من حمكمة والية نيمت. يف العام  ۱۰بتاريخ  ٢۰٢
اإلعرتاف القانوين لكنيستنا بطريقة متعسفة وعشوائية، واضطُرت جمددًا للعمل خارج اإلطار القانوين 

]تقومي جديد[ عندما اعُتقل  ۱٩٥٢شباط  ۱٥-۱٤حتت ظروف قمعية. بدأت اإلضطهادات ليلة 
تنا اإلداريني واإلكلرييكيني من دير سالتيوارا ومن مواقع أخرى واحتجزوا دون حماكمة لفرتة قادة كنيس

مطّولة من الزمن. ُدّمر مركز قيادتنا يف تريغو نيمت وُأخذ أرشيفنا وواثئقنا القانونية بغياب األوراق 
هتا الروحية ابلعمل حبياالضرورية اليت تصرّح هبكذا أعمال. ومنذ ذلك احلني إىل األن وكنيستنا استمرت 

خارج القانون، ابلرغم من أن وجودها مّت حتمله. وألهنا عملت خارج القانون، مل تكن حممية من أعمال 
اإلضطهاد والقمع العديدة واليت تضمنت إعتقاالت جديدة للكهنة واملؤمنني وتعذيبات وأحكام 

 واملشاركة يف ِخدم كنيستنا.لسنوات ابألشغال الشاقة وإجراءات متنع املؤمنني من التجمع 

دعوين أشدد أن خالل هذه الفرتة، تويف مخسة كهنة يف سجون خمتلفة كانت تديرها الديكتاتورية 
  ۱٩۸٣وحصل آخر هدم عام  ُهدمت مخسة كنائس  الشيوعية نتيجة نظام السجون القاسي للغاية. 

 
 سيلفسرتو مرتوبوليت رومانيا

كنيسة رقاد ، حني دّمرت اجلرافات  ۱٣يف بوخارست يف سرتادا تيليفيزيوين 
والدة اإلله وانتهكت قدسية قرب األسقف إإللوغي أوات بينما اعُتقل الكهنة 
وُحكم عليهم بعقوابت شىت. أما األواين الليتورجية واحلُلل والِقيم الكنسية 

ه الثمينة واليت كان للبعض منها أمهية خاصة فصادرهتا وأخذهتا السيكيوريتات
حلقبة، فُرضت علينا إجراءات إدارية من الكنائس املهّدمة. أثناء هذه ا

 وابلتايل، ليس فقط انُتهكت حرية مقيِّدة على شكل غرامات متعددة.
 [ لكنيستنا بل مت التغاضي أيضاً ۱٩٦٥التعبري اليت يضمنها الدستور ]عام 
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رها هنا اليت ال ميكننا ذكغريها سواًي مع  القمعية عن أبسط حقوقنا اإلنسانية. مجيع هذه األفعال
 واملوجهة ضد كهنة كنيستنا ومؤمنيها كان هدفها إعاقة نشاطاتنا الدينية وحىت قمع كنيستنا. 

ابلرغم من هذا الظلم، استمرت كنيستنا ابلعمل والوجود وهي تبقى انشطة، ولديها واحد وأربعني 
د وثالثة . يتكون كهنتها من مرتوبوليت واحمكان عبادة أي سبعة أديرة وأربعة وثالثون كنيسة للرعااي

راهب وراهبة الذين يرعون عدد كبري من  ٣٢٤أساقفة وإثنني ومخسون كاهنًا ومثانية عشر مشاسًا و
نسبة ملا مّت عرضه، حنن نطلب من الدولة اليت نتوافق مع أجندهتا السياسية ابلسماح لتنظيم   84املؤمنني.

تنا واعد اليت تبّناها جملس جبهة اخلالص الوطنية. ونذكرهم أن كنيسكنيستنا وعملها حُبرية وفقًا للق
حتافظ على تقاليد أجدادان املسيحية متاماً كما كانت تلتزم هبا الكنيسة الوطنية إىل حني تغيري التقومي 

  .۱٩٢٤عام 

 العديد من الكهنة الذين جنوا من حقبة اإلضطهاد أبكملها وهم اليوم يف
م يذرفون الدموع على حلول احلرية، شاكرين هللا أهنم عاشوا ليعاينوا الثمانينات من عمره

رية اليت هكذا جنون بشري. إن احلال يتكرر أبداً هذه األعجوبة احلقيقية ومصّلني لكي 
هي مبختلف األحوال أكثر أمهية ابلنسبة ملؤمين  ۱٩۸٩حصلنا عليها يف كانون األول 

وا حياة رياً، أصبح لديهم املتعة البسيطة أبن يعيشخأو التقومي القدمي مقارنة مع غريهم. 
طبيعية بسالم؛ وفوق كل ذلك،كانت هذه هلم مكافأة على عذاابت وتضحيات مجيع 
أولئك الذي ضحوا حبياهتم لكي حتصل كنيسة التقومي القدمي على هذه األايم السعيدة. 

إلنتشار وستخرق اب لقد هنضت جمدداً ونورها ينتشر يف مجيع أحناء البالد. سوف تستمر
                                                           

  84  األرقام املذكورة هي من إحصاءات ١٩٨٩، ولكن اليوم يف ٢٠۱۸ هي ختتلف عن ذلك  – املعّرب
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قلوب ونفوس مجيع أولئك العطاشى إلميان أابئهم األرثوذكسي، اإلميان األصيل. إن 
نضال كنيسة التقومي القدمي يرتكز األن على إزاحة العقلية العدائية وروح اإلضطهاد 
املوجه ضدها. ابلرغم من أن أعداؤها ال ميكن هلم أن يعملوا ابلعلن، الكثر منهم مل 

ن أفكاره القدمية بل ابألحرى حّوهلم إىل أشكال أكثر حذاقة. فاألسباب اليت يتخلى ع
أّدت إىل اإلنقسام بني كنيسيت التقومي اجلديد والقدمي ببساطة مل ختتفي. يبقى ذوي 
التقومي القدمي حذرين ألنه هلذه اللحظة مل نسمع أي كلمة توبة من لسان أي مسؤول 

، األمر الذي جيعل إنعكاس احلظ اجليد الذي وجدته  رمسي ُيظهر ندم على جمازر املاضي
كنيسة التقومي القدمي إمكانية ابرزة. ولكن الطريق إىل املساحمة من خالل املبة يبقى 

 ُتشفى جراح املاضي، هناك ضرورة مطلقة على اإلحرتام املتبادل والقبولكي مفتوحاً. فل
 ابلواقع والتخلي عن الكربايء.

 لكنيسة األرثوذكسية األصيلة احلرية اليت حصلت عليهالقد استخدمت قيادة ا
بقوة وحكمة من خالل العمل يف مجيع األماكن اليت ُدّمرت فيها أديرة  ۱٩۸٩بعد عام 

ي تضمن سنة من اإلضطهاد، وذلك لك تنيمي القدمي أثناء فرتة اخلمسة وسنائس التقو كو 
إعادة تلك املمتلكات لغاية إعادة بناء أماكن عبادة. مت إصالح املمتلكات املوجودة 
وأضيفت هلا أبنية جديدة وحىت كنائس جديدة. ونزواًل لطلب املؤمنني، بُنيت كنائس 

ة بجديدة يف أماكن مل تكن موجودة فيها من قبل. بُنيت أماكن عبادة جديدة ومهي
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ضمن فرتة قصرية يف مدن مولدافيا ودوبروغيا املهمة ويف بوخارست والقليل منها يف 
ترانسيلفانيا. هذه اإلجنازات هي هبة إهلية وبركة من هللا الذي أرسل أايم الراحة الروحية 

 لكنيسة التقومي القدمي اخلائضة جتارب مرّة. 

 األسقف إفلوغي يفلننظر ولو للحظة على املكان الذي عاش وانضل فيه 
يستمر ل بوخارست. بعد عبوره إىل األبدية، بقي مناصره املستحق األرمشندريت فالفيان

، ُحكم على األب فالفيان لسنتني ۱٩٨٣أاير  ۱۰/٢٣بعد اعتقاله يف يف عمله. و 
ونصف يف السجن ُدّمر خالهلا الدير والكنيسة التابعة له وصودرت األواين الليتورجية 

ُحفرت قطعة األرض وقرب األسقف إفلوغي انُتهكت قدسيته وأُزحيت بقاايه أو ُسرقت، و 
أو ُحّولت إىل رماد. وبعد حصوله على العفو وإطالق سراحه، ذهب األب فالفيان إىل 

. وفوراً ۱٩٨٩كانون األول   ٩/٢٢دير سالتيوارا حيث بقي هناك إىل حني أحداث 
و هذه تعزية  –اء الدير بكابيال صغرية بعد إحياء الدميوقراطية، بدأت عملية إعادة بن

ألولئك الذين أذرفوا الدموع الكثرية أثناء فرتة السبع سنوات اليت مّرت منذ تدمري 
وعلى موقع الكنيسة األخرية، بدأ  ۱٩٩۱حزيران  ٧أاير/ ٢٥الكنيسة السابقة. يف 

عد كل ب األب فالفيان وتالميذه ببناء كاتدرائية مهيبة تشهد على النصر الذي حتقق
هذه السنوات من اإلضطهاد الديين. يف الوقت احلاضر وابلرغم من كل الصعوابت اليت 
 متر هبا البالد بسبب الوضع اإلقتصادي اهلش، الكاتدرائية هي على وشك انتهاء العمل
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 اراً(لضابط الكل مع موزاييك أخرى يف القبة الرئيسية )يساإلله يف بوخارست )مييناً( وا دير رقاد والدة

هبا ويتم رسم جدراهنا ابملوزاييك، والفضل يعود للرهبان اجملتهدين يقودهم إبتقان األب 
فالفيان. مجيع املؤمنني ينتظرون بشوق تلك اللحظة املهيبة اليت سيتم خالهلا تكريس 

 مكان العبادة الرائع هذا.

