
ذوي التقومي القدمي اليواننيني دإضطها  
الكنيسة الرمسية خالل السنوات على أيدي  

*(١٩٢٨-١٩٢٤) األوىل إلبتكار التقومي   
 

 نيقوالوس مانيس
 

 "إن كانوا اضطهدوين، فسيضطهدونكم أنتم أيضاً"
(١٥:٢٠القديس يوحنا )   

 

 مقدمة

 "ذوي التقومي ب هؤالء املدعوونمن عدة أشخاص، مسعنا أن يف الكثري من األحيان و 
ليست عن  "غريهتم اليت بهم عادة يوصفون و  ،أصحاب آراء متطرفةالقدمي" هم متعصبون و 

رين هبم هي املعاملة ال نسمعه من أي من املشه   ما لكن الذي و فقداهنم للمحبة. بو  ١معرفة"
 )احلكومية( )يف اليوانن(. هذه احملاضرةاألوىل لذوي التقومي القدمي على أيدي الكنيسة الرمسية 

 تعاجل هذه املسألة األخرية.
                                                           

. أما النص اليوانين األصلي ٢٠١٦، ٢العدد ، ٣٣جمللد ا، "أرثودوكس تراديشن" هذا املقال نقله مايكل شقرا عن اإلنكليزية من جملة *
هو هو مأخوذ من حماضرة للمؤلف، و و  ٢٠١٥الذي نشر يف أثينا عام  *التايل نشوراملمن فرتمجه إىل اإلنكليزية األرمشندريت بتابيوس 

 ". ذوي التقومي القدمي"من رجل عائلة تقي و الهويت معروف و كاتب ديين و أستاذ مدرسة رمسية و 
Οι διωγμοι των Ελληνων Παλαιοημερολογιτων απο την επισημη Εχχλησια * χατα τα προτα ετη της 

Ημερολογιαχης Καινοτομιας (1924-1928).  

  ١ أنظر رومية  ٢:١٠  



  املرتجم( –يف اتريخ الكنيسة اجلامع، لن جتد مثاًل واحدًا قام فيه رعاة )أي أساقفة 
حدث هو العكس ابلضبط. ضطهاد أعدائهم. بكل أتكيد، ما اأرثوذكسيون بتعذيب و 

وجود هذه احلقيقة التارخيية الكربى، دوا بثبات على أيدي اهلراطقة. و ه  فاألرثوذكسيون اضط  
، تكفي مبفردها لت ظهر صواب دينليس املضطه  دين و أي أن العدالة هي إىل جانب املضطه  

إن كانت يف اخلط الذي يسري به ذوي التقومي القدمي، بغض النظر عن نواقص البعض منهم، 
 تقييماهتم أو يف أفعاهلم.

  إبيفانيوساهلدف الرئيسي من هذه احملاضرة هو دحض الفكرة اخلاطئة التالية لألب 
دها ذوي التقومي اجلديد حىت يف أايمنا هذه: اليت غالبًا ما يرد  ( ، و ١٩٨٩†ثيودوروبولوس )

ليستمروا ابلشركة مع الكنيسة لكن فظ ذوي التقومي القدمي على التقومي القدمي، و ا"ليح
لكن هذا ما فعله ابلضبط ذوي التقومي القدمي منذ البداية؛ مل يكن هناك من . و ٢"]الرمسية[

نقسام. كانوا بكل بساطة يسعون لإلحتفال ابخل دم اإلهلية انعزال و ال اال قطع للعالقات و 
دم هلم حسب التقومي القدمي. حسب التقومي القدمي: هم طلبوا من كهنة رعاايهم أبن يقيموا اخل  

العزل النفي و السجن و الشتائم و اجللد و ماذا كان جواب الرائسة احلاكمة؟ اإلضطهادات و ف
ابلتايل، يظهر جليًا أن اإلنقسام الذي و لد نتيجة إصالح و حىت القتل. و  ،واحلرمان الكنسي

دين ت مل نذكر أي شيء آخر،  هي احلصري الكنيسة الرمسية اليت، إذالتقومي كان سببه الوحيد و 
، ليس ابلكلمات بل ابلعودة إىل اخلط املستقيم اليت احنرفت عتذار عميقابذوي التقومي القدمي 

 نضال ذوي التقومي القدمي، أولئك املدافعون األمناء عن األرثوذكسية.  هكذا ي ربَّرمنه، و 

                                                           

 ٢ رسالة إىل نيقودميوس ٢٢ متوز، ١٩٧١.



 للجدل من ص ح ف-قابلة-غريدعوان إذا لنتبع هذا اجلدول الزمين من خالل التقارير ال
مع و ، ١٩٢٨و ١٩٢٤سوف نقتصر حديثنا على فرتة األربع سنوات ما بني احلقبة.  تلك

ال عشرة حماضرات تكفينا لسرد كل ذلك دون سرد كل األحداث، ألن ال حماضرة واحدة و 
 جرائم الكنيسة الرمسية حبق أجدادان. 

 
١٩٢٤ 

 . فبعد مضي العيدكبري يقع بعد إبتكار التقوميكانت بشارة والدة اإلله أول عيد  
نيسان يف كنائس عد ة يف  ٦حسب التقومي اجلديد، جتم ع العديد من املؤمنني بعد ظهر يوم 

 اليوانن لإلحتفال بغروب العيد حسب التقومي القدمي. 

 يف مركز مرتوبولية أثينا، طلب مئات املؤمنني من الكهنة ابإلحتفال ابخلدمة. ولكن
دًا خبلع كل  كاهن كان قد منع هذا األمر، مهد     ۳املرتوبوليت خريسوستوموس )ابابدوبولوس(

  إغالق الكنيسة،و  احلشودقة هو حىت أرسل دورية من الشرطة لتفر جترأ على القيام بذلك. و 
طلب أيضًا أن تبقى مجيع الكنائس األخرى مغلقة، لكي ال يتم اإلحتفال بعيد البشارة يف و 

  ٤ن على التقومي الكنسي التقليدي.أي مكا
                                                           

 خريسوستومس )ابابدوبولوس( )۱٨٦٨-۱٩۳٨( الذي خدم أوالً ميرتوبوليتاً و من مث رئيس أساقفة على أثينا بني عامي  ۱٩٢٣ 
۳

-. م د ح أثناء جنازته على "أتعابه اخلارقة٩٢٤۱على فرض التقومي اجلديد على كنيسة اليوانن يف شهر أذار ، ي عترب مسؤواًل ٨۳٩۱و
ندريت ثيوكليتوس ملرتقبة "بني الكنائس املسيحية الذي قد م من أجلها هكذا جهادات كربى." )األرمشللبشرية" يف سبيل الوحدة ا

 –. ۰٦۱٢[، ص. ۱٩٧۱[ ]ابليواننية[، اجمللد الثالث ]أثينا: ٩٦٧۱-٧۱٨۱سرتانغاس، اتريخ كنيسة اليوانن من مصادر موثوقة ]
 املرتجم األول. 

