إضطهاد ذوي التقومي القدمي اليواننيني
على أيدي الكنيسة الرمسية خالل السنوات
األوىل إلبتكار التقومي (*)١٩٢٨-١٩٢٤
نيقوالوس مانيس
"إن كانوا اضطهدوين ،فسيضطهدونكم أنتم أيضاً"
(القديس يوحنا )٢٠:١٥
مقدمة
يف الكثري من األحيان ومن عدة أشخاص ،مسعنا أن هؤالء املدعوون ﺑ "ذوي التقومي
القدمي" هم متعصبون وأصحاب آراء متطرفة ،وهم عادة يوصفون ﺑ "غريهتم اليت ليست عن
معرفة" ١وﺑفقداهنم للمحبة .ولكن الذي ما ال نسمعه من أي من املشهرين هبم هي املعاملة
األوىل لذوي التقومي القدمي على أيدي الكنيسة الرمسية (احلكومية) (يف اليوانن) .هذه احملاضرة
تعاجل هذه املسألة األخرية.
* هذا املقال نقله مايكل شقرا عن اإلنكليزية من جملة "أرثودوكس تراديشن" ،اجمللد  ،٣٣العدد  .٢٠١٦ ،٢أما النص اليوانين األصلي
فرتمجه إىل اإلنكليزية األرمشندريت ﺑتاﺑيوس من املنشور التايل* الذي نشر يف أثينا عام  ٢٠١٥وهو مأخوذ من حماضرة للمؤلف ،وهو
أستاذ مدرسة رمسية وكاتب ديين والهويت معروف ورجل عائلة تقي ومن "ذوي التقومي القدمي".
* χατα τα προτα ετη της Οι διωγμοι των Ελληνων Παλαιοημερολογιτων απο την επισημη Εχχλησια
Ημερολογιαχης Καινοτομιας (1924-1928).

 ١أنظر رومية ٢:١٠

يف اتريخ الكنيسة اجلامع ،لن جتد مثالً واحداً قام فيه رعاة (أي أساقفة – املرتجم)
أرثوذكسيون ﺑتعذيب واضطهاد أعدائهم .ﺑكل أتكيد ،ما حدث هو العكس ابلضبط.
فاألرثوذكسيون اضطهدوا ﺑثبات على أيدي اهلراطقة .ووجود هذه احلقيقة التارخيية الكربى،
أي أن العدالة هي إىل جانب املضطهدين وليس املضطهدين ،تكفي مبفردها لتظهر صواب
اخلط الذي يسري ﺑه ذوي التقومي القدمي ،ﺑغض النظر عن نواقص البعض منهم ،إن كانت يف
تقييماهتم أو يف أفعاهلم.
اهلدف الرئيسي من هذه احملاضرة هو دحض الفكرة اخلاطئة التالية لألب إﺑيفانيوس
ثيودوروﺑولوس († ، )١٩٨٩واليت غالباً ما يرددها ذوي التقومي اجلديد حىت يف أايمنا هذه:
"ليحافظ ذوي التقومي القدمي على التقومي القدمي ،ولكن ليستمروا ابلشركة مع الكنيسة
[الرمسية]" .٢ولكن هذا ما فعله ابلضبط ذوي التقومي القدمي منذ البداية؛ مل يكن هناك من
قطع للعالقات وال انعزال و ال انقسام .كانوا ﺑكل ﺑساطة يسعون لإلحتفال ابخلدم اإلهلية
حسب التقومي القدمي :هم طلبوا من كهنة رعاايهم أبن يقيموا اخلدم هلم حسب التقومي القدمي.
فماذا كان جواب الرائسة احلاكمة؟ اإلضطهادات واجللد والشتائم والسجن والنفي والعزل
واحلرمان الكنسي ،وحىت القتل .وابلتايل ،يظهر جلياً أن اإلنقسام الذي ولد نتيجة إصالح
التقومي كان سببه الوحيد واحلصري الكنيسة الرمسية اليت ،إذ مل نذكر أي شيء آخر ،هي تدين
ذوي التقومي القدمي ابعتذار عميق ،ليس ابلكلمات ﺑل ابلعودة إىل اخلط املستقيم اليت احنرفت
منه ،وهكذا يربَّر نضال ذوي التقومي القدمي ،أولئك املدافعون األمناء عن األرثوذكسية.

 ٢رسالة إىل نيقودميوس  ٢٢متوز.١٩٧١ ،

دعوان إذا لنتبع هذا اجلدول الزمين من خالل التقارير الغري-قاﺑلة-للجدل من صحف
تلك احلقبة .سوف نقتصر حديثنا على فرتة األرﺑع سنوات ما ﺑني  ١٩٢٤و ،١٩٢٨ومع
ذلك دون سرد كل األحداث ،ألن ال حماضرة واحدة وال عشرة حماضرات تكفينا لسرد كل
جرائم الكنيسة الرمسية حبق أجدادان.

١٩٢٤
كانت ﺑشارة والدة اإلله أول عيد كبري يقع ﺑعد إﺑتكار التقومي .فبعد مضي العيد
حسب التقومي اجلديد ،جتمع العديد من املؤمنني ﺑعد ظهر يوم  ٦نيسان يف كنائس عدة يف
اليوانن لإلحتفال ﺑغروب العيد حسب التقومي القدمي.
يف مركز مرتوﺑولية أثينا ،طلب مئات املؤمنني من الكهنة ابإلحتفال ابخلدمة .ولكن
املرتوﺑوليت خريسوستوموس (ابابدوﺑولوس) ۳كان قد منع هذا األمر ،مهدداً خبلع كل كاهن
جترأ على القيام ﺑذلك .وهو حىت أرسل دورية من الشرطة لتفرقة احلشود وإغالق الكنيسة،
وطلب أيضاً أن تبقى مجيع الكنائس األخرى مغلقة ،لكي ال يتم اإلحتفال ﺑعيد البشارة يف
أي مكان على التقومي الكنسي التقليدي.

٤

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

و ،۱٩۳٨يعترب مسؤوالً على فرض التقومي اجلديد على كنيسة اليوانن يف شهر أذار  .۱٩٢٤مدح أثناء جنازته على "أتعاﺑه اخلارقة-
للبشرية" يف سبيل الوحدة املرتقبة "ﺑني الكنائس املسيحية الذي قدم من أجلها هكذا جهادات كربى( ".األرمشندريت ثيوكليتوس
سرتانغاس ،اتريخ كنيسة اليوانن من مصادر موثوقة [[ ]۱٩٦٧-۱٨۱٧ابليواننية] ،اجمللد الثالث [أثينا ،]۱٩٧۱ :ص– .٢۱٦۰ .
املرتجم األول.
 ٤فراديين ٧ ،نيسان۱٩۲٤ ،؛ نييا إميريا ٧ ،نيسان۱٩۲٤ ،؛ سكريب ٧ ،نيسان۱٩۲٤ ،؛ إمفروس ٧ ،نيسان.۱٩۲٤ ،

يف تسالونيكيا ،جتمع ألفي مسيحي مساءً يف كنيسة البشارة وسعوا إىل القيام ﺑقداس
العيد .أرسل املرتوﺑوليت جيناديوس (أليكسياديس) الشرطة اليت قامت ﺑتفرقة حشد املؤمنني
واعتقلت ثالثة أشخاص؛ يف اليوم التايل أمر أن تغلق مجيع الكنائس وأن ال تقام خدمة
٥

السحر اإلعتيادية ،وذلك إلحباط أي "خمالفات [كل ما هو خارج عن املألوف]".