  ذه أيضاً ألن همن واجبنا أيضاً أن نذكر هنا إجنازات أديرة التقومي القدمي للنساء 
كانت مراكز للمقاومة الروحية أثناء سنوات اإلضطهاد اليت كان هلا أتثريها على الراهبات 

  85رج لألجراس وترابيزابن: فهو له كنيسة و مّت بناءه اآل أيضاً. يبدو دير براديتيل وكأنه قد
عه و وقالايت وأمكنة للعمل جديدة سواًي مع حدائق يُهتم هبا بعناية وجو فريد من ن

يل للصالة والتأمل ترعاه احلياة الرهبانية املتقنة للراهبات اللوايت يعشن هناك. إن دير براديت
                                                           

  85  أي قاعة تناول الطعام – املعّرب
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ي والذي يبعد أربعة عشر كيلومرتاً عن كورنو لونشي ويقع بني فالتيشيين وغورا هيومورولي
هو كسائر اجلماعات الرهبانية اليت جنت من حقبة الشيوعية مكان يرتّسخ فيه اتريخ 

هو األسقف والقائد الروحي؛ و هنا األسقف دميوسنت هو الشيخ و حية ابلذات. التض
رمبا عاىن أكثر من أي شخص آخر على أيدي أعداء احلقيقة. حتت إرشاداته، أصبح 
الدير وحدة روحية منظمة تصل إىل أعلى املستوايت الروحية، تدعمها الطبيعة اخلالبة 

نو لونشي ة ليست بعيدة وعلى الطريق بني كور اليت تشكلها الغاابت اجملاورة. على مساف
يف خضم اإلرهاب  ۱٩۸٥ُكّرست عام دير ابيسيين اليت بُنيت كنيسته و وماليين، جند 

الشيوعي. يف ذلك الوقت، بدأت السيكيوريتاته بنشر عدة إشاعات لكي متنع تكريسها 
اية سعيدة ولكن إصرار وشجاعة وابألخص صلوات الراهبات واملؤمنني املليني جلب هن

هلذه القصة. يقع دير دوبرو قرب فاانتوري وهو حيمل عالمات األحداث املأساوية اليت 
حصلت هناك. فاألم سريافيما رئيسة الدير اشرتكت بشكل مباشر خِبدم إهلية مع األب 
غِلكريي وكانت شاهدة على إعتقاله يف بوهالنيتا. أدار األرمشندريت إغناطي، وهو األب 

ر، عملية بناء الكنيسة اجلديدة اليت هي على وشك اإلنتهاء و برج األجراس الروحي للدي
الشامخ إىل العالء والذي يقع بني أشجار التنوب امليطة به. أما دير مويسا الواقع يف 
جمّمع بورواي يف إقليم سوشييفا فكان ملجأ روحي لعدة سنوات حيث الكابيال املبنية يف 

طهدين، األمر الذي مسح للِخدم اإلهلية أبن تقام وادي خمفي استعصت يقظة املض
هناك. ثالثة شقيقات تربطهم عالقة دموية وأكربهم األم أليكساندرا أظهرن أن لديهن 
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شجاعة عظيمة انبعة من حمبتهن لكنيسة املسيح وذلك من خالل مباشرهتن سرايً ببناء  
  يسها مؤخراً.كنيسة جديدة أثناء حكم النظام الشيوعي. هذه الكنيسة مّت تكر 

 هناك أيضًا مجاعات رهبانية أخرى اتبعة مليرتوبولية كنيسة رومانيا األرثوذكسية
ذات التقومي القدمي يف أماكن أخرى من البالد. هذه اجلماعات الرهبانية بُنيت نتيجة 
العمل املباشر ألولئك الذين يعيشون املثال الروحي يف تلك األمكنة. وابلرغم من أن 

ة هي ليست موروثة من أي سلف، لقد تسّلم الرهبان والراهبات الذين هذه األدير 
يعيشون فيها أعظم مرياث ممكن، وهو إميان أابئنا الذي مل يتغري وروح اجملاهدين وحب 
لوصااي هللا واحلياة يف املسيح. هم بنوا ألنفسهم كل ما هو ضروري للجماعة الرهبانية 

اهزة تقومي اجلديد الذين استولوا على أديرة جاألصيلة، بعكس هؤالء الذين يتبعون ال
وأماكن عبادة أخرى موهبة ابلكامل مت بناؤها خالل  نائس اترخييةكسها أمراء، و أسّ 

القرون العديدة اليت كانت فيها البالد أبكملها من "ذوي التقومي القدمي" على أيدي 
مشروع البناء  مي". اليومقديسي وطننا الذين ميكن أن ننعتهم اليوم "من ذوي التقومي القد

م نقطاع يف مجيع أحناء البالد. فأماكن العبادة لذوي التقومي القدمي تربعاهذا يستمر دون 
خرين ستمرار. فبدون احلشرية املفرطة مبشاريع األالواحد تلو األخر، وهي تزيد أعدادان اب

 حياة كنيستنا ينأو احلسد على إجنازاهتم، حنن بكل بساطة نتمىن أن ُنرتك بسالم لكي نب
 مادايً وروحياً كما نراه مناسباً.
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 كسيةذ دير سالتيوارا: منارة للكنيسة األرثو 
 الرومانية ذات التقومي القدمي 

 
 يف هذه األايم، حني يذهب املرء إىل دير سالتيوارا دون أن تتحرش به امليليشيا

نت أو تتهمه وتطارده السيكيوريتاته، يصعب عليه ختّيل اإلميان والنضال والتضحية اليت ب
 القدمي التقومي  عن اتريخ كنيسة   ينفصلال إن اتريخ هذا املكان املقدس  هذا املكان. 

 
 األب جنازة أول رئيس على دير سالتيوارا،

  رقدوالذي  الالبس اإلسكيم دافيد
 ۱٩٦۱حزيران  ٥أاير/ ٢٣يوم 

ة ذوي التقومي ومركز قيادللتضحية. ُبين دير سالتيوارا عن قصد ليصبح الذرة الروحية 
القدمي اليت فيه ميكن تنسيق كل النشاطات الدينية لكنيسة التقومي القدمي. كانت منطقة 
سالتيوارا معروفة ملؤّسس ي هذا الدير وذلك ألهنما كاان قد سكنا منعزلني يف الغاابت 

ة يف نطقة واملوقع الذي اختري لبناء الدير لّبتا املتطلبات الضرورية للحماياجملاورة. هذه امل

وهو مرتبط بال فكاك حبياة ونشاط مؤّسسها القديس 
األسقف غلكريي املعرتف. مت بناء الدير احلايل حتت 
ظروف صعبة جدًا خالل احلرب العاملية الثانية عندما  
كانت هناك حرية قليلة جدًا واإلضطهاد كان قد بدأ 
جمدداً. حتت إرشاد األسقف غلكريي ورفيق عمره وأخيه 

حد الالبس اإلسكيم دافيد، وهو أول الروحي األب املتو 
رئيس على هذا الدير، نشأت هناك وبسرعة خلية من 

 ومستعدين  العمل  على  القدرة  لديهم  األوفياء  الرهبان 
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األوقات العصيبة وذات الطابع العدائي. احندر مؤمنو تلك املنطقة من صفوف أولئك 
ة الذين امُتحنوا خالل فرتة اإلضطهاد يف السنني األوىل اليت تلت تغيري التقومي. فالكنيس

ولكن الرهبان والناس العلمانيني  ۱٩٣٧دّمرها اجلندرما عام  اليت بنوها يف هذا املكان
 مل يفقدوا إمياهنم. 