 ٤ فراديين، ٧ نيسان، ۱٩۲٤؛ نييا إميريا، ٧ نيسان، ۱٩۲٤؛ سكريب، ٧ نيسان، ۱٩۲٤؛ إمفروس، ٧ نيسان، ۱٩۲٤. 



 

 سعوا إىل القيام بقداسيف كنيسة البشارة و  يف تسالونيكيا، جتمع ألفي مسيحي مساءً 
العيد. أرسل املرتوبوليت جيناديوس )أليكسياديس( الشرطة اليت قامت بتفرقة حشد املؤمنني 

أن ال تقام خدمة غلق مجيع الكنائس و اعتقلت ثالثة أشخاص؛ يف اليوم التايل أمر أن ت  و 
  ٥".[خارج عن املألوفذلك إلحباط أي "خمالفات ]كل ما هو السحر اإلعتيادية، و 

 منذ البداية، تصر فت الكنيسة الرمسية هبكذا أساليب مع مجيع الذين رفضوا القبول
هكذا ح كم على الكهنة بتهمة باع التقومي القدمي اعت رب جرماً، و ديد. فمجر د إت  ابلتقومي اجل

بطيئاً. ففي نيسان أو حد رجال اإلكلريوس ول ألالعقاب األ"تبعية التقومي القدمي"! مل يكن 
، عوقب كاهن رعية القديس دميرتيوس يف أسربوبريغوس، األب دمييرتيوس ١٩٢٤أاير من عام 

سنة، ابحلرمان املؤقت ملدة عشرة  ٧٢ عمره  يناهز ( والذي كان١٩٢٧ - ١٨٥٢ديديس )
  ٦بسبب رفضه اإللتزام إببتكار التقومي.أايم 

 لكي تقوم بفرض تدرجيياً، بدأت الكنيسة الرمسية ابإلضطهادات يف سائر أحناء اليوانن
هي جملة بطريركة اإلسكندرية، ، وذلك مبساعدة الدولة. أنظر كيف ابنتاينوس، و اإلبتكار
 لك الوضع:تصف ذ

 

                                                           

٥ إليفثريوس لوغوس، ٧ نيسان، ۱٩۲٤؛ إفروس، ٨ نيسان، ۱٩۲٤؛ نييا أليثيا، ٨ نيسان، ۱٩۲٤. 
    

    ٦  ابنتاينوس، ٣۱ أاير، ۱٩۲٤.



تفسريها لفرض التقومي اجلديد، -ميكن-محاسة الالفاسدة اليت كانت تنتج يوميًا بسبب مجيع الثمار املر ة و 
م نع املسيحيون من أداء واجباهتم ي شهد عليها ابملخالفات ومظاهر العنف اليومية حيث أ غلقت الكنائس؛ و 

حوكموا ملخالفتهم لقرارات ختتص ابلتقومي أ خذ كهنة من جزيرة إىل جزيرة و الدينية ابلقوة العسكرية؛ و 
شهادات ومجيع هذه األمور بال شك تؤكد عليها واثئق و املرتجم(  –مي القانوين )أي القدمي إبلتزامهم ابلتقو و

...هل تتمسك ابلتقومي القدمي، أي التقومي الكنسي املسل م من األابء؟ إذا أنت علماين، فالكنيسة شفهية
ضمريك؟ كنيستك و و  هل تتمسك بتقومي داينتك مغلقة يف وجهك! أنت ممنوع عن املناولة! السجن ينتظرك.

مضطهدو املسيحيني  استطاع العزل الكنسي! هلإذا أنت كاهن، أنت حمكوم ابحلرمان املؤقت، ابخللع، و 
 ٧لف قت أبكثر من ذلك ضد األرثوذكسيني؟ هرطقاتابلقيام أبكثر من ذلك؟ أي 

 حل  زمن عيد ميالد املسيح العظيم. اختذ ذوو التقومي القدمي قرارًا ابإلحتفال ابلسهرانية
جوارها يف يف كنيسة القديس ثريابون يف غودي ]من أحياء أثينا[. اجتمع أ انٌس عدة من أثينا و 

قة احلشد لكن جمدداً، أرسل املرتوبوليت ابجلنود لتفر بدأوا ابخلدمة. و الكنيسة الصغرية حينها و 
يف البداية وصل ضابط مع  ۸حسب آخرين، ثالثة آالف نسمة!الذي ختط ى األلفني، و 
بعد رفض املؤمنني، سحب اجلنود و أمروا املؤمنني مبغادرة الكنيسة. و ضابطني غري مفوضني 

حصل اقرتبوا من الكاهن األب ابرثينيوس الذي من إيفريون و دخلوا إىل اهليكل و املسدسات! 
:معه هذ  ا احلوار املعرب 

 أبوان، مباذا حتتفل هبذا املساء؟

 "بقداس ميالد املسيح"، أجاب الكاهن.

                                                           

  ٧ ابنتاينوس، ٢٧ أيلول/۱۰ تشرين األول، ۱٩٢٤. 
 ۸ إليفثريوس لوغوس، ٨  كانون الثاين، ۱٩٢٥؛ إليفثريوس بيما، ٨  كانون الثاين، ۱٩٢٥.   



 ٩"كال"، أجاب املأمور بسخط؛ "سوف حتتفل بقداس القديس يوحنا".

 أجابه لكنبعد إصرار الكاهن أبن حيتفل خبدمة امليالد، أمره املأمور مبغادرة الكنيسة، و 
 يف هذهعيت ألخدم الكهنة الذين مل يعرتفوا بتغيري التقومي. أان د  األب ابرثينيوس: "أان أحد 

عندها أسرع أحد املأمورين لينزع عنه  ۱۰".ولن أغادر حىت أختم القداس لكنيسة،ا
الكاليمافكيون ]وهي القبعة التقليدية للكاهن األرثوذكسي[، ولكن املؤمنون منعوه من ذلك، 

شاحنة حتمل أربعني بعد توبيخهم أجربوا الضباط على الرتاجع. بعد فرتة وجيزة، ظهرت و 
كان هناك حشد  و ذلك رفض  مبا أن الكاهنأمر قائدهم بوقف القداس. و و  جنداًي مسلحاً،

كبري من املؤمنني ال يزال إىل جانبه، وقف اجلنود خاملون، حيرسون الكنيسة من خارجها. يف 
  ۱۱.سوف يقوم خبلع األب ابرثينيوس أنه (ابابدوبولوس)اليوم التايل أعلن خريسوستوموس 

 
١٩٢٥ 

 بعد بضعة أايم، حضر عيد الظهور اإلهلي. أ حتفلت السهرانية يف كنيسة القديسني
ضمن اليوم  جندهااملرتجم( يف اباليون فالريون ) –قائد اجليش ثيودوروس )فرضياً، التريوين و 
من املؤمنني. تدخ لت الشرطة مرة أخرى،  ۳٥۰۰( مبشاركة [أثيناإزمري اجلديدة ]من ضواحي 

                                                           

 ٩ سكريب، ۱۰  كانون الثاين، ۱٩٢٥. يقع العيد اجلامع للقديس يوحنا املعمدان يف ٧  كانون الثاين )تقومي جديد( – املرتجم األول. 