منذ البداية ،تصرفت الكنيسة الرمسية هبكذا أساليب مع مجيع الذين رفضوا القبول
ابلتقومي اجلديد .فمجرد إتباع التقومي القدمي اعترب جرماً ،وهكذا حكم على الكهنة ﺑتهمة
"تبعية التقومي القدمي"! مل يكن العقاب األول ألحد رجال اإلكلريوس ﺑطيئاً .ففي نيسان أو
أاير من عام  ،١٩٢٤عوقب كاهن رعية القديس دميرتيوس يف أسربوﺑريغوس ،األب دمييرتيوس
ديديس ( )١٩٢٧ - ١٨٥٢والذي كان عمره يناهز  ٧٢سنة ،ابحلرمان املؤقت ملدة عشرة
٦

أايم ﺑسبب رفضه اإللتزام إبﺑتكار التقومي.

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

 ٥إليفثريوس لوغوس ٧ ،نيسان۱٩۲٤ ،؛ إفروس ٨ ،نيسان۱٩۲٤ ،؛ نييا أليثيا ٨ ،نيسان.۱٩۲٤ ،
 ٦ابنتاينوس ٣۱ ،أاير.۱٩۲٤ ،

مجيع الثمار املرة والفاسدة اليت كانت تنتج يومياً ﺑسبب محاسة ال-ميكن-تفسريها لفرض التقومي اجلديد،
يشهد عليها ابملخالفات ومظاهر العنف اليومية حيث أغلقت الكنائس؛ ومنع املسيحيون من أداء واجباهتم
الدينية ابلقوة العسكرية؛ وأخذ كهنة من جزيرة إىل جزيرة وحوكموا ملخالفتهم لقرارات ختتص ابلتقومي
وإبلتزامهم ابلتقومي القانوين (أي القدمي – املرتجم) ومجيع هذه األمور ﺑال شك تؤكد عليها واثئق وشهادات
شفهية...هل تتمسك ابلتقومي القدمي ،أي التقومي الكنسي املسلم من األابء؟ إذا أنت علماين ،فالكنيسة
مغلقة يف وجهك! أنت ممنوع عن املناولة! السجن ينتظرك .هل تتمسك ﺑتقومي داينتك وكنيستك وضمريك؟
إذا أنت كاهن ،أنت حمكوم ابحلرمان املؤقت ،ابخللع ،والعزل الكنسي! هل استطاع مضطهدو املسيحيني
٧

ابلقيام أبكثر من ذلك؟ أي هرطقات لفقت أبكثر من ذلك ضد األرثوذكسيني؟

حل زمن عيد ميالد املسيح العظيم .اختذ ذوو التقومي القدمي قراراً ابإلحتفال ابلسهرانية
انس عدة من أثينا وجوارها يف
يف كنيسة القديس ثرياﺑون يف غودي [من أحياء أثينا] .اجتمع أ ٌ
الكنيسة الصغرية حينها وﺑدأوا ابخلدمة .ولكن جمدداً ،أرسل املرتوﺑوليت ابجلنود لتفرقة احلشد

الذي ختطى األلفني ،وحسب آخرين ،ثالثة آالف نسمة! ۸يف البداية وصل ضاﺑط مع
ضاﺑطني غري مفوضني وأمروا املؤمنني مبغادرة الكنيسة .وﺑعد رفض املؤمنني ،سحب اجلنود
املسدسات! دخلوا إىل اهليكل واقرتﺑوا من الكاهن األب ابرثينيوس الذي من إيفريون وحصل
معه هذا احلوار املعرب:
أﺑوان ،مباذا حتتفل هبذا املساء؟
"ﺑقداس ميالد املسيح" ،أجاب الكاهن.

 ٧ابنتاينوس ٢٧ ،أيلول ۱۰/تشرين األول.۱٩٢٤ ،

 ۸إليفثريوس لوغوس ٨ ،كانون الثاين۱٩٢٥ ،؛ إليفثريوس ﺑيما ٨ ،كانون الثاين.۱٩٢٥ ،

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

٩

ﺑعد إصرار الكاهن أبن حيتفل خبدمة امليالد ،أمره املأمور مبغادرة الكنيسة ،ولكن أجاﺑه
األب ابرثينيوس" :أان أحد الكهنة الذين مل يعرتفوا ﺑتغيري التقومي .أان دعيت ألخدم يف هذه
۱۰

الكنيسة ،ولن أغادر حىت أختم القداس".

عندها أسرع أحد املأمورين لينزع عنه

الكاليمافكيون [وهي القبعة التقليدية للكاهن األرثوذكسي] ،ولكن املؤمنون منعوه من ذلك،
وﺑعد توﺑيخهم أجربوا الضباط على الرتاجع .ﺑعد فرتة وجيزة ،ظهرت شاحنة حتمل أرﺑعني
جندايً مسلحاً ،وأمر قائدهم ﺑوقف القداس .ومبا أن الكاهن رفض ذلك وكان هناك حشد
كبري من املؤمنني ال يزال إىل جانبه ،وقف اجلنود خاملون ،حيرسون الكنيسة من خارجها .يف
۱۱

اليوم التايل أعلن خريسوستوموس (ابابدوﺑولوس) أنه سوف يقوم خبلع األب ابرثينيوس.