 ، بقي األب غلكريي خمتبئاً ملدة ستة أشهر۱٩٤۱عندما أتى إىل سالتيوارا عام 
يف منزل نيقوالي شيوكان. خالل الصيف، سكن يف منزل صغري أو يف عّليته اليت  كان 

إىل غابة؛ ال يزال األب ابخومي وهو أحد أابء هذا هلا خمرجًا يف آخر احلديقة يؤدي 
الدير يُري هذا البيت للزوار. ويسرد أبناء وأحفاد نيقوالي شيوكان بكل إحرتام قصص 
عن الراهب والشيخ األب املتوحد غلكريي. كان املؤمنون يؤمنون احلماية لألب غلكريي 

عتقله. وبعد يوارا لتبحث عنه وتإبعالمه قبل األوان كّلما أتت دورايت اجلندرما إىل سالت
ذلك، أخبأوه ملدة سنة أخرى يف منزل قنسطنطني فالماندو الذي اليوم هو يف الثمانينات 
من عمره. كان األب غلكريي مطلواًب من اجلندرما ومن وايل إقليم اباي الذي أرسل 

س أدلة كاذبة يجواسيس ليعرفوا أين كان خمتبئاً. ولكن املؤمنون كانوا يُعطوا أولئك اجلواس
وأخفوا مكان خباء األب غلكريي بذكاء. كان قنسطنطني فالماندو يعمل آنذاك على 

ّطالع بكل ما  اأبقى القديس على الكنيسة اجلديدة اليت كانت قيد البناء يف سالتيوارا و 
كان حيصل. بىن املؤمنون مأوى لألب غلكريي يف غابة راسكا يف مكان يُدعى غيزيناوا، 
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بعد ذلك يف خطر أن ُيكتشف أمره هناك، جّهزوا له مأوى آخر على  وعندما كان
 ضفاف هنر آرين يف راسكا الكربى. 

 إن رهبان التقومي القدمي الذين جنوا من إضطهاد ما قبل احلرب تشتتوا إىل عدة
أماكن واختبأوا خالل سنوات القمع. هذه األنوار املشتعلة لألرثوذكسية املضطهدة 

شعاًل قواًي بتجّمعها سواًي يف مكان واحد مفتوح جلميع النفوس اضطرت أن تشّكل م
عمل بناء دير سالتيوارا ببناء كابيال  ۱٩٤٧. وهكذا بدأ يف عام نقيلإلميان الالعطشى 

صغرية من اخلشب لتقام فيها اخِلدم اإلهلية اليومية. بُنيت الكنيسة والقاليل على شكل 
اجات يتطلب األمر رؤية إقتصادية لتلبية حاألساقيط األثوسية حيث املساحة ضيقة و 

املبىن ولتأمني مكان يسع للساكنني فيه. نُقلت القاليل إىل جمموعة من املباين اجلديدة 
وذلك للسماح بتوسعة املكان لتكبري حجم الكنيسة. وبعد فرتة قليلة،  ۱٩٧۸يف عام 

 كمدرسة دينية اً أصبح دير سالتيوارا مرغواًب به ليس فقط كمركز روحي شهري بل أيض
ومقر قيادة حركة التقومي القدمي أبكملها. خالل سنوات القمع الشيوعي، حتّمل هذا 
الدير قمة اإلضطهاد السياسي والديين. فمرتوبولية مولدافيا للتقومي اجلديد قامت ببناء  
كنيسة يف اجلوار مع عدد من امللحقات حاولت من خالهلا السيكيوريتاته إستعماهلا  

 واعدة كل من ختّلى عن إلتزامه ابلتقومي القدمي مبركز كاهن هناك. كان رئيسكرشوى، 
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 ۱٩٦٤أخوية دير سالتيوارا عام 

بلدية جمّمع راسكا، أنطون تودر، عدو لدود للدير، مسميًا إايه "مرقد لذوي التقومي 
القدمي" ومريداً تدمريه مهما كان الثمن. مل ينجح. أما حمّرض احلزب الشيوعي يف املنطقة، 
نيقوالي بورداينو، فاعتاد على إيقاف املؤمنني الذاهبني إىل الدير ومصادرة البضائع اليت 

م كهدااي للرهبان واليت كانت تضحية كربى ابلنسبة هلم. كل من تودر جلبوها معه
 وبورداينو كان هلم قدر مأساوي، إذ أهنم توفِّيا قبل أن يطلبا الغفران. 

الل خ كان جملس البلدية وقائد مركز امليليشيا يتحرشون بذوي التقومي القدمي من
ط تواريخ امج حراسة ليلية، تشرت إرسال إستدعاءات قضائية جلميع الرهبان والكهنة مع بر 

وأوقات للتوجيهات. نعيد هنا طبع ملخص حمتوايت إحدى تلك اإلستدعاءات واليت 
 ُوّجهت "للرفيق أونوفري أونوفري" )املرتوبوليت سيلفسرتو(:
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   ٤، و٣، ٢، ۱وقرار جملس سكان بلدية راسكا، أُتّفق أنه يف ليايل  ۱٩٧٤/٢٣۱وفقًا للقرار رقم 
يف قرية سالتيوارا إليداء واجب  ۸]نظام جديد[، عليك املثول يف مركز رقم  ۱٩٨٣ كانون الثاين

كانون    ٣۰احلراسة العامة بني ساعيت الثامنة مساًء واخلامسة صباحاً. وهلذه الغاية، عليك املثول يوم 
 ]نظام جديد[ يف مركز امليلشيا يف بلدية راسكا لتلقي التوجيهات.  ۱٩٨٢األول 

عاءات شبيهة لألسقف األول احلايل، املرتوبوليت فالسي، الذي توّجب ُوّجهت إستد
 ۸۱٩۱.86كانون الثاين   ٨-۸۰٩۱/٥كانون األول   ٢٦-٢٣عليه أن يعمل ليايل 

وكّلما حضر ضباط السيكيوريتاته إىل الدير، طلبوا رؤية السجل الذي حيتوي على أفراد 
ل م أمراً جلي للغاية وذلك من خالالدير وكانوا جيعلون من إظهار مراقبتهم الصارمة هل

معاملتهم للرهبان وكأهنم يتعاملون مع نوعًا ما من اجلواسيس أو األشخاص اخلطريين 
ألجل إيصال  87ليه ۰۰۰٤٤، دفع دير سالتيوارا مبلغ ۰٩٧۱على غري العادة. يف عام 

ئي الذي الكهرابء لبلدية راسكا، مع اإلتفاق أن الدير سيستفيد أيضاً من التيار الكهراب
سيتم أتمينه. ولكن املعنيون نكسوا بوعدهم وقاموا بتأجيل اإلتفاقية ابلرغم من أن خطوة 
أتمني الكهرابء للبلدية كان على وشك أن تتم. كل إستئناف قابله جواب سليب. يف 

 احلقيقة كانت رغبة أولئك املخربني أبالّ حيصل الدير على الكهرابء. 

                                                           

  86 أي أثناء الفرتة الزمنية الذي حيتفل فيها ذوي التقومي القدمي بعيد ميالد املسيح – املرتجم
  87 ما يعادل حوايل ۱٥۰۰ دوالر أمريكي يف ذلك الوقت – املرتجم
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 اسُتخدمت تكرارًا ضد ذوي التقومي القدميإحدى أساليب اإلضطهاد اليت 
تضمنت تسجيل أماكن اإلقامة أو نقل األوراق الثبوتية لألشخاص. وفُرضت جباية 
الغرامات ليس فقط على الرهبان بل أيضًا على الراهبات نتيجة عدة عمليات تفتيش 
 مفاجئة. ونعطي مثااًل على ذلك املالزم الرائد تورينشي رئيس مكتب النفوس يف

فالتيشيين، الذي كان هبذه الطريقة يُرعب اجلماعة الرهبانية يف تلك املنطقة أبكملها. 
ولكن مل ينجح خاصة الشيطان هبذه الطريقة أيضاً ألن شعلة األرثوذكسية التقليدية اليت 

 احرتقت يف نفوس أولئك الرهبان عززت قدرهتم إىل درجة التحّمل الكلي. 

الل خ قية لإلميان األصيل حاول أعداؤها خرقها منشّكل دير سالتيوارا قلعة حقي
ن كان لكستخدام أشخاص مشبوهني للحصول على معلومات عن نشاطات الرهبان. ا

كتشاف األشخاص الطموحني للرهبنة عندما مل أيتوا إىل التوبة وحمبة هللا ا دائمًا سهل 
، استطاعت لكبصدق، وابلتايل مل خُترتق قيادة الدير هبذا التكتيك. ابلرغم من ذ

السيكيوريتاته يف إحدى املرات برتويج إشاعة أن الدير سوف حيصل على موافقة رمسية 
من الدولة ليعمل قانونياً. كان هدف هذه اإلشاعة اليت استمرت لعدة سنوات حتويل 
إنتباه قادة حركة التقومي القدمي عن أخذ خطوات فاعلة لتنظيم وتعزيز كنيستهم. عندما 

 ء الدير هذا الوضع، قاموا بصرف املسؤولني عن اإلشاعة.أدرك كبار أاب
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 دير سالتيوارا اليوم: ساحة الدير )أعلى اليمني(؛ مقربة الدير مع الريف اجملاور )أعلى اليسار(؛ 

 جتّلي الرب اليت بُنيت أوالً )أسفل اليسار(؛ والكاتدرائية اليت بُنيت الحقاً وحتمل اليوم كابيالّ 
 يف مقام داخلها )أسفل اليمني(. ذخائرهفظ القديس غلكريي املعرتف حيث حتُ إسم 

 

 نتيجة موقفهم الواضح املعادي للشيوعية، كان كهنة دير سالتيوارا حتت رقابة
السيكيوريتاته الدائمة. فاملرتوبوليت فالسي كان خُيرب القصة حىت من سنوات عديدة 

ضية  ه إىل دير سالتيوارا ليدّقق يف قكيف أتى مسؤول من السيكيوريتات  ۱٩٨٩قبل 
كاهن مسن من التقومي القدمي كان قد بعث رسالة إىل اهليئة املركزية للحزب الشيوعي 
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الروماين ينتقد فيها أعمال امللحدين وحتديدًا سياستهم اليت تقتدي على الناس العمل 
على قيد احلياة   القدمي أايم األحاد واألعياد الكنسية املهمة. وابلتايل بقاء كنيسة التقومي

كان بطبيعته أمرًا انشطًا وليس العكس، وهكذا وابلرغم من أهنم أاثروا غضب قوى 
القمع استمر ذوي التقومي القدمي ابلنضال جهاراً ضد اإلجراءات اإلحلادية اليت فرضتها 
 الدولة على السكان. وهكذا تنوّع مل يكن خطيئة ألن قيادة األمة مل تعد مع هللا وهو

 الوحيد الذي له حيين كهنة وعلمانيي ذوي التقومي القدمي رؤوسهم.