  ۱۰ سكريب، ٨  كانون الثاين، ۱٩٢٥.
۱۱ سفريا، ٧   كانون الثاين، ۱٩۲٥؛ أبوغيفماتيين، ٧   كانون الثاين، ۱٩۲٥؛ فراديين، ٧   كانون الثاين، ۱٩۲٥؛ سكريب، ٨    

، كانون الثاين   ٨؛ إثنوس، ٥۲٩۱، كانون الثاين   ٨؛ إليفثريون بيما، ٥۲٩۱كانون الثاين،    ٨؛ أبوغيفماتيين، ٥۲٩۱، كانون الثاين
؛ ٥۲٩۱، كانون الثاين   ٩؛ إليفثريوس تيبوس، ٥۲٩۱، كانون الثاين   ٩إمفروس،  ؛٥۲٩۱، كانون الثاين   ٩ ؛ سكريب،٥۲٩۱

  .٥۲٩۱، كانون الثاين   ٣۱؛ سكريب، ٥۲٩۱، كانون الثاين   ۱۰؛ سكريب، ٥۲٩۱، كانون الثاين   ٩إليفثريوس لوغوس، 



فرَّقت مجاهري املؤمنني بقوة. كانت "رابطة األرثوذكسيني" بتحريض من املرتوبوليت املبتكر و 
]وهو اإلسم الذي أخذه املدافعون عن التقومي الكنسي[ قد توقعت ذلك نتيجة أحداث عيد 

الكنيسة املذكورة، أما  سحر مساًء يفهلذا السبب هم خط طوا لإلحتفال ابلغروب والامليالد، و 
إلهلي مع خدمة تقديس املاء فقد كاان سيقامان يف كنيسة القديس جارجيوس  القداس ا

لكن اجلنود ذكره يوحنا فلوروس. و -كسريواتغاروس يف اباليون فالريون، يرتأسها األب الدائم
  ۱۲هم.حشد املؤمنني ابلقوة واعتقلوا العديد منفر قوا دامهوا املكان و 

 دعوان نقرأ مقطع الفت من صحافة تلك احلقبة يصف منع القيام ابخل دم: 

عندما مسع إبستمرار اخلدمة، غضب الضابط املسؤول. مل متضي ساعة حىت أمرهم حبزم أبن "يفرتقوا إبسم 
مث بدأ طى إشارة و أمر الرجال املؤمترين منه واملدججني ابحل راب ابإلنقضاض على الرعية. أواًل هو أعالقانون" و 

سالحه وعندها تبعه الرجال املؤمترين منه وقاموا ابألمر ذاته. تلقى العديد هذه الضرابت،  ابلضرابت بكعب
ر ميت قاعدة األيقوانت اليت خارج الكنيسة على األرض سوايً مع و  م ز قت إيشرابت )أغطية الرأس( النساء، و 

ضعت عليها الشموع، بينما الناس الذين مل ي قاوموا هذا األمر عارضوا على األيقوانت املقدسة والطاولة اليت و  
  ۱۳أعمال التخريب هذه.

ذلك ألن ديكتاتورية يف فرتة ما تبقى من السنة مل حتدث هناك أمور ذات جدية، و 
 من رؤساء الكنيسة الرمسية. رجالً أكثر خرياً كان هو برهن أنه  تدخ لت، و  الشهرية ٤۱ابنغالوس

 

                                                           

  ۱۲ سكريب، ۱٩   كانون الثاين، ۱٩۲٥.

 ۱۳ سكريب، ۲٥   كانون الثاين، ۱٩۲٥.
۱٤ يف حزيران، ۱٩۲٥، شن   ثيودوروس ابنغالوس )۱٨٧۸- ۱٩٥٢( إنقالابً و نص ب نفسه رئيس وزراء. حكم اليوانن كدكتاتو ر من 

   ٣  كانون الثاين – ٢٢ آب ۱٩٢٦ – املرتجم األول



١٩٢٦ 

راهبات دير كيكروفوين يف جزيرة تينوس قد رفضن القبول إببتكار و  ١٩٢٤منذ عام 
ردًا على رفضهم ذلك إبرشاد الشيخ فيلوثيوس زرفاكوس. بعد الكثري من الضغط، و التقومي، و 

املتواصل، إبتدع أثناسيوس )ليبينتوبولوس( مرتوبوليت سريوس سباًل أخرى. فهو هد د خبلع  
هو الكاهن املتزوج الذي خيدم دير الراهبات، إذا استمر هذا خبدمة األب مىت إفريبيوتيس، و 

ه و ج   ١٩٢٥يف تشرين األول النهاية، خضع الكاهن، و يف تورجيا حسب التقومي القدمي. اللي
الراهبات اللوايت رفضن اخلضوع، إهتام يف احملكمة الكنسية احمللية على رئيسة الدير إفروسيين و 

 ابلطرد. الراهبات مل يعرتفن بشرعية قرار احملكمةحيث عوقبوا مبصادرة مواقعهم داخل الدير و 
هتامًا ضدهم أمام جممع الكنيسة الرمسية. أ خذت الراهبات استحضر املرتوبوليت اوهلذا السبب 

بعد إىل أثينا. هناك و  قضاء ليلة يف حمطة تينوس للشرطة، ن ق ْلنبعد من خمفر الشرطة احمللي، و 
إبستثناء رئيسة الدير  –(، ح كم عليهن ١٩٢٦نيسان،  ١/١٤حماكمة ساخرة )حصلت يوم 

قامت الشرطة بتفرقة  ١٥ابحل رم الكنسي!ابخللع من صفوف الرهبنة و  –يت طلبت العفو ال
يف الدير، أقامت الراهبات املشاركني حشود املؤمنني الذين جتمعوا لدعمهنَّ. ويف اليوم ذاته و 

أجل صدور نتيجة  منالراهبة بيالجيا )كاروسي( رأيهن خبدمة صلوات اإلبتهال يف قالية 
دامهتهنَّ  الدير يتبع النظام اإليديوريثمي(. أثناء خدمة اإلبتهال هذه،إجيابية من احملكمة )كان 
املرتوبوليت املبتكر، مع بعض   هي رئيسة الدير املؤقتة الذي نصبهااألم إيرونيما )فوتسينو(، و 

مجيعهم قاموا بضرب عددًا من العلمانيني، و  الراهبات اللوايت قبلن ابلتقومي اجلديد، كما أيضاً 
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ذوي التقومي القدمي ابلغياب عن أثناسيا اللوايت من ماجدالينا و الراهبات، مما أد ى ابلراهبتني 
  ٦۱الوعي نتيجة الضرابت.