١٩٢٥
ﺑعد ﺑضعة أايم ،حضر عيد الظهور اإلهلي .أحتفلت السهرانية يف كنيسة القديسني
ثيودوروس (فرضياً ،التريوين وقائد اجليش – املرتجم) يف اباليون فالريون (جندها اليوم ضمن
إزمري اجلديدة [من ضواحي أثينا]) مبشاركة  ۳٥۰۰من املؤمنني .تدخلت الشرطة مرة أخرى،
 ٩سكريب ۱۰ ،كانون الثاين،

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

 ۱۰سكريب ٨ ،كانون الثاين.۱٩٢٥ ،

 ۱۱سفريا ٧ ،كانون الثاين۱٩۲٥ ،؛ أﺑوغيفماتيين ٧ ،كانون الثاين۱٩۲٥ ،؛ فراديين ٧ ،كانون الثاين۱٩۲٥ ،؛ سكريب٨ ،
كانون الثاين۱٩۲٥ ،؛ أﺑوغيفماتيين ٨ ،كانون الثاين۱٩۲٥ ،؛ إليفثريون ﺑيما ٨ ،كانون الثاين۱٩۲٥ ،؛ إثنوس ٨ ،كانون الثاين،
۱٩۲٥؛ سكريب ٩ ،كانون الثاين۱٩۲٥ ،؛ إمفروس ٩ ،كانون الثاين۱٩۲٥ ،؛ إليفثريوس تيبوس ٩ ،كانون الثاين۱٩۲٥ ،؛
إليفثريوس لوغوس ٩ ،كانون الثاين۱٩۲٥ ،؛ سكريب ۱۰ ،كانون الثاين۱٩۲٥ ،؛ سكريب ۱٣ ،كانون الثاين.۱٩۲٥ ،

ﺑتحريض من املرتوﺑوليت املبتكر و َّفرقت مجاهري املؤمنني ﺑقوة .كانت "راﺑطة األرثوذكسيني"
[وهو اإلسم الذي أخذه املدافعون عن التقومي الكنسي] قد توقعت ذلك نتيجة أحداث عيد
امليالد ،وهلذا السبب هم خططوا لإلحتفال ابلغروب والسحر مساءً يف الكنيسة املذكورة ،أما
القداس اإلهلي مع خدمة تقديس املاء فقد كاان سيقامان يف كنيسة القديس جارجيوس
كسريواتغاروس يف اباليون فالريون ،يرتأسها األب الدائم-ذكره يوحنا فلوروس .ولكن اجلنود
۱۲

دامهوا املكان وفرقوا حشد املؤمنني ابلقوة واعتقلوا العديد منهم.

دعوان نقرأ مقطع الفت من صحافة تلك احلقبة يصف منع القيام ابخلدم:
عندما مسع إبستمرار اخلدمة ،غضب الضاﺑط املسؤول .مل متضي ساعة حىت أمرهم حبزم أبن "يفرتقوا إبسم
القانون" وأمر الرجال املؤمترين منه واملدججني ابحلراب ابإلنقضاض على الرعية .أوالً هو أعطى إشارة ومث ﺑدأ
ابلضرابت ﺑكعب سالحه وعندها تبعه الرجال املؤمترين منه وقاموا ابألمر ذاته .تلقى العديد هذه الضرابت،
ومزقت إيشرابت (أغطية الرأس) النساء ،ورميت قاعدة األيقوانت اليت خارج الكنيسة على األرض سوايً مع
األيقوانت املقدسة والطاولة اليت وضعت عليها الشموع ،ﺑينما الناس الذين مل يقاوموا هذا األمر عارضوا على
أعمال التخريب هذه.

۱۳

يف فرتة ما تبقى من السنة مل حتدث هناك أمور ذات جدية ،وذلك ألن ديكتاتورية
ابنغالوس ۱٤الشهرية تدخلت ،وهو ﺑرهن أنه كان رجالً أكثر خرياً من رؤساء الكنيسة الرمسية.

 ۱۲سكريب ۱٩ ،كانون الثاين.۱٩۲٥ ،

 ۱۳سكريب ۲٥ ،كانون الثاين.۱٩۲٥ ،

 ۱٤يف حزيران ،۱٩۲٥ ،شن ثيودوروس ابنغالوس ( )۱٩٥٢ -۱٨٧۸إنقالابً و نصب نفسه رئيس وزراء .حكم اليوانن كدكتاتور من

 ٣كانون الثاين –  ٢٢آب  – ۱٩٢٦املرتجم األول

١٩٢٦
منذ عام  ١٩٢٤وراهبات دير كيكروفوين يف جزيرة تينوس قد رفضن القبول إبﺑتكار
التقومي ،وذلك إبرشاد الشيخ فيلوثيوس زرفاكوس .ﺑعد الكثري من الضغط ،ورداً على رفضهم
املتواصل ،إﺑتدع أثناسيوس (ليبينتوﺑولوس) مرتوﺑوليت سريوس سبالً أخرى .فهو هدد خبلع
األب مىت إفريبيوتيس ،وهو الكاهن املتزوج الذي خيدم دير الراهبات ،إذا استمر هذا خبدمة
الليتورجيا حسب التقومي القدمي .يف النهاية ،خضع الكاهن ،ويف تشرين األول  ١٩٢٥وجه
إهتام يف احملكمة الكنسية احمللية على رئيسة الدير إفروسيين والراهبات اللوايت رفضن اخلضوع،
حيث عوقبوا مبصادرة مواقعهم داخل الدير وابلطرد .الراهبات مل يعرتفن ﺑشرعية قرار احملكمة
وهلذا السبب استحضر املرتوﺑوليت اهتاماً ضدهم أمام جممع الكنيسة الرمسية .أخذت الراهبات
من خمفر الشرطة احمللي ،وﺑعد قضاء ليلة يف حمطة تينوس للشرطة ،نق ْلن إىل أثينا .هناك وﺑعد
حماكمة ساخرة (حصلت يوم  ١٤/١نيسان ،)١٩٢٦ ،حكم عليهن – إبستثناء رئيسة الدير
اليت طلبت العفو – ابخللع من صفوف الرهبنة وابحلرم الكنسي!

١٥

قامت الشرطة ﺑتفرقة

لدعمهن .ويف اليوم ذاته ويف الدير ،أقامت الراهبات املشاركني
حشود املؤمنني الذين جتمعوا
َّ
رأيهن خبدمة صلوات اإلﺑتهال يف قالية الراهبة ﺑيالجيا (كاروسي) من أجل صدور نتيجة
دامهتهن
إجياﺑية من احملكمة (كان الدير يتبع النظام اإليديوريثمي) .أثناء خدمة اإلﺑتهال هذه،
َّ
األم إيرونيما (فوتسينو) ،وهي رئيسة الدير املؤقتة الذي نصبها املرتوﺑوليت املبتكر ،مع ﺑعض
الراهبات اللوايت قبلن ابلتقومي اجلديد ،كما أيضاً عدداً من العلمانيني ،ومجيعهم قاموا ﺑضرب
 ١٥سكريب ١٥ ،نيسان١٩٢٦ ،؛ إيلينيكي ١٥ ،نيسان١٩٢٦ ،؛ ﺑوليتيا ١٥ ،نيسان١٩٢٦ ،؛ إمفروس ١٥ ،نيسان١٩٢٦ ،؛
 .١٩٢٦نييا إميريا ١٥ ،نيسان١٩٢٦ ،؛ إيلينيكي ۱٧ ،نيسان١٩٢٦ ،

الراهبات ،مما أدى ابلراهبتني ماجدالينا وأثناسيا اللوايت من ذوي التقومي القدمي ابلغياب عن
۱٦

الوعي نتيجة الضرابت.