يعهم مج ختصار األساقفة األولني على كنيسة التقومي القدمي الذينن ابنستعرض اآل
 للغاية ثقفاً م املرتوبوليت غاالكتيون كان رجالً  فأول متقدم،  خدموا يف دير سالتيوارا. 

 
 أسس املرتوبوليت غاالكتيون أسقفية كنيسة رومانيا األرثوذكسية ذات التقومي القدمي بشرطنته األسقف ميفتودي 

 ؛ األسقف إفلوغي ۱٩٥٦واألسقف غلكريي واألسقف إفلوغي )مييناً، من اليمني إىل اليسار( يف خريف 
 املقدسة  ناء زايح ابلذخائرواألسقف غلكريي واألسقف ميفتودي )يساراً، من اليمني إىل اليسار( أث

 ۱٩٧٤آب  ٦/۱٩ يوم املسيح،جتلي وهو دير سالتيوارا، اإلحتفايل ل عيدال يف
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 األساقفة األوائل على كنيسة رومانيا األرثوذكسية ذات التقومي القدمي: )من اليسار إىل اليمني( املرتوبوليت 

 املرتوبوليت سيلفسرتو(، ۱٩٨٥-۱٩٥٩(، املرتوبوليت غلكريي )۱٩٥٩-۱٩٥٥غاالكتيون )
 حالياً(-۱٩٩٢(، واملرتوبوليت فالسي )۱٩٩٢-۱٩٨٥) 

 

لذي أكمل دراساته الالهوتية يف شريانيت يف سان بيرتزبورغ. تعاطفه مع التقومي اجلولياين ا
أقنعه أبن يقبل إعتالء عرش القيادة الروحية  ۱٩۱٦أعرب عنه يف وقت مبكر منذ عام 

لعب دورًا هامًا يف  .۱٩٥٥نيسان  ٥/۱٨دير سالتيوارا يف حلركة التقومي القدمي يف 
إعادة بناء اهليكلية الروحية لكنيسة التقومي القدمي من خالل شرطنة األساقفة غلكريي 

 ٥/۱٨وإفلوغي وميفتودي ومن خالل رسامة عدد من الكهنة. إنتقل إىل األبدية يف 
 خصيصاً له. حيث ُدفن قرب الكنيسة يف بقعة اختارها هو  ۱٩٥٩متوز 
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 املتقدم الثاين كان املرتوبوليت غلكريي، وهو الشخصية الوحيدة األهم يف كنيسة
رومانيا األرثوذكسية ذات التقومي القدمي اليت هي مدينة له ليس فقط أتسيسها وبقاؤها 

زدهارها احلايل. من خالل عمله كراعي انشط اى قيد احلياة بل أيضًا تطويرها و عل
وحكيم، هو يبقى يف ذكرايت وقلوب املؤمنني كرسول أصيل لإلميان األرثوذكسي 

ألرض زدهار كنيسة التقومي القدمي شّكل فرح إقامته املؤقتة على ااالتقليدي. نضاله ألجل 
، ۱٩٨٥زيران ح ۱٥/٢۸اليت كّرسها خلالص النفوس اليت تبعته. عرب إىل األبدية يف 

 وإعداده يف سنكسار القديسني.  ۱٩٩٩وهو التاريخ الذي مّت فيه متجيده عام 

 خلف القديس غلكريي األسقف املتقدم الثالث، املرتوبوليت سيلفيسرتو، وهو
أحد تالميذه. احندر هذا من عائلة من املؤمنني من بلدية رداساين، إقليم سوشييفا، 

القدمي العديد من رجال اإلكلريوس والرهبان. مثل وهي منطقة أعطت كنيسة التقومي 
أهله وإخوته، قّدم جسده ونفسه لقواعد األرثوذكسية التقليدية، مصلياً هلل لكي "يرتّحم 

يرى  يش و سعيدًا ليع حظي املرتوبوليت سيلفيسرتو أبن يكون 88بسرعة على وطننا."
ل بنشاط وبسرعة وهو عم ۱٩٨٩كنيسة التقومي القدمي حرّة وحيق هلا العمل بعد 

للحصول على املوافقة من الدولة لكي تنظّم كنيسة التقومي القدمي نفسها وتعمل ككيان 
 شرعي. وأخذ أيضاً املبادرة املهمة أال وهي بناء الكنائس اجلديدة وشرطنة أساقفة جدد

                                                           

  88 ٢ مكابيس ٧:٣٧



230 
 

 ۱٩٩٢أذار  ٥/۱۸زدهار مجاعة التقومي القدمي. رقد املرتوبوليت سيلفيسرتو يف التعزيز و 
، حني كان ال يزال انشطًا ابلكلية. حزن املؤمنون على نيستن عمر يناهز الثمانية و ع

رحيله السابق ألوانه والذي حصل يف زمن كانت فيه أكرب حاجة لرجل من مكانته 
 ليقود كنيسة التقومي القدمي. 

رتو. اختري األسقف املتقدم الرابع، املرتوبوليت فالسي، خلفاً للمرتوبوليت سيلفيس
ا اخنرط يف احلياة الرهبانية عندما كان ولد صغري، وبعدما أمّت خدمته العسكرية، عاد هذ

ليكمل حياته وهدفه الرهباين داخل هذا الدير املقدس. خيربان أحد الكهنة كيف أن 
أحد الرهبان الذي كان يعيش منعزاًل رأى مرة األب فالسي يف ابحة الدير حني كان 

ّلق عشق كبري للدراسة والبحث يف الكتاابت الالهوتية. وع شاابً هادائً ومطيعاً وصاحب
لولد له مستقبل  قائاًل: "هذا ا 89،اإلسكيم دامّشني-الالبس-و الراهبهذا املنعزل، وه

هذه نبوءة حتققت الحقاً عندما اعتلى األسقف فالسي بعمره اخلمسني العرش  كبري"، و 
. حتّمل األب فالسي ۱٩٩٢عام كمرتوبوليت كنيسة التقومي القدمي يوم أحد توما من 

اإلرهاب الشيوعي من عمر ابكر، األمر الذي دفعه عدة مرات إىل اهلروب إىل الغابة 
وُشرطن أسقفاً عام  ۱٩۸٤لتحاشي الطرد من الدير. انُتخب رئيساً لدير سالتيوارا عام 

رؤية  لتحمّ ت  ملشيا اليتي. أثناء رائسته للدير، واجه جمدداً أعمال عنف من امليل۱٩۸٥

                                                           

  89  أي الدمشقي – املعّرب
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منذ ذلك الوقت قّدم األب فالسي حياته لتالمذته الشبان وفقاً شبان يف الدير؛ و 
وابلرغم من أنه طُلب منه إعادة الرهبان الشبان إىل بيوهتم، أجاب  90لكلمات اإلجنيل.

األب فالسي أبنه ال ميكنه القيام بذلك ألنه ليس الشخص الذي جلبهم إىل الدير أو 
قبلهم هناك. عندما هّدده الكولونيل مورغوشي رئيس دائرة النفوس، واجهه األب فالسي 

رُتبطا" حسب تعبري الضابط الغّيور. إن بشجاعة كبرية مقّدمًا يداه إىل األمام "ل
املرتوبوليت فالسي، هذا الشخص اجملاهد والذي عّلم نفسه بنفسه، هو التلميذ األمني 
والوريث الروحي لألساقفة املتقدمون الثالثة السابقني. من خالل ظهوراته العديدة املتلفزة 

ة الكنيسة ن ودافع عن قضيولقاءاته املبثّة على الراديو ومقابالته، هو أظهر إىل العل
األرثوذكسية األصيلة أمام األمة أبكملها. حالياً هو يرعى هذه الكنيسة إبجتهاد، مزيداً 
من قيمة الكنز الذي أورثه الرجال العظماء الذين سبقوه. حتت إرشاد املرتوبوليت 

لقدس"؛ الروح ا حلولائية جديدة مهيبة على إسم "فالسي، بدأ دير سالتيوارا ببناء كاتدر 
يف الوقت احلايل، مت العمل على األبراج والسقفية هي قيد العمل. هذه تقدمة هلل ولوالدة 
اإلله، حيث سرتتفع صلوات الشكر جلميع القديسني وابألخص القديس غليكريي، 

  ٩/٢٢ردًا على الربكات اإلهلية الوفرية اليت انسكبت على كنيسة التقومي القدمي بعد 
 . ۱٩٨٩كانون األول 