يف الوقت عينه، قامت الصُّحف الكنسية التابعة للكنيسة الرمسية، مثل إكليسيا 
واإلهاانت على ذوي أانالبسيس، كما أيضًا عدة صحف علمانية، ب ش ن واباًل من اهلجمات و 

"الدجالني" "املتدي نني )الغيورين املتدي  نني(" و"املتعصبني" و بالتقومي القدمي الذين وصفوهم 
 "الرجعيني"، إذا ذكران العبارات األكثر إنتشاراً. و

 يف ذلك يف احملافظات ابلدرجة األوىل.، و ١٩٢٦حصلت هناك حوادث يف عيد امليالد 
تسالونيكيا، منع املرتوبوليت جيناديوس األرثوذكسيني جمددًا من اإلحتفال هبذا العيد العظيم، 

يف ميغارا، "جتاهل السكان  ٧۱أ رسلت الشرطة من جديد.عندما اعرتضت احلشود، و 
د دوا إبعتقال وإطالق النار على هتديدات الشرطة الذين لغاية اللحظة األخرية هضغوطات و 

يس احتفلوا ابلعيد بشجاعة. يف سالمو  ١٨"،أي شخص جتر أ احلضور إىل قداس امليالد
إبغالق الكنائس الريفية  تعاون مع السلطات الكنسيةابل كارديتسا، قامت قوات الشرطةو 

ال يستطيعون  ،دون كنيسةد األرثوذكسيون األصيلون أنفسهم حني جيلكي، الصغرية، 
 اإلحتفال ابلعيد. 

 

                                                           

  ۱٦ إيلينيكي، ٢٥ نيسان، ۱٩٢٦.
 سكريب، ٩  كانون الثاين، ۱٩٢٧.

۱٧  
  ١٨ سكريب، ١۰  كانون الثاين، ۱٩٢٧.



١٩٢٧ 

يف ليلة عيد الظهور اإلهلي حسب التقومي يف نيكييت يف شبه جزيرة خالكيديكي، و 
بدون سبب األب هيالريون الذي من اجلبل املقدس ]جبل آثوس الكنسي، إعتقلت الشرطة و 

األصيلني. نتيجة ذلك، دم اإلهلية لألرثوذكسيني إت بع التقومي القدمي[، وهو كان حيتفل ابخل  
تجزاً فيه الكاهن، و  نوا من متك  أحاط أكثر من ألف من سكان التقومي القدمي املنزل الذي كان حم 

هكذا يف اليوم التايل احتفلوا بعيد الظهور اإلهلي. ولكن فرحهم كان قصري املدى، حتريره. و 
يف ساحة القرية،  السكانقام قائدها جبمع  ذلك ألنه وصلت هناك قوة عسكرية كربىو 
ما قام كاهن التقومي اجلديد إبهتام أشخاصًا حمددة من ذوي التقومي القدمي، قاموا بعدو 

إىل بوليغريوس، عددهم يقارب العشرون ن قل أولئك املسيحيون الذين اْعت قلوا و  إبعتقاهلم.
دها عن ١٩حيث مت حجزهم ملدة عشرين يومًا وبعدها ح كم عليهم ابلسجن ثالثة أشهر.

أصدرت مجعية جبل آثوس ]وذلك حتت الضغط[ أمرًا مينع الكهنة الرهبان من اجلبل املقدس 
  ۲۰ذوي التقومي القدمي.ل مدإقامة اخل  من 

أتيكا،  شهيدات كاثرينا روتيس. يف ماندرامقتل اجلديدة يف ال ١٩٢٧شهد أيضًا عام 
املالئكة. وبعد صالة الغروب، ظهرت هتيأ مؤمنو التقومي القدمي لإلحتفال بسهرانية عيد رؤساء 

خريستوفورس  عتقال احملتفل ابخلدمة، األباجمموعة من اجلندرما أبمر أن يفر  قوا حفل املؤمنني و 
بدأ عناصر اجلندرما ابلضرب بوحشية على بساليديس. أغلق املؤمنون أنفسهم داخل الكنيسة و 

لكن قضبان احلديد على و بابيك الش فر  يف الوقت عينه كسروا د  األبواب لكي يكسروها؛ و 
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الشبابيك صدَّت هجومهم. عندما انتهت السهرانية، خرج املؤمنون من الكنيسةـ حميطني 
طلقت أكثر من أربعني طلقة ابلكاهن أبجسادهم. بدأ اجلندرما إبطالق العيارات لزعزعتهم. أ  

. عندها بدأ اجلندرما جبرح طفيف يف رأسها إحدى الرصاصات أصابت أجنيليكا كاتساريلوو 
هي أم ألربعة أوالد، صيبت كاثرينا روتيس، و بضرب املؤمنني والكاهن بكعاب بنادقهم. أ  

  ۱٢قلت إىل مستشفى البشارة حيث فارقت احلياة بعد بضعة أايم.ن  إبصابة ابلغة يف الرأس و 

 س جنت، حيثهي اجلديدة يف الشهيدات خاريكليا ليوليس أ عتقلت و إمرأة أخرى و 
 .١٩٢٨أذار  ٥وفيت بسبب الضيقات بعد بضعة أشهر، حتديدًا يوم أحد األرثوذكسية يف ت  

 نقرأ عن جنازهتا يف صحيفة من تلك احلقبة:

ديدة خاريكليا ليوليس يف ماندرا إليسس. يف اإلثنني التايل، أقيمت جنازة مهيبة متيزت ابلتقوى للشهيدة اجل
هذه اليت انتقلت إىل احلياة األخرى كانت قد أصيبت جبلطة قوية نتيجة سوء املعاملة اليت تلقتها يف السجن، 
حيث كانت قد احت جزت منذ عدة أشهر ملشاركتها يف قداس أ حتفل على التقومي القدمي. والؤها للتقليد 

هو قد أ رسل ابلذات. قرأ األب ابسيليوس ساكيالروبولوس الصالة للراقدين، و املقدس وصل لدرجة التضحية 
   ٢٢قد يس. مقام ىلإمبثابة حج حقيقي للمؤمنني  ةاجلناز  توراءه من أثينا هلذه الغاية، وكان