الصحف الكنسية التاﺑعة للكنيسة الرمسية ،مثل إكليسيا
يف الوقت عينه ،قامت ُّ
وأانالﺑسيس ،كما أيضاً عدة صحف علمانية ،ﺑشن واﺑالً من اهلجمات واإلهاانت على ذوي
التقومي القدمي الذين وصفوهم ﺑ "املتعصبني" و"املتدينني (الغيورين املتدينني)" و"الدجالني"
و"الرجعيني" ،إذا ذكران العبارات األكثر إنتشاراً.
حصلت هناك حوادث يف عيد امليالد  ،١٩٢٦وذلك يف احملافظات ابلدرجة األوىل .يف
تسالونيكيا ،منع املرتوﺑوليت جيناديوس األرثوذكسيني جمدداً من اإلحتفال هبذا العيد العظيم،
۱٧

وعندما اعرتضت احلشود ،أرسلت الشرطة من جديد.

يف ميغارا" ،جتاهل السكان

ضغوطات وهتديدات الشرطة الذين لغاية اللحظة األخرية هددوا إبعتقال وإطالق النار على
١٨

أي شخص جترأ احلضور إىل قداس امليالد"،

واحتفلوا ابلعيد ﺑشجاعة .يف سالميس

وكارديتسا ،قامت قوات الشرطة ابلتعاون مع السلطات الكنسية إبغالق الكنائس الريفية
الصغرية ،لكي ،حني جيد األرثوذكسيون األصيلون أنفسهم دون كنيسة ،ال يستطيعون
اإلحتفال ابلعيد.

 ۱٦إيلينيكي ٢٥ ،نيسان.۱٩٢٦ ،

 ۱٧سكريب ٩ ،كانون الثاين.۱٩٢٧ ،
 ١٨سكريب ١۰ ،كانون الثاين.۱٩٢٧ ،

١٩٢٧
يف نيكييت يف شبه جزيرة خالكيديكي ،ويف ليلة عيد الظهور اإلهلي حسب التقومي
الكنسي ،إعتقلت الشرطة وﺑدون سبب األب هيالريون الذي من اجلبل املقدس [جبل آثوس
إتبع التقومي القدمي] ،وهو كان حيتفل ابخلدم اإلهلية لألرثوذكسيني األصيلني .نتيجة ذلك،
أحاط أكثر من ألف من سكان التقومي القدمي املنزل الذي كان حمتجزاً فيه الكاهن ،ومتكنوا من
حتريره .وهكذا يف اليوم التايل احتفلوا ﺑعيد الظهور اإلهلي .ولكن فرحهم كان قصري املدى،
وذلك ألنه وصلت هناك قوة عسكرية كربى قام قائدها جبمع السكان يف ساحة القرية،
وﺑعدما قام كاهن التقومي اجلديد إبهتام أشخاصاً حمددة من ذوي التقومي القدمي ،قاموا
إبعتقاهلم .نقل أولئك املسيحيون الذين ْاعتقلوا وعددهم يقارب العشرون إىل ﺑوليغريوس،
١٩

حيث مت حجزهم ملدة عشرين يوماً وﺑعدها حكم عليهم ابلسجن ثالثة أشهر.

عندها

أصدرت مجعية جبل آثوس [وذلك حتت الضغط] أمراً مينع الكهنة الرهبان من اجلبل املقدس
۲۰

من إقامة اخلدم لذوي التقومي القدمي.

شهد أيضاً عام  ١٩٢٧مقتل اجلديدة يف الشهيدات كاثرينا روتيس .يف ماندرا أتيكا،
هتيأ مؤمنو التقومي القدمي لإلحتفال ﺑسهرانية عيد رؤساء املالئكة .وﺑعد صالة الغروب ،ظهرت
جمموعة من اجلندرما أبمر أن يفرقوا حفل املؤمنني واعتقال احملتفل ابخلدمة ،األب خريستوفورس
ﺑساليديس .أغلق املؤمنون أنفسهم داخل الكنيسة وﺑدأ عناصر اجلندرما ابلضرب ﺑوحشية على
األﺑواب لكي يكسروها؛ ويف الوقت عينه كسروا درف الشباﺑيك ولكن قضبان احلديد على
 ١٩تو ابتراي ،اجمللد  ،٥ص٤٦-٣٨ .؛ تو فوس (تسالونيكيا) ٢۰ ،كانون الثاين.١٩٢٧ ،

 ۲۰تو فوس (تسالونيكيا) ٢٢ ،كانون الثاين١٩٢٧ ،؛ ماكيدونيا ٢٢ ،كانون الثاين.١٩٢٧ ،

الشباﺑيك صدَّت هجومهم .عندما انتهت السهرانية ،خرج املؤمنون من الكنيسةـ حميطني
ابلكاهن أبجسادهم .ﺑدأ اجلندرما إبطالق العيارات لزعزعتهم .أطلقت أكثر من أرﺑعني طلقة
وإحدى الرصاصات أصاﺑت أجنيليكا كاتساريلو جبرح طفيف يف رأسها .عندها ﺑدأ اجلندرما
ﺑضرب املؤمنني والكاهن ﺑكعاب ﺑنادقهم .أصيبت كاثرينا روتيس ،وهي أم ألرﺑعة أوالد،
٢۱

إبصاﺑة ابلغة يف الرأس ونقلت إىل مستشفى البشارة حيث فارقت احلياة ﺑعد ﺑضعة أايم.

إمرأة أخرى وهي اجلديدة يف الشهيدات خاريكليا ليوليس أعتقلت وسجنت ،حيث
توفيت ﺑسبب الضيقات ﺑعد ﺑضعة أشهر ،حتديداً يوم أحد األرثوذكسية يف  ٥أذار .١٩٢٨
نقرأ عن جنازهتا يف صحيفة من تلك احلقبة:
يف اإلثنني التايل ،أقيمت جنازة مهيبة متيزت ابلتقوى للشهيدة اجلديدة خاريكليا ليوليس يف ماندرا إليسس.
هذه اليت انتقلت إىل احلياة األخرى كانت قد أصيبت جبلطة قوية نتيجة سوء املعاملة اليت تلقتها يف السجن،
حيث كانت قد احتجزت منذ عدة أشهر ملشاركتها يف قداس أحتفل على التقومي القدمي .والؤها للتقليد
املقدس وصل لدرجة التضحية ابلذات .قرأ األب ابسيليوس ساكيالروﺑولوس الصالة للراقدين ،وهو قد أرسل
وراءه من أثينا هلذه الغاية ،وكانت اجلنازة مبثاﺑة حج حقيقي للمؤمنني إىل مقام قديس.