                                                           

  90 القديس يوحنا ۱٣:۱٥
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 ۱٩٩٩كاتدرائية حلول الروح القدس، خارج مداخل دير سالتيوارا، قيد اإلنشاء عام 

 

الروحية  رماد فوق هذه القلعة والبال دخان  إن دير سالتيوارا هو شعلة حية حترتق
من اإلميان والبطولة اليت هي كنيسة رومانيا األرثوذكسية ذات التقومي القدمي، ألهنا كانت 
وسوف تبقى منارة المعة بال انقطاع لإلميان األرثوذكسي األصيل. هو مكان حج 

 عام يلني منذ أوالد املسيح األص اليت حتّملها  أن يتعلموا عن املعاانة  للمؤمنني الراغبني 

  
 املقدسة للقديس غلكريي الذخائر                                                                                      

مام مثار تلك ، وأن ينحنوا أ٩٨٩۱إىل  ٩٢٤۱
املقدسة للقديس غليكريي  ذخائراملعاانة، أي ال

الذي إمسه وهيبته مها يزيدان من  معرتف سالتيوارا،   
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الدير ذاته. سعى وراءه املؤمنون أثناء حياته كأب روحي ومعّلم كنسي. قيمة إسم وهيبة 
حالياً، وبعد عبوره إىل األبدية ونتيجة متجيده كقديس وشفيع مساوي من ِقبل الكنيسة 
األرثوذكسية، فقط أولئك الذين يؤمنون بقداسة القديس غلكريي سيتمتعون بقوة 

ثل التأمل واستعادة الذاكرة اليت متضي يف دير سالتيوارا مت شفاعته أمام هللا. إن حلظات
 . األب واإلبن والروح القدس ،هللشعب األصيل اللكل شخص منا معىن العيش بني 

 
 عالقة كنيسة رومانيا األرثوذكسية األصيلة
 )ذات التقومي القدمي( مع الكنائس األرثوذكسية

 األصيلن اإلميان عالشقيقة هلا اليت مل تننرف 

 
"الصديق يف وقت الضيق هو ابلفعل صديق" هو مثل حكيم يعكس خربات 
ومعاانة الشعب الروماين. هكذا كانت أيضاً احلال يف كنيسة رومانيا األرثوذكسية ذات 
التقومي القدمي اليت اضطُهدت على أيدي "إخوهتا" الوطنيني وُجربت على تلّقي الدعم 

بل املقدس وأورشليم ليحصل على من مصادر أخرى. ذهب القديس غلكريي إىل اجل
الربكة لكل ما صنعه حلركة التقومي القدمي، لكن حتديداً ليلقى الدعم لتأسيس أسقفيته. 

كنائس شقيقة يف النضال من أجل الدفاع عن اإلميان ستشارة  او الشركة مع إن 
  األرثوذكسي االصيل، وهو نضال شّنته هذه الكنائس يف مناطقها ابلتواين، كان أمر ال
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)من اليمني إىل اليسار( القديس غلكريي املعرتف، 
األسقف )الحقاً املرتوبوليت(كرباينوس، واألسقف 
 )الحقاً املرتوبوليت( سيلفسرتو يف احتفال مشرتك

 ۱٩٨۰أاير  ٤نيسان/ ٢۱يوم أحد املرأة السامرية 
 

 

 يرتأس كنيسة اليوانن األرثوذكسية األصيلة )ذات التقومي القدمي( كرباينوس
الذي جممعه املقدس املقاوم له أديرة للرهبان، أديرة  91مرتوبوليت أوروبوس وفيلي

                                                           
 ، رئيسيرتأسها كالينيكوس . حالياً كنيسة اليوانن األرثوذكسية األصيلة ذات التقومي القدمي٣۰۱٢أاير  ٧۱/۰٣رقد يف الرب يوم  91

مرتوبوليتاً وأسقفاً هم: أكاكيوس، مرتوبوليت أتيكا ودايفليا؛ أثناسيوس، مرتوبوليت الريسا  ۱٧ أساقفة أثينا وسائر اليوانن، ويضم جممعه
وبالاتمون؛ يوستينوس، مرتوبوليت إفريبوس ويوبواي؛ جريونتيوس، مرتوبوليت بريييوس وسالميس؛ خريسوستوموس، مرتوبوليت أتيكاه 

يوس، مرتوبوليت أمريكا؛ وبوليت دمييرتايس؛ موسى، مرتوبوليت تورونتو؛ دميرت سالونيكية؛ فوتيوس، مرت غريغوريوس، مرتوبوليت توبوييتيا؛ 
أمربوسيوس، مرتوبوليت فيلييب ومارونييا؛  كرباينوس، مرتبوليت أوروبوس وفيلي؛ أمربوزيوس، أسقف ميثوين؛ سيلفانو، أسقف لواني 

ولوس، أسقف د؛ ثيودوسيوس، أسقف فريسثينا؛ خريستود)إيطاليا(؛ كليميندوس، أسقف غارديكيون؛ أفكسنديوس، أسقف إتنا وبورتالن
  عّربامل - ثيوبوليس. و هناك أيضاً ستة أساقفة متقاعدون

بد منه. بصعوبة كربى جنح بتأسيس عالقة مع  
كنيسة اليوانن األرثوذكسية األصيلة )ذات 
التقومي القدمي( اليت هي حبد ذاهتا أقلية منذ أن 

د انتقلت كنيسة اليوانن الرمسية إىل التقومي اجلدي
. هذه العالقة ۱٩٢٤أذار  ۱۰/٢٣يوم 

نضجت مع مرور الزمن إىل واحدة تتميز بشركة 
 ليتورجية قوية تتخّللها زايرات أخوية متبادلة يف

 ةاديم ةمتبادل ةعونممناسبات األعياد املهمة و 
 كما اقتضى احلال.    ةوروحي
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رومانيا، اجلمهورية  92،مهورية اهليلينية الثالثةللراهبات، تبعيات رهبانية، ورعااي يف اجل
، مملكة السويد، اجلمهورية اإليطالية الثانية، اجلمهورية التشيكية، 93النمساوية الثانية

جورجيا، مجهورية كينيا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية أوغندا، مجهورية أفريقيا 
كنيستنا   95، الوالايت املتحدة األمريكية، كندا، والكومونويلث األسرتايل.94اجلنوبية

لديها شركة ليتورجية كاملة مع كنائس هذا اجملمع، وهي تتعاون معها يف شىت اجملاالت. 
 أساقفتها هم: 

 96كرباينوس، مرتوبوليت أوروبوس وفيلي، رئيس اجملمع املقدس يف املقاومة   •
   97خريسوستوموس، أسقف خريستيانوبوليس، معاون رئيس اجملمع املقدس. •
 98ميثوين، معاون رئيس اجملمع املقدس. أمربوزيوس، أسقف •
  99مسعان، أسقف الكذميونيا، معتمد اجملمع يف مجهورية النمسا. •

                                                           

  92  أي اليوانن – املعّرب
  93 مل تعد احلال هكذا بعد مغادرة املعتمد يف النمسا، األسقف مسعان، من اجملمع. أنظر املالحظة رقم 99 أدانه – املعّرب  

 94 مل يعد هناك وجود يف أفريقيا اجلنوبية بعد رقاد أحد الكهنة هناك و انتقال آخر إىل نيوزيلندا وزواج كاهن-راهب آخر وقبوله 
. املعّرب - بطريركية اإلسكندرية ككاهن متزوج يف  

 95 اليوم أصبح لدى اجملمع اليوانين وجود أيضاً يف اململكة املتحدة )بريطانيا( وكولومبيا وإملانيا وأوسيتيا اجلنوبية– املعّرب.  
  96 أنظر املالحظة رقم 91.

 هو اليوم أسقف متقاعد – املعّرب
 97  

 هو اليوم يدير اإلرساليات املنتشرة يف عدة بلدان خمتلفة - املعّرب
98 

 99 غادر هذا األسقف اجملمع ااملقدس لكنيسة اليوانن األرثوذكسية األصيلة منذ سنوات ليصبح أسقف كوتور لكنيسة مونتينيغرو 
املعّرب -املستقلة    
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 100يوهانس، أسقف مكاريوبولوس، معتمد اجملمع يف مملكة السويد •
 101خريسوستوموس، رئيس أساقفة إتنا، معتمد اجملمع يف الوالايت املتحدة األمريكية •
 102أفكسينديوس، معاون معتمد اجملمع يف أمريكا •

خريسوستوموس، أسقف سيدين ونيو ساوث ويلز، املعتمد يف الكومونويلث • 
  103األوسرتايل.