حصلت حادثة شبيهة لليت يف ماندرا يف تسالونيكي، حيث حلسن احلظ مل يقع أي قتلى. يف 
، أغلق قائد شرطة كاليفرا كنيسة أبمر من املرتوبوليت جيناديوسو دمييرتيوسعيد القديس 

األقمار الثالثة ووضع حارسًا عليها. ولكن عندما بدأ الناس ابلتجمع خارج الكنيسة 
قامت بوحشية بضرب اجلمع الذي كان معظمه لإلعرتاض، تدخلت قوة ضاربة من الشرطة و 
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األمر نفسه أثناء سهرانية عيد امليالد يف كنيسة ذات م لك حدث و  ٢٣.من النساء واألطفال
 ٢٤هي كنيسة أليقونة إليوسا.، و يكيخاص لذوي التقومي القدمي يف تسالون

 
١٩٢٨ 

 جمددًا يف تسالونيكيا، حدث تدنيس للمقدسات مل يسبق له مثيل.و  ۱٩٢٨يف شباط 
فر قت احلشود واعتقلت عدداً  و اجتاحت فرقة كبرية من رجال الشرطة كنيسة األقمار الثالثة 

لكن املالزم الثاين سيفاكيس من سرية الشرطة الثانية مل يكن مكتفياً بذلك كبرياً من املؤمنني. و 
ي كان يقيم قتحام اهليكل من الباب امللوكي. هناك انقض  على الكاهن الذافتجر أ على 

رماه  اية اخلدمة، ك هنرهباين من قربص كان على وش-هو كاهنو  اخلدمة، األب أكاكيوس
  ٢٥لله الليتورجية.قاً ح  ز  مم خارج اهليكل

 يف اباينيا )حينها ليوبيسي(، حصلت أحداث ۱٩٢٨يف أحد األرثوذكسية عام 
ثنني من اجلندرما اجتاحوا  اجديدة. فالضابط املسؤول عن مركز الشرطة جورج مالياريس و 

حاولوا إعتقال الكاهن األب ابرثينيوس األغيورييت ]أي راهب القديسة مارينا و  كابيال  
حزم دفاع سكان القرية عن الكاهن، شهر مسدس مالياريس لكن عندما واجه آثوسي[، و 

 ابلتايل اعت قلكوروبيو و   خمفر الشرطة يف  هد د إبطالق النار على املؤمنني. طلب مساعدة منو 
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  ٢٦البلدية. األستاذ كولياس، رئيس

األالف من املؤمنني قد جتمعوا يف كان حصل أمر ال يصدق.   ۱٩٢٨، نيسان ٦يف 
بشارة والدة اإلله حسب التقومي مرفأ برييوس هبدف الذهاب إىل جزيرة تينوس لإلحتفال بعيد 

، وذلك حتت الضغط . هؤالء مت إعالمهم فجأة أن وزير الداخلية منع املركب من اإلحبارالقدمي
قام املئات من األرثوذكسيني، الذين سبق واشرتوا بطاقات مثنها  على الفورمن أبرشية أثينا. 

بواسطة القطار وجتمعوا خارج الربملان ليعرتضوا على هذا إىل أثينا  واتوجهسبعون ألف درامخا، و 
جلسوا اليت مل يسبق هلا مثيل. هؤالء فرشوا بطانياهتم هناك و اإلجراءات املوجهة ضدهم و 

حاملني مشوعهم )اليت كانت تقدمة منهم لوالدة اإلله الفائقة القداسة( وانتظروا قرار رفع 
لكن يف تلك يسألوا عن ما جيري. و احلصار. هذا املشهد دفع املار ين من هناك أبن يقرتبوا و 

بدأ صهريج مياه اتبع للشرطة بضخ احلشد ابملياه هبدف تفرقتهم. عندها و حظة أ عطي األمر الل
عت صراخات املعرتضني: "ماذا فعلنا لنستحق هذا األمر؟ ما هو اخلطأ الذي فعلناه بكم؟ مس  

نقرأ ما كتبته صحيفة من هنا نتابع و ملاذا ال تسمحون لنا ابلذهاب لتكرمي الفائقة القداسة؟" و 
 تلك احلقبة املذكورة سابقاً:

لكن ذوي التقومي القدمي املبلولني ابملياه مل يفرتقوا. فقط األطفال استمر صهريج املياه بضخ الناس ابملياه. و "
الصغار من ذوي التقومي القدمي الذين كانوا حممولون على أذرعة أمهاهتم أطلقوا الصراخات األليمة. وبينما 

ي هم أولئك الذين القدمي، قام اجلنود و  ذوي التقومي استمر صهريج اإلطفاء برش اولوا الدخول إىل حضربوا بع ص 
 ٢٧.تبلل ابملياهاً الحتاشي أروقة الربملان

                                                           

  
 ٢٦ سكريب، ٦ أذار، ١٩٢٨؛ ٧ أذار ، ١٩٢٨. 

 ٢٧ سكريب، ٧ نيسان، ١٩٢٨.



 ليكن معلوماً أنه، يف النهاية، مل ي سمح للمركبة ابملغادرة. و 

اخلميس  أثناء قداسضطهادات جديدة. يف سالميس و اأثناء األسبوع العظيم، حصلت 
العظيم، دامهت جمموعة من الشرطة يرتأسها املالزم الثاين ستاثوبولوس كابيال  القديس 

هو كان ذلك ليعتقلوا الكاهن الذي كان يقيم اخلدمة، األب جدعون و أثناسيوس يف بولكي و 
لكن اإلعتقال فشل نتيجة ردة فعل املؤمنني، امونيتو املقدس. و تدير كونس ٢٨‘غومنييبروه’
واعتقلت الرهبان األب أرسانيوس )كسريوخاكيس(  اإلنتقام لذلك قامت الشرطةهبدف و 

واألب نكتاريوس )كوكوالكيس(، الذين استمرا حىت يف السجن برتنيم خدمة السحر للجمعة 
يف مينيدي، دعى األرثوذكسيون األب ابسيليوس ساكيالروبولوس ليقيم القداس  ٢٩العظيمة.
نقلته إىل مديرية ساقفة خريسوستوموس اعتقلته الشرطة و لكن أبمر من رئيس األاإلهلي و 

بعد اإلعرتاضات جنحوا يف إطالق سراحه. . جتم ع هناك حوايل ثالثة مئة من املؤمنني و احلجز
عتقاله جمدداً اب املرتجم( أمرهم على الفور –لكن ابابدوبولوس )رئيس أساقفة التقومي اجلديد و 

 ۰٣القدمي يف مينيدي!سوايً مع قائد ذوي التقومي 

جمددًا يف تسالونيكي، حصلت هناك فظاعات جديدة. لنرى كيف تصفهم يف أاير و 
 جريدة معاصرة من تلك احلقبة:

ح يف  يف األسبوع الفائت، أراد املسيحيون األرثوذكسيون الذين يتبعون تقومي األعياد التقليدي ابلقيام بزاي 
ذلك لكي يتلوا الصلوات لتقف اهلزات ابطتهم األرثوذكسية، و إحدى الكنائس اخلاصة اليت تنتمي إىل ر 

                                                           

 ٢٨  و هو رئيس على رهبنة إيديوريثمية  - املرتجم األول.