٢٢

حصلت حادثة شبيهة لليت يف ماندرا يف تسالونيكي ،حيث حلسن احلظ مل يقع أي قتلى .يف
عيد القديس دمييرتيوس وأبمر من املرتوﺑوليت جيناديوس ،أغلق قائد شرطة كاليفرا كنيسة
األقمار الثالثة ووضع حارساً عليها .ولكن عندما ﺑدأ الناس ابلتجمع خارج الكنيسة
لإلعرتاض ،تدخلت قوة ضارﺑة من الشرطة وقامت ﺑوحشية ﺑضرب اجلمع الذي كان معظمه
٢۱سكريب ٢٢ ،تشرين الثاين۱٩٢٧ ،؛ خرونيكا ٢٢ ،تشرين الثاين۱٩٢٧ ،؛ إليفثريوس ٢٣ ،تشرين الثاين۱٩٢٧ ،؛ نييا إميريا،
 ٢٤تشرين الثاين۱٩٢٧ ،؛ ﺑوليتيا ٢٤ ،تشرين الثاين۱٩٢٧ ،؛ ﺑروؤاي ٢٩ ،تشرين الثاين.۱٩٢٧ ،

 ٢٢سكريب ٢٤ ،تشرين الثاين .۱٩٢٧ ،أنظر أيضاً سكريب ٣۰ ،نيسان١٩٢۸ ،؛ إي أانغينيسيس تو الوو ٢٥ ،أذار.١٩٢۸ ،

من النساء واألطفال ٢٣.وحدث األمر نفسه أثناء سهرانية عيد امليالد يف كنيسة ذات ملك
٢٤

خاص لذوي التقومي القدمي يف تسالونيكي ،وهي كنيسة أليقونة إليوسا.

١٩٢٨
يف شباط  ۱٩٢٨وجمدداً يف تسالونيكيا ،حدث تدنيس للمقدسات مل يسبق له مثيل.
اجتاحت فرقة كبرية من رجال الشرطة كنيسة األقمار الثالثة وفرقت احلشود واعتقلت عدداً
كبرياً من املؤمنني .ولكن املالزم الثاين سيفاكيس من سرية الشرطة الثانية مل يكن مكتفياً ﺑذلك
فتجرأ على اقتحام اهليكل من الباب امللوكي .هناك انقض على الكاهن الذي كان يقيم
اخلدمة ،األب أكاكيوس وهو كاهن-رهباين من قربص كان على وشك هناية اخلدمة ،رماه
٢٥

خارج اهليكل ممزقاً حلله الليتورجية.

يف أحد األرثوذكسية عام  ۱٩٢٨يف اباينيا (حينها ليوﺑيسي) ،حصلت أحداث
جديدة .فالضاﺑط املسؤول عن مركز الشرطة جورج مالياريس واثنني من اجلندرما اجتاحوا
كاﺑيال القديسة مارينا وحاولوا إعتقال الكاهن األب ابرثينيوس األغيورييت [أي راهب
آثوسي] ،ولكن عندما واجه مالياريس حزم دفاع سكان القرية عن الكاهن ،شهر مسدس
وهدد إبطالق النار على املؤمنني .طلب مساعدة من خمفر الشرطة يف كوروﺑيو وابلتايل اعتقل

٢٣

إي أانغينيسيس تو الوو ١١ ،كانون األول.١٩٢٧ ،

 ٢٤إي أانغينيسيس تو الوو ١٤ ،كانون الثاين.١٩٢٨ ،
 ٢٥إي أانغينيسيس تو الوو ٤ ،أذار .١٩٢٨ ،

٢٦

األستاذ كولياس ،رئيس البلدية.

يف  ٦نيسان ۱٩٢٨ ،حصل أمر ال يصدق .كان األالف من املؤمنني قد جتمعوا يف
مرفأ ﺑرييوس هبدف الذهاب إىل جزيرة تينوس لإلحتفال ﺑعيد ﺑشارة والدة اإلله حسب التقومي
القدمي .هؤالء مت إعالمهم فجأة أن وزير الداخلية منع املركب من اإلحبار ،وذلك حتت الضغط
من أﺑرشية أثينا .على الفور قام املئات من األرثوذكسيني ،الذين سبق واشرتوا ﺑطاقات مثنها
سبعون ألف درامخا ،وتوجهوا إىل أثينا ﺑواسطة القطار وجتمعوا خارج الربملان ليعرتضوا على هذا
اإلجراءات املوجهة ضدهم واليت مل يسبق هلا مثيل .هؤالء فرشوا ﺑطانياهتم هناك وجلسوا
حاملني مشوعهم (اليت كانت تقدمة منهم لوالدة اإلله الفائقة القداسة) وانتظروا قرار رفع
احلصار .هذا املشهد دفع املارين من هناك أبن يقرتﺑوا ويسألوا عن ما جيري .ولكن يف تلك
اللحظة أعطي األمر وﺑدأ صهريج مياه اتﺑع للشرطة ﺑضخ احلشد ابملياه هبدف تفرقتهم .عندها
مسعت صراخات املعرتضني" :ماذا فعلنا لنستحق هذا األمر؟ ما هو اخلطأ الذي فعلناه ﺑكم؟
ملاذا ال تسمحون لنا ابلذهاب لتكرمي الفائقة القداسة؟" ومن هنا نتاﺑع ونقرأ ما كتبته صحيفة
تلك احلقبة املذكورة ساﺑقاً:
"استمر صهريج املياه ﺑضخ الناس ابملياه .ولكن ذوي التقومي القدمي املبلولني ابملياه مل يفرتقوا .فقط األطفال
الصغار من ذوي التقومي القدمي الذين كانوا حممولون على أذرعة أمهاهتم أطلقوا الصراخات األليمة .وﺑينما
استمر صهريج اإلطفاء ﺑرش ذوي التقومي القدمي ،قام اجلنود وضرﺑوا ﺑعصيهم أولئك الذين حاولوا الدخول إىل
٢٧

أروقة الربملان حتاشياً التبلل ابملياه.

 ٢٦سكريب ٦ ،أذار١٩٢٨ ،؛  ٧أذار .١٩٢٨ ،
 ٢٧سكريب ٧ ،نيسان.١٩٢٨ ،

وليكن معلوماً أنه ،يف النهاية ،مل يسمح للمركبة ابملغادرة.
أثناء األسبوع العظيم ،حصلت اضطهادات جديدة .يف سالميس وأثناء قداس اخلميس
العظيم ،دامهت جمموعة من الشرطة يرتأسها املالزم الثاين ستاثوﺑولوس كاﺑيال القديس
أثناسيوس يف ﺑولكي وذلك ليعتقلوا الكاهن الذي كان يقيم اخلدمة ،األب جدعون وهو كان
٢٨

’ﺑروهيغومني‘

دير كونستامونيتو املقدس .ولكن اإلعتقال فشل نتيجة ردة فعل املؤمنني،

وهبدف اإلنتقام لذلك قامت الشرطة واعتقلت الرهبان األب أرسانيوس (كسريوخاكيس)
واألب نكتاريوس (كوكوالكيس) ،الذين استمرا حىت يف السجن ﺑرتنيم خدمة السحر للجمعة
٢٩

العظيمة.