  104(يكل، أسقف نورا )يف إيطالياما• 

 األعضاء الراقدون يف اجملمع املقدس يف املقاومة: 

 يف مجهورية كينيا(، املعتمد ۱٩۸٧-۱٩۰٥جاورجيوس، مرتوبوليت انيرويب )• 
 (، املعتمد يف اجلمهورية اإليطالية٢۰۰٢-۱٩۱٧جيوفاين، مرتوبوليت ساردينيا )• 

 إحدى كنائسنا الشقيقة األخرى هي كنيسة بلغاراي األرثوذكسية ذات التقومي
القدمي. مركز هذه الكنيسة هو يف صوفيا، عاصمة مجهورية بلغاراي ويرتأسها فويت 

 ا، وهو يقوم بزايرات أخوية دائمة إىل دير سالتيوارا.  )فوتيوس( أسقف ترايديتز 

                                                           

  100  هو اليوم أسقف متقاعد- املعّرب
  101  هو اليوم أسقف متقاعد- املعّرب

  102  انتخب أسقفاً على أبرشية إتنا وبورتالند يف كانون الثاين من عام  ٢۰۱٥- املعّرب
  103  رقد يف الرب يوم ٢٢ أيلول/٥ تشرين األول  ٢۰۱۰ – املعّرب

  104 رقد يف الرب يوم ٣۱ آب/۱٣ أيلول ٢۰۱٦ - املعّرب 
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 )مييناً(؛ القديس غلكريي۱٩٨۱القديس غلكريي مباركاً إفكسنديوس أسقف إتنا وبورتالند )حينها كاهن( عام 

 )يساراً( ۱٩٨٣موس رئيس أساقفة إتنا املتقاعد )حينها أرمشندريت( عام و طريح فراشه يرّحب خبريسوست
 

 ، أسست كنيستنا أيضًا شركة ليتورجية مع الكنيسة األرثوذكسية۱٩٩٢يف عام 
الروسية يف املهجر واليت مركزها يف مدينة نيويورك وتتضمن عدة أبرشيات يف كل قارة 
من العامل. هذه الكنيسة يرتأسها الفروس، مرتوبوليت نيويورك وأمريكا الشرقية الذي من 

، وهم: يوارا مبناسبة عيده السنوي، جتلي الربجممعه حضر ثالثة أساقفة إىل دير سالت
مرقس، رئيس أساقفة )جينها أسقف( برلني، إملانيا، وبريطانيا العظمى )من دير القديس 

ئيس أساقفة )حينها أسقف( ؛ هيالريون، ر ۱٩٩٢أيوب بوشاييف يف ميونيخ( عام 
س، مرتوبوليت ؛ والفرو ۱٩٩٥نيوزيلندا )حينها واشنطن، مقاطعة كولومبيا( عام سيدين و 

 )حينها رئيس أساقفة( نيويورك وأمريكا الشرقية )حينها سرياكيوز و دير الثالوث القدوس
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 ٩٩٦۱.105يف جوردانفيل، نيويورك( عام 

 إن اجملمع املقدس لكنيسة رومانيا األرثوذكسية األصيلة )ذات التقومي القدمي( ال
األخرين   حرتام متبادل ملوقعاخيضع ألي من الكنائس املذكورة؛ ابألحرى، كل كنيسة هلا 

 ككنائس شقيقة ذات حكم ذايت.
 

 خريسوستموس رئيس أساقفة إتنا )يف الوسط( يقّدم الرئيس إيون إلييسكو )يساراً( إىل املرتوبوليت فالسي
 ر رقاد والدة اإلله يف بوخارست، وذلك يف )مييناً( واألرمشندريت فالفيان )أقصى اليمني(، رئيس دي

 ٢۰۰٣الذكرى العاشرة للجنة فولربايت األمريكية يف رومانيا، أاير 
                                                           

 ا معمع آخرين ليتحدو  انشق جزء كبري من هذه الكنيسة مبن فيهم مجيع األساقفة املذكورين هنا ٧۰۰٢نشري هنا أنه يف العام  105
يت الوحيد الذي رفض هذا اإلحتاد مع املسكونيني الروس كان أغافنجل مرتوبول ملسكونية. واألسقفبطريركة موسكو املنخرطة يف بدعة ا

مركزه و أوديسا وتوريس وهو اليوم يرتأس الكنيسة الروسية يف املهجر وال يزال يف شركة مع الكنائس األصيلة الرومانية واليواننية والبلغارية، 
 . عّربامل –أوكرانيا ،وديسايف أ
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 إن كنيستنا تستقبل بداية األلفية احلالية بوضع حتّسن كثرياً مقارنة مع ذلك خالل
. إن القرن الواحد والعشرون ۱٩٨٩و ۱٩٢٤ستون سنة من اإلضطهاد بني اخلمسة و 

يعد أبن يكون عهد من التسامح الديين ولكن اخلربة عّلمتنا أبن علينا العمل حبذر 
شديد. ميكن للشرير أبن ينصب فخاخًا جديدة للداينة لكي خيلق تشوش وحرية 

والئها ف تبقى غري مساومة بجديدة. إن الكنسية األرثوذكسية األصيلة من منصبها سو 
لإلميان األرثوذكسي، إميان األابء القديسني وإميان أجدادان، رافضة أن تضّيع مرياثها من 
العقائد والتقاليد. لقد حتملت الكنيسة األرثوذكسية الرومانية ذات التقومي القدمي ستة 

ا لينكروا هعقود ونصف من اإلضطهاد وشىت أنواع الضغط فُرضت على كهنتها وعلمانيي
اإلميان األصيل. ابلرغم من ذلك وبعون هللا حنن ذوي التقومي القدمي قد حافظنا إبميان 
على التقليد املقدس كما تسلمناه من أجدادان وسوف نسّلمه إىل األجيال القادمة بذات 

 الطريقة إىل دهر الداهرين. 
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 اخلامتة

 ولألرثوذكسية واملرتكبة ضد كهنةمن خالل األعمال الشرسة املعادية للمسيحة 
وعلمانيي الكنيسة الرومانية األرثوذكسية الذين بقوا أوفياء إلميان أابئهم األصيل، 

 ضحو فضحت اخلباثة البشرية نفسها يف كل عريها. ويظهر عمق هذه اخلباثة بشكل أ
يف حقيقة أن هذه األفعال الكيدية ارتكبها إخوة ضد إخوة ينتمون لذات الشعب 

، وهو اإلميان الذي لعب دورًا مهمًا إببقاء ۱٩٢٤عام  شاركون إميان مشرتك قبلويت
الضمري الوطين والوحدة واإلستمرارية التارخيية للرومانيني يف كل أحناء البالد على قيد 
احلياة. يف املاولة اليائسة جلرب الكل على أن "يغّنوا نفس األغنية"، مّت إمهال ضرورة 

 ذكسي.  الشعب الروماين أبن يبقى واحداً يف اإلميان األرثو 

وأّدت محلة اإلفرتاءات اليت انتشرت يف كل البالد ضد مؤمين التقومي القدمي إىل 
التحريض ابلعنف من ِقبل أشخاص معّينني أوفياء لكهنة التقومي اجلديد أكثر من وفائهم 
لإلميان اخلالصي حبد ذاته. وهذه األفعال اليت ارُتكبت بشكل مستمر وبدرجات خمتلفة 

يف املساس بعقول أولئك الذين يفتقرون ملعرفة احلقيقة كاملة ودّسها من احلّدة جنحت 
 مبفاهيم خاطئة عن كهنة وعلمانيي ذوي التقومي القدمي.

على سبيل املثال، منذ فرتة وجيزة كان هناك علمانياً يتكلم مع راهب من إحدى 
لرمسية وكنيسة ا أديرة التقومي اجلديد؛ قال الراهب للعلماين أن الفرق الوحيد بني الكنيسة
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التقومي القدمي هو أن هذه األخرية "ليست مع الدولة". ومبا أنه صحيحًا أننا حنن ذوي 
التقومي القدمي مل نكن "مع" الدولة الشيوعية، تبقى األجوبة من هذا الطراز ال عالقة هلا 

هي و إطالقًا ابألمور الفعلية اليت تفصل ذوي التقومي اجلديد عن ذوي التقومي القدمي، 
عوضًا عن ذلك تضّلل املؤمن العادي ألهنا ختلق صورة كاذبة وغري عادلة عن ذوي 

و   –الذين هم رومانيون أصيلون قاتلوا لصاحل رومانيا يف مجيع حروهبا  –التقومي القدمي 
كأهنم خونة وغري وطنيني. وهذا مثال آخر: طلب راهب من إحدى أديرة التقومي القدمي 

ستعداده ليساعد الدير بكفالة ينتمي للدولة الذي أبدى ا ر مشروعمساعدة من مدي
ما. ولكن سرعان ما وقع نظر املدير على قطعة من القرطاسية مصور عليها شعار الدير 
وابلتايل أدرك للمرة األوىل أنه يتعاطى مع ذوي التقومي القدمي، قام بكل بساطة ومّزق 

مدى احلملة املمنهجة لطمس  الورقة وابلتايل فسخ بذلك وعده. وهذا برهان على
احلقيقة، حىت بني الطبقة الراقية. بكل أتكيد ال ميكن التخلص من أثر مخسة وستون 
سنة من املساومات بني ليلة وضحاها. هذا يتطلب صرب كبري ومعرفة وقبل كل شي، 
تصميم. هلذه الغاية، إنه من اجلوهري أن يوضع التاريخ الفريد لكل دير اتبع للتقومي 

، ۱٩٨٩دمي أو إسقيط أو كنيسة أو كابيالّ، إن كانت مؤسسة سابقاً أو متّ بناؤها بعد الق
أمام أعني املؤمنني والزوار، وذلك ألن هذه التواريخ ُتظهر الصورة احلقيقية والرباهني 
األزلية لكل األعمال البطولية واليت سردانها يف هذا العمل، وإن كانت ال تصدق لكنها 