  ٢٩ خدمة أانجيل األالم اإلثين عشر – املرتجم األول
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هذا الفعل أاثر غضب  ۱٣هدفهم كان مجع األموال لضحااي هزة أرضية كانت قد حصلت مؤخراً.األرضية و 
عتقال الكهنة اباملرتوبوليت احمللي جيناديوس الذي أمر الشرطة مبنع أولئك املسيحيني من القيام ابلزايح و 

الذين ي سر ون بتنفيذ أوامر غري شرعية  ،الشرطة عناصر قام . وابلفعلمقيدين ابألغاللإرساهلم إىل السجن و 
ذلك بعد ، و الكهنة بينما كان هؤالء يقيمون زايحهم اعتقلواو لكنيسة، هذه إبهانة الكهنة يف اهلم عندما تتيح 

مث سجنوهم يف السجون و وكأهنم أسوأ اجملرمني، قاموا بتكبيلهم . و كأهنم شيوعينيأن فر قوا املسيحيني ابلعصي و 
  ٣٢.قلوهم منها إىل أثينا يف اليوم التايلاليت ن

طلب السجن يف أثينا و عندما أ خرب عن هذه األحداث، توجه رئيس حترير هذه اجلريدة إىل 
 هو يقد م هذا التقرير التايل يف جريدته:جرى. و مبعرفة ما 

قدوا موقف تناوصف الكهنة تصر ف الشرطة أبشد العبارات سواداً و األحداث املذكورة سابقاً، بعد أن سردوا 
أن لرفضهم لتقومي التقليدي و اتباعهم األساقفة األخرين الذين يضطهدون الكهنة إلو  ساملرتبوليت جيناديو 

يصبحوا التني، بينما يسمحون ألصحاب اهلرطقات املختلفة أبن يستمروا بعملهم اجلحيمي حبرية. مل يتمكن 
إىل املنفى الذي   أرسلوهماعتقلوهم أبمر من خريسوستوموس و من ختم حديثه مع الكهنة ألن اجلندرما أتوا و 

 ٣٣عداً هلم.كان م  

آب  ۱٥ -۱٤يف سائر أحناء البالد. يف ليلة استمرت اإلضطهادات على مدى العام و 
منعوا )تقومي شرقي( يف ليتوسيلو، فثيوتيس، احتل اجلندرما كنيسة القديس جاورجيوس و 

الجؤون من إقليم املؤمنني من اإلحتفال ابلقداس اإلهلي. يف ذلك اخلريف، قام الكاهن و 

                                                           

٣۱ يف ٢٢ نيسان، ۱٩٢٨، ضربت هزة أرضية قوهتا 6.3   كورنثوس، مدمرة املدينة و مسببة مبقتل عشرين شخص و دمرت ثالثة أالف 

.   املرتجم األول –وشردت مخسة عشر ألف شخص من منازهلم  ،منزل  
  ٣٢ إي أانغينيسيس تو الوو، ۱٣ أاير ، ١٩٢٨.

  ٣٣ املرجع السابق



رسالة كتبوا فيها، جبملة من ب ٣٥لوا فينيزيلوسأرسو  ٣٤سريرس كانوا قد هربوا من مذابح األتراك
 األمور، ما يلي: 

حنن الذين أتينا إىل بالد اليوانن املستضيفة، إىل وطننا األم، جند أنفسنا فعاًل يف حالة ضياع عندما نعاين 
متارس حبق األرثوذكس األصيلني. إن ذوي التقومي القدمي، كبشر،  القاسية اليت األساليب الوحشية و 

كمسيحيني أرثوذكسيني، كمواطنني يواننيني، يطلبون أبن ي سمح هلم ما ميارسه أتباع الدايانت األخرى، 
أي، حرية حضور اخل دم يف أي كنيسة يريدوهنا مع كهنة املاسونيني؛ الربوتيستانت و منهم البابويني و و 

إذا احلكومة الشريفة، ال مسح هللا، حنن نتمسك برغبتنا هذه حىت بدمائنا. و يشاركوهنم الرأي. هذا ما نرغب، و 
بكل السبل الشرعية إىل محاية عصبة األمم، اليت، حسب مل متنحنا مطلبنا، سوف نسعى يف آخر املطاف و 

ليت هي األن وطننا أبن متنح ذوي التقومي ستفرض على اليوانن ا‘ املختصة ابألقليات الدينية’معاهدة لوزان 
  ٣٦.القدمي مطلبهم

أرسانيوس هذا احلديث بنقاش خيتص بكاهن رهباين شجاع، األب و  ۱٩٢٨ن نهي سنة 
بيتوال يف أبرشية فثيوتيس يف هو كاهن خيدم قرى بريغوس و )ساكيالريس(. األب أرسانيوس، و 

ح كم عليه ابخللع و هلذا السبب هو اهتُّ م و  التقوميذلك احلني، رفض منذ البداية القبول إببتكار 
ابطل كان على يقني أن خلعه املزو ر هو غري قانوين و   ابلتأكيد. هذا الكاهن الذي ۱٩٢٦عام 

ذلك ذن قضائي و إهتام اثٍن، مت اعتقاله من دون ااستمر ابلقيام ابلليتورجيا. بعد قيمة له،  الو 
يف اليوم التايل، قام أ خذ إىل مركز الشرطة يف الميا. و و  ۱٩٢٨نيسان  ٩يف بعد ظهر يوم 

كب لوا األب أرسانيوس. تعث ر األول مبسكه أحد اجلندرما و س و يالرقيب إفستاثيوس أرابوستاث

                                                           

 ٣٤ يعين هنا اإلابدة اجلماعية اليت تعرض هلا الشعب اليوانين يف تركيا يف أوائل عقد ال ۱٩٢۰.
٣٥ إليفثرييوس فينيزيلوس )١۸٦٤-١٩٣٦( الذي خدم كرئيس وزراء لليوانن طيلة مخسة عهود، مبا فيها سنوات ٣٢- ١٩٢٨ –     

  املرتجم
  ٣٦  سكريب، ١ تشرين األول، ١٩٢۸.   