يف مينيدي ،دعى األرثوذكسيون األب ابسيليوس ساكيالروﺑولوس ليقيم القداس

اإلهلي ولكن أبمر من رئيس األساقفة خريسوستوموس اعتقلته الشرطة ونقلته إىل مديرية
احلجز .جتمع هناك حوايل ثالثة مئة من املؤمنني وﺑعد اإلعرتاضات جنحوا يف إطالق سراحه.
ولكن ابابدوﺑولوس (رئيس أساقفة التقومي اجلديد – املرتجم) أمرهم على الفور ابعتقاله جمدداً
٣۰

سوايً مع قائد ذوي التقومي القدمي يف مينيدي!

يف أاير وجمدداً يف تسالونيكي ،حصلت هناك فظاعات جديدة .لنرى كيف تصفهم
جريدة معاصرة من تلك احلقبة:
يف األسبوع الفائت ،أراد املسيحيون األرثوذكسيون الذين يتبعون تقومي األعياد التقليدي ابلقيام ﺑزايح يف
إحدى الكنائس اخلاصة اليت تنتمي إىل راﺑطتهم األرثوذكسية ،وذلك لكي يتلوا الصلوات لتقف اهلزات
٢٨

وهو رئيس على رهبنة إيديوريثمية  -املرتجم األول.

 ٢٩خدمة أانجيل األالم اإلثين عشر – املرتجم األول
 ٣۰سكريب ۱٥ ،نيسان.١٩٢٨ ،

األرضية وهدفهم كان مجع األموال لضحااي هزة أرضية كانت قد حصلت مؤخراً ٣۱.هذا الفعل أاثر غضب
املرتوﺑوليت احمللي جيناديوس الذي أمر الشرطة مبنع أولئك املسيحيني من القيام ابلزايح وابعتقال الكهنة
وإرساهلم إىل السجن مقيدين ابألغالل .وابلفعل قام عناصر الشرطة ،الذين يسرون ﺑتنفيذ أوامر غري شرعية
عندما تتيح هلم هذه إبهانة الكهنة يف الكنيسة ،واعتقلوا الكهنة ﺑينما كان هؤالء يقيمون زايحهم ،وذلك ﺑعد
أن فرقوا املسيحيني ابلعصي وكأهنم شيوعيني .وقاموا ﺑتكبيلهم وكأهنم أسوأ اجملرمني ،ومث سجنوهم يف السجون
اليت نقلوهم منها إىل أثينا يف اليوم التايل.

٣٢

عندما أخرب عن هذه األحداث ،توجه رئيس حترير هذه اجلريدة إىل السجن يف أثينا وطلب
مبعرفة ما جرى .وهو يقدم هذا التقرير التايل يف جريدته:
ﺑعد أن سردوا األحداث املذكورة ساﺑقاً ،وصف الكهنة تصرف الشرطة أبشد العبارات سواداً وانتقدوا موقف
املرتﺑوليت جيناديوس واألساقفة األخرين الذين يضطهدون الكهنة إلتباعهم التقومي التقليدي ولرفضهم أن
يصبحوا التني ،ﺑينما يسمحون ألصحاب اهلرطقات املختلفة أبن يستمروا ﺑعملهم اجلحيمي حبرية .مل يتمكن
من ختم حديثه مع الكهنة ألن اجلندرما أتوا واعتقلوهم أبمر من خريسوستوموس وأرسلوهم إىل املنفى الذي
٣٣

كان معداً هلم.

استمرت اإلضطهادات على مدى العام ويف سائر أحناء البالد .يف ليلة  ۱٥ -۱٤آب
(تقومي شرقي) يف ليتوسيلو ،فثيوتيس ،احتل اجلندرما كنيسة القديس جاورجيوس ومنعوا
الكاهن واملؤمنني من اإلحتفال ابلقداس اإلهلي .يف ذلك اخلريف ،قام الجؤون من إقليم

 ٣۱يف  ٢٢نيسان ،۱٩٢٨ ،ضرﺑت هزة أرضية قوهتا  6.3كورنثوس ،مدمرة املدينة ومسببة مبقتل عشرين شخص ودمرت ثالثة أالف
منزل ،وشردت مخسة عشر ألف شخص من منازهلم – املرتجم األول.
 ٣٢إي أانغينيسيس تو الوو ۱٣ ،أاير .١٩٢٨ ،
 ٣٣املرجع الساﺑق

سريرس كانوا قد هرﺑوا من مذاﺑح األتراك ٣٤وأرسلوا فينيزيلوس ٣٥ﺑرسالة كتبوا فيها ،جبملة من
األمور ،ما يلي:
حنن الذين أتينا إىل ﺑالد اليوانن املستضيفة ،إىل وطننا األم ،جند أنفسنا فعالً يف حالة ضياع عندما نعاين
األساليب الوحشية والقاسية اليت متارس حبق األرثوذكس األصيلني .إن ذوي التقومي القدمي ،كبشر،
كمسيحيني أرثوذكسيني ،كمواطنني يواننيني ،يطلبون أبن يسمح هلم ما ميارسه أتباع الدايانت األخرى،
ومنهم الباﺑويني والربوتيستانت واملاسونيني؛ أي ،حرية حضور اخلدم يف أي كنيسة يريدوهنا مع كهنة
يشاركوهنم الرأي .هذا ما نرغب ،وحنن نتمسك ﺑرغبتنا هذه حىت ﺑدمائنا .وإذا احلكومة الشريفة ،ال مسح هللا،
مل متنحنا مطلبنا ،سوف نسعى يف آخر املطاف وﺑكل السبل الشرعية إىل محاية عصبة األمم ،اليت ،حسب
معاهدة لوزان ’املختصة ابألقليات الدينية‘ ستفرض على اليوانن اليت هي األن وطننا أبن متنح ذوي التقومي
القدمي مطلبهم.

٣٦

ننهي سنة  ۱٩٢٨وهذا احلديث ﺑنقاش خيتص ﺑكاهن رهباين شجاع ،األب أرسانيوس
(ساكيالريس) .األب أرسانيوس ،وهو كاهن خيدم قرى ﺑريغوس وﺑيتوال يف أﺑرشية فثيوتيس يف
ذلك احلني ،رفض منذ البداية القبول إبﺑتكار التقومي وهلذا السبب هو ُّاهتم وحكم عليه ابخللع
عام  .۱٩٢٦هذا الكاهن الذي ابلتأكيد كان على يقني أن خلعه املزور هو غري قانوين وابطل
وال قيمة له ،استمر ابلقيام ابلليتورجيا .ﺑعد اهتام ٍ
اثن ،مت اعتقاله من دون إذن قضائي وذلك
يف ﺑعد ظهر يوم  ٩نيسان  ۱٩٢٨وأخذ إىل مركز الشرطة يف الميا .ويف اليوم التايل ،قام
الرقيب إفستاثيوس أراﺑوستاثيس وأحد اجلندرما وكبلوا األب أرسانيوس .تعثر األول مبسكه
 ٣٤يعين هنا اإلابدة اجلماعية اليت تعرض هلا الشعب اليوانين يف تركيا يف أوائل عقد ال .۱٩٢۰