 حقيقية. 
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ا إذا انتهت النشاطات ضد ذوي التقومي القدمي بعد حلول الدميوقراطية. ُسِئلن
أنسف أننا علينا اإلجابة على ذلك، ألنه وابلرغم من أن األمور حاليًا ليست فاضحة 
وعنيفة كما كانت يف املاضي، إالّ أن هكذا نشاطات مل تتوقف كلياً. على سبيل املثال، 

كوفا كان جيمع األموال يف بوخارست من أجل اعتقل شرطي أحد الرهبان من دير كيو 
تزيني كنيسة الدير ابلفسيفساء، وأخذه إىل البطريركية. هناك، قام أسقف معاون من 

زاعمًا أنه  106ليه، ۰۰۰۰۰٢التقومي اجلديد وأخذ من راهب التقومي القدمي هذا مبلغ 
ؤالء الذين جيمعون ه سيُ و ز ع للفقراء. هذه ليست حادثة فردية: يف عدة أماكن يف البالد،

جلديد التربعات لكنائس التقومي القدمي يتم تفتيشهم بشكل روتينياً من ِقبل كهنة التقومي ا
ة املليني انبوكا، يقوم رجال الشرط-الذي خُيضعوهنم ملضايقة بسيطة. يف مدينة كلوج

 بتفتيش الرهبان الذين ينحدرون من أماكن أخرى من البالد وجبربوهنم على احلصول
على إذن للقيام بنشاطاهتم من أبرشية كلوج. يف املبدأ حنن ليس لدينا مشكلة يف عرض 
بطاقة هوية لشرطي. لكن أي قانون يطلب مّنا حنن ذوي التقومي القدمي أبن حنصل على 
موافقة على نشاطاتنا الدينية من الكنيسة الرمسية، اليت حنن ،كوننا جسم كنسي مستقل 

لرمسية، لسنا يف شركة معها؟ من أعطاها احلق أبن تقوم هبكذا يقاوم أخطاء الكنيسة ا
تفتيشات، ابألخص هلؤالء الذين هم خارج نفوذها؟ من منطلق خرباتنا املريرة مع 
اجلندرما امللكية الرومانية وشرطة السيكيوريتاته ومديرية امليليشيا ووزارة أمن الدولة، ال 
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نية؟ هم سّري بني البطريركية والشرطة الروماميكننا إاّل أن نتساءل: هل يوجد هناك تفا
ضطهاد أشد خطورة؟ هذا ليس سؤال وسواس أو اهل رمبا حالياً يتم التخطيط ألفعال 

اتفه، ألن التمييز ضد ذوي التقومي القدمي يستمر ليومنا هذا. ال زال من الصعب علينا 
لت على شرعية ا حصأن حنصل على املوافقات والتصرحيات للبناء، ومؤخراً، ألن كنيستن

قانونية ليس ككنيسة أرثوذكسية بل "كمنظمة مؤمين الكنيسة األرثوذكسية يف رومانيا 
ذات التقومي القدمي،" حصلنا على رخص لبناء ليسوا لكنائس ،كما هو من الطبيعي 
أن يكون وفقًا خلرائط اهلندسة املقدّمة، ولكن "لغرف عبادة". هذه الصفعة الرخيصة 

لى أولئك الذين يعتقدون أهنم بوسعهم أن حيتقروننا حنن ذوي التقومي هي فقط عار ع
 القدمي هبذه الطريقة، ألهنم يف احلقيقة هم فقط حيتقرون أنفسهم. 

أثناء مناقشة فكرة إحصاء تبتغيه بعض األصوات الشّواقة يف حركة التقومي القدمي، 
ي( ألنه آخر ي )وحىت مؤذعارض املرتوبوليت فالسي هذا الطرح معترباً إايه غري ضرور 

مرّة حني حصل إحصاء وطين ، فعلت الكنيسة الرمسية ما يف وسعها لتضمن أن فقط  
نتماءك ايف احلقيقة، أن تضع  107كلمة "أرثوذكس" تظهر على طلبات اإلحصاء.

الديين على إحصاء رمسي هو وسيلة أخرى من اإلستغالل ومضيعة وقت تذّكران 
                                                           

 107 وابلتايل، ألنه مل يكن هناك من متييز بني كنيسيت التقومي القدمي واجلديد على طلب اإلحصاء، تنّكرت الكنيسة الرمسية لإلعرتاف 
حق صّنفوا  القدمي الذين طبيعياً وبكل غري دقيق ضّمت إىل صفوفها ذوي التقومي بكنيسة التقومي القدمي بينما يف الوقت عينه وأبسلوب

أنفسهم أرثوذكسيني. وهكذا وبطريقة خّداعة رفعت الكنيسة الرمسية أرقام مؤمين البطريركية ابلرغم من أن ذوي التقومي القدمي هم 
  املرتجم. –منعزلون عن كنيسة التقومي اجلديد وال يدعموهنا 
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ذي يواجه نتباه املؤمنني بعيدًا عن الواقع القاسي الال حيوّ  ابلبريوقراكية الشيوعية وهو
ليت تكبّدها نتباه الشعب هي شفاء اجلراح اننا. املشكلة اليت جيب أن تتطلب اإمياننا ووط

ضمري وروح الشعب الروماين أثناء اخلمسة وأربعون سنة من الشيوعية واإلحلاد. حني 
لى كانت مضطهدة سابقًا قد حصلت ع  نسأل أنفسنا هل تلك الفئات املختلفة اليت

حرية دينية فعلية بعد سقوط النظام الشيوعي أم ال، حنن ذوي التقومي القدمي علينا 
اإلجابة أنه ابلرغم من أن لدينا حرية "على الورق"، القصة ختتلف كليًا يف املمارسة. 

 زالت حتصل، الالنشاطات "املعادية لذوي التقومي القدمي" وابلتايل املعادية للمسيحية 
ومن هذا املنطلق فقط ميكننا أن نستنتج أن ليس كل هؤالء الذين كانوا يعارضوننا يف 
املاضي قد تصاحلوا يف أنفسهم مع فكرة كنيسة التقومي القدمي متارس حريتها. يف الوقت 
الذي تسعى فيه الكنيسة الرمسية حبماسة إىل املصاحلة العلنية مع والتقارب من الفئات 

نية األخرى املتعددة، هي عن معرفة وبسوء نية تتحاشى اإلعرتاف ابلواقع املوضوعي، الدي
أي وجود كنيسة رومانيا األرثوذكسية ذات التقومي القدمي. هل سيصعد قريبًا  كهنة 
 وعلمانيي التقومي القدمي إىل جلجلثة اإلضطهاد مرة أخرى للدفاع عن اإلميان األصيل؟

نا ذوي التقومي القدمي أبن نكون يف صراع مع أحد. رغبتمل تكن أبداً رغبتنا حنن 
الوحيدة كانت أن نصون اإلميان األرثوذكسي، وال شيء آخر. إذا هذه احلقيقة تزعج 
البعض كما هي احلال ابلفعل، هذا ليس خطأان؛ خطأان الوحيد )إذا ميكن تسميته 
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س لذي يرغبون طمخطأ( هي أننا موجودون، وجمّرد وجودان هو شوكة يف خصر هؤالء ا
احلقيقة نفسها اليت تفضح أخطاءهم وأفعاهلم الشنيعة. نذّكر هؤالء األشخاص أن 

ستعمال العنف للحصول على الوحدة الكنسية ال يتوافق أبدًا مع القواعد املسيحية، ا
وأن أولئك الذين يستخدمون القوة هلكذا غاايت ال ميكن أن يسّموا أنفسهم مسيحيني. 

ؤملة اريخ كنيسة التقومي القدمي اضطرران على تبيّن معجم مليء مبفردات ميف مراجعتنا لت
تناسب ملحمة حربية أو قصة جتسس مثرية أكثر من األدب الديين: مقاومة، نضال، 
خطط، هجوم، مرافقة، أسلحة، عتاد، جندرما، رجال ميليشيا، شرطة سرية، سجون،  

سّري، هروب، ليل، جواسيس، كوخ، وادي، خمّبأ، مالحق، يُعّذب، يدّمر، خمرج 
ي ستخدامها، هاليت ليس هلا مفردات بديلة ميكن اوخيانة. ولكن هذه الكلمات، 

 تعكس الواقع بدقة. 

ان لقوة من ِقبل الدولة وكنيستها كالغري الشرعي لستعمال اإلمن جهة أخرى، إن 
نا يف ك  له نتيجة أخرى غري متوقعة: ظهور ألبطال وشهداء. لو حنن الرومانيون كشعب

نشر هذا ن هناك داعي لاكا  عقولنا األصحاء ولو مّرت حياتنا الوطنية بشكل طبيعي، مل
الكتاب وال كنا قد أردان القيام بذلك. ولكن حنن مقّيدون بضمريان أبن نكّرم الذكرى 
األبدية وتذكار أولئك األشخاص الذين ابلرغم من إرادهتم حتّولوا إىل أبطال وشهداء 
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هم ن لديهم قناعاهتم الدينية اليت ختتلف عن أولئك الذي يفتخرون أبنفسنتيجة أهنم كا
 أهنم أسياد العامل. 