 بعدها مباكينة لقص الشعر.شعر رأسه مب قص كبري، و تثبيته بينما قام األخري بقص حليته و و 
ايكوفوس )ابابأيونو( مرتوبوليت ي حصل بتحريض من لكن هذا احلدث املروع، الذو 

ذكي من خالل رسالة كتبها أحد  وذكس األصيلني الذين تقدموا ب رد، مل يثين األرثفثيوتيس
 إخوهتم إىل صحيفة من تلك احلقبة:

 .شعرههام كهنوتية خمتلفة، حىت ولو مت قص إن هذا الكاهن الرهباين الشهيد من دون شك سيستمر ابلقيام مب
فالعديد من كهنة أبرشية أثينا احمللوقة ذقوهنم حيتفلون هبذه اخل دم، مع الفرق أن هؤالء األخرين هم يقصون 

تلف صالوانت احلالقة يف العاصمة، بينما أرسانيوس املسكني مت قص شعره ذلك يف خمشعرهم مبلء إرادهتم و 
  ٣٧ابلقوة يف مركز الشرطة يف الميا.

حيث ح كم الميا ت إدانة األب أرسانيوس يف حمكمة القضاة يف مت ق شعره،ل  بعد أن ح  
سئناف، فح د  دت حماكمة جديدة يف لكنه تقد م ابتسعون يوماً. و عليه ابلسجن ملدة مخسة و 

ح كم على هذا الكاهن تشرين الثاين، و  ٢٨حمكمة اإلستئناف يف أثينا. هذه حصلت يف 
دة شهرين. سجنوه يف باليوس سرتاتون يف سنة ابلسجن مل ٥٦رهباين الذي عمره ال

سجني مكد سون  ٨۰۰ع من الزنزاانت مشهور بقذارته )كان حوايل م  هو جم  موانسترياكي، و 
احلشرات الطفيلية ذلك حتت ظروف قذرة تتميز ابلرطوبة و السجون و  تلكسواًي يف أروقة 

، ٩٢٨۱نون األول من عام يف كا ٣٨الشجارات اليومية(.تفشي السالح و تعاطي املخدرات و و 
 هي تستحق أن نسردها هنا مبثابةجنح صحايف إبجراء مقابلة مع األب أرسانيوس املسجون، و 

                                                           

٣٧سكريب، ۱٣ أاير ، ١٩٢٨. ميكننا اإلشارة أن رغبة الكنيسة الرمسية ابلعصرنة و التأقلم مع التوجهات السائدة اليت تلت احلرب 

حلىألخص اجلبب و الشعر الطويل و )اب لباس الكهنة التقليديجتاه الرهبنة و  العاملية األوىل متيزت ليس فقط بتغيري التقومي بل ببغض   
  ل.املرتجم األو  – املوضة( كما أيضاً الهوت الكنيسة األرثوذكسية "الروحاين"الكهنة اليت تؤكد نكراهنم للغرور و   

  ٣٨ أدت الصرخة الشعبية ضد قذارة هذا السجن إىل تدمريه عام ١٩٢٩.



 خامتة حلديثنا هذا:

 سرتاتون يف موانسترياكي حتاشياً لتضييع الوقت ذهاابً من سجن إىل آخر، علمت أنه هنا يف زنزاانت باليوس
 حسب التقومي القدمي: هناك كاهن معتقل إلقامته الليتورجيا

 ‘على من تبحث اي سيد؟’

 ‘األب أرسانيوس.’ 

 ‘تعال، من هنا.’ 

اجلرائم ضد اإلنسانية.  كسجن ملعاقبة  ستعملي  الذي من حقبة البندقيني، وهو  الشهري ٩۳أ خذت إىل البودروم
جه و جمرد ما عاينت ة كهنوتية. و من دون أي دليل عن هويته، استطعت أن أمي ز معتقل يرتدي جب  عن ب عد و و 

األب املعتقل أرسانيوس، وقفت يف مكاين؛ أو ابألحرى لقد فوجئت. كان مظهره أبكمله يتميز ابلسالم، 
يشهد على احملنة اليت حضور حضور ملفت ابلرغم من أنه  –المعة، حضور يشهد عن إميانه نظرة بسيطة و 

 مر  هبا. 

 ل يده اليمىن. فرد كاهنقب  يف مظهره وحي غري طبيعي، فاحننيت أل   وجدتقلت للكاهن الذي ‘ أبوان، ابرك،’
 لكن مع تعبري أبوي. ألقى يل التحية إببتسامة ابلكاد ظهرت على شفتيه املغلقتني، و املسيح الفعل ابلفعل و 

 ‘الرب يباركك اي بين’

 أمسع ]كلمات[ من فمكرف و حشرية أصيلة أبن أع لديابحلقيقة األهم من ذلك أان أبوان، أان صحايف و ’
 اي صاحب الوقار. 

 األخرى؟ ملاذا ال تزال تقوم أواًل، مباذا تؤمن؟ ملاذا أصبحت كاهناً؟ ملاذا ال تتبع التقومي اجلديد واإلبتكارات’
 ابخل دم حىت بعد خلعك؟ كيف تنظر على احلكم حبقك؟

                                                           

  ۳٩ عبارة تركية تعين سجن مظلم حتت األرض يفتقد إىل التهوئة – املرتجم األول.   



 إىل مىت؟واثنياً: هل ستستمر مبوقفك هذا؟ و ’

 الذي من أجله أان يفإهلي الذي أخدمه و أصلي لريب و أكون مسرورًا جدًا إبجابيت لك، و اي بين، سوف ’
 السجن أبن مينحين كلمات كافية لإلجابة على أسئلتك.

 :الصعب متييزه منبوقار مقدس غري منظور و بعد رمسه إشارة الصليب، تكلم ببساطة طفولية و و 

 ين لست غري مثقف. حني كنت علمانيًا آمنت، واألن ككاهن أانلكأان كاهن من القرية ثقاقيت حمدودة، و ’
اجلديد( وبكل ما أقر  به أؤمن، بقانون اإلميان "أؤمن إبله واحد"، أي ابألسفار املقدسة )العهدين القدمي و 

أ سلم إىل الكنيسة حسب التقليد. بكلمات ثالثة: األسفار املقدسة، التقليد، أابؤان القديسون ابلكتابة و 
مبا أن إهلنا القدوس أه لين أان عبده مياين ككاهن، و أما إاجملامع املسكونية السبعة. هذا كان إمياين كعلماين. و 

فائدة أبن أحتفل أبسراره املقدسة اإلهلية اليت تفوق اإلدراك، فهو يتكو ن من ذات عدمي الالالغري املستحق و 
الناس "أبنين سأحفظ هو قسم رمسي أمام هللا و اإلميان الذي كنت أمتسك به كعلماين ابإلضافة إىل إعرتاف، و 