 ٣٥إليفثرييوس فينيزيلوس ( )١٩٣٦-١۸٦٤الذي خدم كرئيس وزراء لليوانن طيلة مخسة عهود ،مبا فيها سنوات – ١٩٢٨ -٣٢
املرتجم
٣٦

سكريب ١ ،تشرين األول.١٩٢۸ ،

وتثبيته ﺑينما قام األخري ﺑقص حليته وشعر رأسه مبقص كبري ،وﺑعدها مباكينة لقص الشعر.
ولكن هذا احلدث املروع ،الذي حصل ﺑتحريض من ايكوفوس (ابابأيونو) مرتوﺑوليت
فثيوتيس ،مل يثين األرثوذكس األصيلني الذين تقدموا ﺑرد ذكي من خالل رسالة كتبها أحد
إخوهتم إىل صحيفة من تلك احلقبة:
إن هذا الكاهن الرهباين الشهيد من دون شك سيستمر ابلقيام مبهام كهنوتية خمتلفة ،حىت ولو مت قص شعره.
فالعديد من كهنة أﺑرشية أثينا احمللوقة ذقوهنم حيتفلون هبذه اخلدم ،مع الفرق أن هؤالء األخرين هم يقصون
شعرهم مبلء إرادهتم وذلك يف خمتلف صالوانت احلالقة يف العاصمة ،ﺑينما أرسانيوس املسكني مت قص شعره
ابلقوة يف مركز الشرطة يف الميا.

٣٧

ﺑعد أن حلق شعره ،متت إدانة األب أرسانيوس يف حمكمة القضاة يف الميا حيث حكم
عليه ابلسجن ملدة مخسة وتسعون يوماً .ولكنه تقدم ابسئناف ،فحددت حماكمة جديدة يف
حمكمة اإلستئناف يف أثينا .هذه حصلت يف  ٢٨تشرين الثاين ،وحكم على هذا الكاهن
الرهباين الذي عمره  ٥٦سنة ابلسجن ملدة شهرين .سجنوه يف ﺑاليوس سرتاتون يف
موانسترياكي ،وهو جممع من الزنزاانت مشهور ﺑقذارته (كان حوايل  ٨۰۰سجني مكدسون
سوايً يف أروقة تلك السجون وذلك حتت ظروف قذرة تتميز ابلرطوﺑة واحلشرات الطفيلية
وتعاطي املخدرات وتفشي السالح والشجارات اليومية) ٣٨.يف كانون األول من عام ،۱٩٢٨
جنح صحايف إبجراء مقاﺑلة مع األب أرسانيوس املسجون ،وهي تستحق أن نسردها هنا مبثاﺑة
٣٧سكريب ۱٣ ،أاير  .١٩٢٨ ،ميكننا اإلشارة أن رغبة الكنيسة الرمسية ابلعصرنة والتأقلم مع التوجهات السائدة اليت تلت احلرب
العاملية األوىل متيزت ليس فقط ﺑتغيري التقومي ﺑل ﺑبغض جتاه الرهبنة ولباس الكهنة التقليدي (ابألخص اجلبب و الشعر الطويل وحلى
الكهنة اليت تؤكد نكراهنم للغرور واملوضة) كما أيضاً الهوت الكنيسة األرثوذكسية "الروحاين" – املرتجم األول.
 ٣٨أدت الصرخة الشعبية ضد قذارة هذا السجن إىل تدمريه عام .١٩٢٩

خامتة حلديثنا هذا:
حتاشياً لتضييع الوقت ذهاابً من سجن إىل آخر ،علمت أنه هنا يف زنزاانت ﺑاليوس سرتاتون يف موانسترياكي
هناك كاهن معتقل إلقامته الليتورجيا حسب التقومي القدمي:
’على من تبحث اي سيد؟‘
’ األب أرسانيوس‘.
’ تعال ،من هنا‘.
أخذت إىل البودروم ۳٩الشهري الذي من حقبة البندقيني ،وهو يستعمل كسجن ملعاقبة اجلرائم ضد اإلنسانية.
وعن ﺑعد ومن دون أي دليل عن هويته ،استطعت أن أميز معتقل يرتدي جبة كهنوتية .وجمرد ما عاينت وجه
األب املعتقل أرسانيوس ،وقفت يف مكاين؛ أو ابألحرى لقد فوجئت .كان مظهره أبكمله يتميز ابلسالم،
نظرة ﺑسيطة والمعة ،حضور يشهد عن إميانه – حضور ملفت ابلرغم من أنه حضور يشهد على احملنة اليت
مر هبا.
’أﺑوان ،ابرك ‘،قلت للكاهن الذي وجدت يف مظهره وحي غري طبيعي ،فاحننيت ألقبل يده اليمىن .فرد كاهن
املسيح الفعل ابلفعل وألقى يل التحية إبﺑتسامة ابلكاد ظهرت على شفتيه املغلقتني ،ولكن مع تعبري أﺑوي.
’الرب يباركك اي ﺑين‘
’أﺑوان ،أان صحايف وابحلقيقة األهم من ذلك أان لدي حشرية أصيلة أبن أعرف وأمسع [كلمات] من فمك
اي صاحب الوقار.
’أوالً ،مباذا تؤمن؟ ملاذا أصبحت كاهناً؟ ملاذا ال تتبع التقومي اجلديد واإلﺑتكارات األخرى؟ ملاذا ال تزال تقوم
ابخلدم حىت ﺑعد خلعك؟ كيف تنظر على احلكم حبقك؟