خنتم هنا مكررين كلمات املرتوبوليت فالسي يف مقدمته اليت تشكل ليس فقط 
دليل لنا حنن ذوي التقومي القدمي وجوهر نظرتنا لألمور، بل اليت أيضًا وابألخص تعرّب 

تنا لتعاون واملبة وقبل كل شيء للغفران. كل غايتنا إذًا يف كتابعن جهوزيتنا للحوار وا
هلذا الكتاب هي ألن ندعو الضمائر إىل اإلستيقاظ لكي مننع تكرار للحوادث املذكورة 
فيه، ألننا ال نرغب أبن نصبح مضطِهدين بدل من ُمضطه دين، قمعيون بدل من 

ضطُِهدان ضطهد أكثر مما اب أبن نُ ن مستغ ّلني، كما ال نرغمقموعني، مستغلِّني بدل م
 فأعّنا اي هللا!وأن نُقمع أكثر مما ُقِمعنا وأن ُنستغل أكثر مما استغللنا. 

 

 

 

 

 



247 
 

 ملنق

 متجيد القديس غِلكي،ي
 معرتف رومانيا

 
(، ۱٩٩٩) ٤و ٣، عدد ۱٦]ابلإنلكزيية[، اجملدل ‘ أ رثودكس تراديشن’نرُش املقال التايل ل ول مرة يف جمةل 

 .٧۰-٦۰ص. 

حزيران )شرقي(، جّمدت كنيسة رومانيا  ۱٤و ۱٣يف يومي السبت واألحد، 
 واملسكونية بتكار التقوميااألرثوذكسية )ذات التقومي القدمي( مؤسس حركة مقاومتها ضد 

هذا 108(. إن متجيد٩٨٥۱-۱٨٩۱السياسية للبطريركة الرومانية، املرتوبوليت غلكريي )
 ابإلميان، والذي حضوره الروحي املبهر )إضافة إىل العجائبالشهيد املعاصر واملعرتف 

العديدة اليت أحاطت شخصه حىت قبل مماته( جعله مبنزلة القديس سريافيم ساروفسكي 
( عند التقليديني الرومانيني، حصل يف دير التجلي يف سالتيوارا، ۱٨٣٣-۱٧٥٩)

ا والسويد انن وفرنسا وإيطاليمن اليو  –رومانيا حيث كهنة ومؤمنني من مجيع أحناء العامل 
اجتمعوا معاً  –والوالايت املتحدة وجورجيا وأورشليم وبلغاراي وأوسرتاليا والنمسا وأفريقيا 

ستة وعشرون ثنني وتسعني كاهناً و ايف اإلحتفاالت املعرّبة. احتفل مخسة عشر أسقفاً و 
مؤمن.  ٢۰۰۰۰مشاسًا والعديد من اخلدام بقداس التمجيد يوم األحد والذي حضره 
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ترأس القداس اإلهلي صاحب السيادة اجلزيل اإلحرتام فالسي، رئيس اجملمع املقدس 
لكنيسة رومانيا األرثوذكسية األصيلة )ذات التقومي القدمي( وإبن روحي للقديس املمجد 
حديثاً؛ سيادة املرتوبوليت كرباينوس، رئيس اجملمع املقدس املقاوم لكنيسة اليوانن 

صيلة )ذات التقومي القدمي( الذي كان صديق روحي قريب للقديس األرثوذكسية األ
غلكريي؛ وسيادة املطران فوتيي، األسقف املتقدم على كنيسة بلغاراي األرثوذكسية 

 األصيلة )ذات التقومي القدمي(. 

ابستثناء خريسوستوموس أسقف خريستيانوبوليس )الذي بقي ليهتم إبدارة 
الذي وليت جيوفاين )الذي منعه سّنه ومرضه من السفر ]و الكنيسة يف اليوانن( واملرتوب

حضر املرتوبوليت كرباينوس اخِلدم اإلهلية مع مجيع  [(،٢۰۰٢متوز  ۱٤/٢٧رقد يوم 
 ثنان ومخسون علمانيًا من اليوانن. ابإلضافة إىل األسقفني مناأساقفة جممعه، يرافقهم 

اهناً وعلمانياً قارب اخلمسة وثالثون كأبرشيتنا يف أمريكا، كان هناك أيضاً يف احلضور ما ي
 من الوالايت املتحدة. ورافق أيضاً األسقف فوتيي ستون من كهنته ومؤمنيه. 

أمضى احلجاج من أبرشيتنا عدة أايم قبل حدث إعالن القداسة بزايرة عدد من 
 راهبة أو ۱٣۰رعية والثالثة عشر مجاعة رهبانية )كل منها لديها مثانون إىل  ۱٣۰ لا

راهب( وعدد من األساقيط واملناسك الصغرية اليت تنتمي إىل الكنيسة الرومانية املقاومة. 
يف كل رعية ومجاعة، ُقّدم للحجاج موائد مجيلة واسُتقبلوا مبحبة وضيافة غامرة وأُمطروا 
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ابهلدااي. غادروا رومانيا معجبني للغاية بتقوى وووفاء ووالء أكرب كنيسة أرثوذكسية 
 لعامل.مقاومة يف ا
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 آالف احلجاج يتجهون إىل دير سالتيوارا حلضور قداس التمجيد يوم األحد

 
 صورة للمؤمنني أثناء قداس التمجيد ُأخذت من برج األجراس
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 صورة أخرى للمؤمنني أثناء قداس التمجيد

 
 األساقفة اخلمسة عشر الذين شاركوا ابحتفال قداس التمجيد
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 املقدسة للقديس غلكريي من الكنيسة الرئيسية إىل ابحة الدير  زايح ابلذخائر

 حيث أُقيمت خدمة التمجيد بسبب األعداد اهلائلة للمؤمنني الذين حضروا 
 

 
 املقدسة يف ابحة الدير؛ ُرمّنت خدمة التمجيد ابللغتني الرومانية واليواننية، مع هتافات ابلرومانية واليواننية الذخائر

 وذلك شهادًة على أمهية القديس غلكريي اجلامعةواإلنكليزية والسالفونية واإليطالية واألملانية والسويدية والفرنسية، 
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 املقدسة أثناء الزايح ابلذخائرالكهنة 
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 املقدسة للقديس غلكريي املعرتف الذخائر
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 املدخر الذي حيتوي على الذخائر املقدسة للقديس غلكريي
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 أيقونة التمجيد للقديس غلكريي معرتف رومانيا، ُرمست يف مشغل األيقوانت التابع 

 لدير القديسني كرباينوس ويوستينة املقدس، فيلي، اليوانن
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 مقاومة حىت الدم

    
 

بيئتنا اإلجتماعية  لنا حنن املسيحيني األرثوذكسيني الذين نعترب حرية الضمري جزء ال يتجزأ من
 القديس بولس الرسول تذكرياً متواضعاً: "فإنكم مل تقاوموا بعد حىت بذل الدم يف جماهدتكمالسياسية، يقدم 

(. نستعلم من هذه الكلمات أواًل أن اإلميان األرثوذكسي هو يف جوهره حركة ۱٢:٤عربانيني اخلطيئة" )
غرية مقارنة مع الص مقاومة، موقف اثبت ضد الشيطان وحيله؛ واثنياً أننا علينا أن نقيس جهاداتنا الروحية

فك الدماء املقاومة حىت سكانت   نمعيار اجلهادات الروحية الكربى اليت خاضها املعرتفون والشهداء الذي
لدينا هذا املعيار ابلضبط، وهو معيار معاصر مع ذلك، يف هذا الكتاب الذي خيربان  مسة مميزة.ابلنسبة هلم 

عصرنة مؤمنو أكرب كنيسة مقاومة ألخطاء ال اضي البعيدمنه ليس يف امل قصة اإلضطهاد الديين الذي عاىن
واملسكونية السياسية، كنيسة رومانيا األرثوذكسية األصيلة )ذات التقومي القدمي(، على أيدي كل من الدولة 

الرمسية.  ستهاليس القلة من املتعاونيني يف كنيبكل أسف، و  كذلك،الشيوعية و الشيوعية و  ا قبلاملالرومانية 
مبن فيهم  ،اتريخ شفوي مت مجعه من مقابالت مع أشخاص اختربوا شخصيًا أو شهدوا على تلك املعاانة

صغرهم وكرب سّنهم تضم اخلمسة وستني سنة بكاملها من اضطهاد ذوي التقومي القدمي فرتة العديد الذين 
 ؤدي إليه يملدى التطرف عند البشر الذي و الرمسية" "ل غةالفار قيمة لالرومانيني، وهو يشكل فضح اثقب ل

يل يرتكز حنو تقارب أرثوذكسي أصهي مناشدة حانقة وحمركة للمشاعر  هذات الوقتبينما يف السعي وراءها، 
 "التخلي عن اجملد الباطل، اإلحرتام املتبادل، والقبول ابلواقع."على 

 
 يسوس توموسر رئيس ال ساقفة خ

 املدير التنفيذي السابق 

 للجنة فولربايت ال مريكية يف رومانيا
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