مت هبا دون زايدة أو نقصان أي لكما أ عْ مهمايت الكنسية ابلضبط" كما تسلمتها و ميان دون دنس و اإل
وهبذا األن أمتسك به ما هذا ما متسكت به. هذا برساخة. هذا ما اعرتفت به و شيء، دون تردد أو حتفظ، و 

خملصنا، لي، املسيح إهلنا و اي بين، أصبحت كاهنًا لإلله العاإلميان سأموت. بقدر ما أنين غري مستحق، 
 ماذا سألتين أيضاً اي بين؟بعونه سوف أبقى كذلك حىت أموت يف منصيب. و و 

 ‘ملاذا أصبحت كاهناً؟’

 كنيستنا رس ختا يف  أن أفضل شيء ميكن للمرء أنآه، هذا أمر مل أعرتف به علنًا حىت األن. إن والديت و ’
أال  يعبد النبيلة، و حيصل عليه يف هذا العامل هو "أن خيلص نفسه": لريضي هللا، ليصنع األعمال الصاحلة و 

كما تد عون أنتم   -أصبحت كاهناً، ليس العامل بل هللا. إن نفسي قد امتص ت هذا الدرس و األمور املادية و 
بل ككاهن يف الكنيسة  هن حمرتف،ككا  يلكي أحصل على طعامي اليوم -أيها األانس األكثر ثقافة 

قيافا أو كل ما كنت قد و هلذا السبب ما يهمين هو ليس قرارات حنانيا األرثوذكسية، لكي أخل ص نفسي. و 
راف الذي ائتمنين عليها اخل مهتغيري التقليدـ، بل قطيعي و ألمر غري تقي كالطاعة قدمت حصلت عليه لو 

م يل حني أصبحت  هلذا السبب أان ال أتبع التقومي اجلديد: ألنه مل ي سلَّ  األصغر.املسيح، أان عبده احلقري و 



وا و كاهناً. و  عبدوا هللا حسب التقومي القدمي وألن العبادة اليت قدموها "للثالوث أيضًا ألن أابئي القديسني رّن 
دخلوا هلل قديسني و  مقدسة لدرجة أهنم أصبحوا خداماً قانونية و القدوس وإكرامًا للقديسني" كانت أصيلة و 

كتاابهتم امللهمة من هللا هم أيضًا يساعدون أولئك الذين يرغبون ابلدخول بقداستهم و  إىل أحضان إبراهيم.
من من نظام فصحي جديد و إىل هناك. أسألك اي سيدي، أبي طريقة حنن ننتفع من إبتكار التقومي اجلديد و 

كل ما هو غري معلوم لدي يود أن يا مع الربوتيستانت و إقامة الليتورجشعر مقصوص و عروضات مسرحية و 
ليأخذوان إىل اجلنة أو إىل اجلحيم، إىل هللا أو إىل الشيطان؟ كل هل كل هذا  –يفعله األساقفة املبتكرين 

اجلوهرية هي أن جتعل املسيحي قد وساً، أي خيدم غاية يف الكنيسة. غاية الكنيسة الوحيدة و شيء له سبب و 
ا منذ حوايل ألفي سنة أصبحو أن يكون مستحقًا الدخول إىل اجلنة. ومبا أن مجيع هؤالء الذين ليومنا هذا و 

نريد التقومي اجلديد؟ ما املنفعة من ذلك لنا؟ رمبا اي بين  ، ملاذا إذاً التقومي القدميعلى وجدوا اجلنة قديسني و 
ستسألين عن ماذا سألين رئيس حمكمة اإلستئناف أثناء حماكميت اليت جرت ما قبل يوم أمس: "هل أنت 

خريسوستوموس )الذهيب  –أابئي القديسني . هذا جوايب لك اي بينتعرف أكثر من املرتوبوليت اي أبوان؟" و 
يعلمون عن املرتوبوليت يعلمون يب أان الكاهن العدمي املعرفة و  –غريهم الك ثر غريغوريوس و ابسيليوس و الفم( و 

الذين شكل وا و ن هم الذين عددهم ألفامبا أن مجيع األابء عبدوا هللا حسب التقومي القدمي، مجيعاملثقف؟ و 
سكونية السبعة والذين عي نوا كيف حنن الكهنة والعلمانيني جيب علينا القيام بواجباتنا، كيف تريد اجملامع امل

حلاهم مقصوصة؟ هذا لن أتبع أساقفة شعرهم و و يسني دأنكر أابئي القمين أن أخالف القسم الذي قمت به و 
غري أبمور الكنيسة بل حافظت عليها مل أأان أؤمن اي بين كما كنت أؤمن، مبا أنين كاهن لإلله العلي و حيصل. 

حلاهم. لست كاهنًا ألساقفة يقصون شعرهم و مثل حدقيت عيين. أان بنعمة الرب ما زلت كاهنًا للمسيح و 
راب بيالطس ال تعيقين، و  فسو  ذلك ألنين خ لعت ليس ألعمال أخدم على الدوام يف بيت هللا طاملا أن ح 

سأستمر رموا يب يف السجن ألنين حافظت و و حلييت و ، هم قص وا شعريكال    .ال ألفكار هرطوقيةغري أخالقية و 
 ۰٤ليس البشر."ماذا تقول األسفار املقدسة؟ "علينا أن نطيع هللا و و إمياين أبكمله. مي و س  ابحلفاظ على ق  

 ۱٤‘إذهب اي بين واعمل كذلك.

                                                           

  ٤۰ أعمال الرسل ٥:٢٩
  ٤۱ قارن مع القديس لوقا ۱۰:۳٧



 زنزانته عاد إىلاإلحرتام، و املستحق احملبة و األصيل و بعد أن ابركين، تركين كاهن األرثوذكسية هذا األمني و و 
  ٤٢‘هللا الذي يقو يه.هناك يف السجن  لكي خيدم  ظلمةامل

طهادات ضالواثئق املختصة اب هيث، على أن أؤكد أنين بتقدميت هذخبتام هذا احلد
]بني  توسيع اخلالفليس لو التسبب ابلكراهية بل لكي أفضح املرائية؛  مل يكن هديف أجدادان،

 تقر هبم إىل بعضهم البعض. بل ألنشر احلقيقة اليت حتر ر البشر و اجلديد[ التقومي القدمي و  ذوي

 شكراً جزياًل لكم.

                                                           

 ٤٢سكريب، ٢٨ نيسان، ١٩٢٨؛ ۱۱ أاير، ١٩٢٨؛ ١٢ حزيران، ١٩٢٨؛ ٢٩ تشرين الثاين، ١٩٢٨؛ ۳۰ تشرين الثاين، ١٩٢٨؛ 
.١٩٢٨كانون األول،   ٢   