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

’واثنياً :هل ستستمر مبوقفك هذا؟ وإىل مىت؟
’اي ﺑين ،سوف أكون مسروراً جداً إبجاﺑيت لك ،وأصلي لريب وإهلي الذي أخدمه والذي من أجله أان يف
السجن أبن مينحين كلمات كافية لإلجاﺑة على أسئلتك.
وﺑعد رمسه إشارة الصليب ،تكلم ﺑبساطة طفولية وﺑوقار مقدس غري منظور ومن الصعب متييزه:
’أان كاهن من القرية ثقاقيت حمدودة ،ولكين لست غري مثقف .حني كنت علمانياً آمنت ،واألن ككاهن أان
أؤمن ،ﺑقانون اإلميان "أؤمن إبله واحد" ،أي ابألسفار املقدسة (العهدين القدمي واجلديد) وﺑكل ما أقر ﺑه
أابؤان القديسون ابلكتاﺑة وأسلم إىل الكنيسة حسب التقليد .ﺑكلمات ثالثة :األسفار املقدسة ،التقليد،
واجملامع املسكونية السبعة .هذا كان إمياين كعلماين .أما إمياين ككاهن ،ومبا أن إهلنا القدوس أهلين أان عبده
الغري املستحق والعدمي الفائدة أبن أحتفل أبسراره املقدسة اإلهلية اليت تفوق اإلدراك ،فهو يتكون من ذات
اإلميان الذي كنت أمتسك ﺑه كعلماين ابإلضافة إىل إعرتاف ،وهو قسم رمسي أمام هللا والناس "أبنين سأحفظ
اإلميان دون دنس ومهمايت الكنسية ابلضبط" كما تسلمتها وكما أ ْعلمت هبا دون زايدة أو نقصان أي
شيء ،دون تردد أو حتفظ ،وﺑرساخة .هذا ما اعرتفت ﺑه وهذا ما متسكت ﺑه .هذا ما أمتسك ﺑه األن وهبذا
اإلميان سأموت .ﺑقدر ما أنين غري مستحق ،اي ﺑين ،أصبحت كاهناً لإلله العلي ،املسيح إهلنا وخملصنا،
وﺑعونه سوف أﺑقى كذلك حىت أموت يف منصيب .وماذا سألتين أيضاً اي ﺑين؟
’ملاذا أصبحت كاهناً؟‘
’آه ،هذا أمر مل أعرتف ﺑه علناً حىت األن .إن والديت وكنيستنا رسختا يف أن أفضل شيء ميكن للمرء أن
حيصل عليه يف هذا العامل هو "أن خيلص نفسه" :لريضي هللا ،ليصنع األعمال الصاحلة والنبيلة ،وأال يعبد
األمور املادية والعامل ﺑل هللا .إن نفسي قد امتصت هذا الدرس وأصبحت كاهناً ،ليس  -كما تدعون أنتم
أيها األانس األكثر ثقافة  -لكي أحصل على طعامي اليومي ككاهن حمرتف ،ﺑل ككاهن يف الكنيسة
األرثوذكسية ،لكي أخلص نفسي .وهلذا السبب ما يهمين هو ليس قرارات حنانيا وقيافا أو كل ما كنت قد
حصلت عليه لو قدمت الطاعة ألمر غري تقي كتغيري التقليدـ ،ﺑل قطيعي وهم اخلراف الذي ائتمنين عليها
املسيح ،أان عبده احلقري واألصغر .هلذا السبب أان ال أتبع التقومي اجلديد :ألنه مل يسلَّم يل حني أصبحت

كاهناً .وأيضاً ألن أابئي القديسني رّنوا وعبدوا هللا حسب التقومي القدمي وألن العبادة اليت قدموها "للثالوث
القدوس وإكراماً للقديسني" كانت أصيلة وقانونية ومقدسة لدرجة أهنم أصبحوا خداماً هلل قديسني ودخلوا
إىل أحضان إﺑراهيم .ﺑقداستهم وكتاابهتم امللهمة من هللا هم أيضاً يساعدون أولئك الذين يرغبون ابلدخول
إىل هناك .أسألك اي سيدي ،أبي طريقة حنن ننتفع من إﺑتكار التقومي اجلديد ومن نظام فصحي جديد ومن
عروضات مسرحية وشعر مقصوص وإقامة الليتورجيا مع الربوتيستانت وكل ما هو غري معلوم لدي يود أن
يفعله األساقفة املبتكرين – هل كل هذا ليأخذوان إىل اجلنة أو إىل اجلحيم ،إىل هللا أو إىل الشيطان؟ كل
شيء له سبب وخيدم غاية يف الكنيسة .غاية الكنيسة الوحيدة واجلوهرية هي أن جتعل املسيحي قدوساً ،أي
أن يكون مستحقاً الدخول إىل اجلنة .ومبا أن مجيع هؤالء الذين ليومنا هذا ومنذ حوايل ألفي سنة أصبحوا
قديسني ووجدوا اجلنة على التقومي القدمي ،ملاذا إذاً نريد التقومي اجلديد؟ ما املنفعة من ذلك لنا؟ رمبا اي ﺑين
ستسألين عن ماذا سألين رئيس حمكمة اإلستئناف أثناء حماكميت اليت جرت ما قبل يوم أمس" :هل أنت
تعرف أكثر من املرتوﺑوليت اي أﺑوان؟" وهذا جوايب لك اي ﺑين .أابئي القديسني – خريسوستوموس (الذهيب
الفم) وابسيليوس وغريغوريوس وغريهم الكثر – يعلمون يب أان الكاهن العدمي املعرفة ويعلمون عن املرتوﺑوليت
املثقف؟ ومبا أن مجيع األابء عبدوا هللا حسب التقومي القدمي ،مجيعهم الذين عددهم ألفان والذين شكلوا
اجملامع املسكونية السبعة والذين عينوا كيف حنن الكهنة والعلمانيني جيب علينا القيام ﺑواجباتنا ،كيف تريد
مين أن أخالف القسم الذي قمت ﺑه وأنكر أابئي القديسني وأتبع أساقفة شعرهم وحلاهم مقصوصة؟ هذا لن
حيصل .أان أؤمن اي ﺑين كما كنت أؤمن ،مبا أنين كاهن لإلله العلي ومل أغري أبمور الكنيسة ﺑل حافظت عليها
مثل حدقيت عيين .أان ﺑنعمة الرب ما زلت كاهناً للمسيح ولست كاهناً ألساقفة يقصون شعرهم وحلاهم.
سوف أخدم على الدوام يف ﺑيت هللا طاملا أن حراب ﺑيالطس ال تعيقين ،وذلك ألنين خلعت ليس ألعمال
غري أخالقية وال ألفكار هرطوقية .كال ،هم قصوا شعريو حلييت ورموا يب يف السجن ألنين حافظت وسأستمر
٤۰

ابحلفاظ على قسمي وإمياين أبكمله .وماذا تقول األسفار املقدسة؟ "علينا أن نطيع هللا وليس البشر".
٤۱

إذهب اي ﺑين واعمل كذلك‘.

 ٤۰أعمال الرسل ٥:٢٩

 ٤۱قارن مع القديس لوقا ۱۰:۳٧

وﺑعد أن ابركين ،تركين كاهن األرثوذكسية هذا األمني واألصيل واملستحق احملبة واإلحرتام ،وعاد إىل زنزانته
٤٢

املظلمة يف السجن لكي خيدم هناك هللا الذي يقويه‘.

خبتام هذا احلديث ،على أن أؤكد أنين ﺑتقدميت هذه الواثئق املختصة ابضطهادات
أجدادان ،مل يكن هديف التسبب ابلكراهية ﺑل لكي أفضح املرائية؛ وليس لتوسيع اخلالف [ﺑني
ذوي التقومي القدمي واجلديد] ﺑل ألنشر احلقيقة اليت حترر البشر وتقرهبم إىل ﺑعضهم البعض.
شكراً جزيالً لكم.

٤٢سكريب ٢٨ ،نيسان١٩٢٨ ،؛  ۱۱أاير١٩٢٨ ،؛  ١٢حزيران١٩٢٨ ،؛  ٢٩تشرين الثاين١٩٢٨ ،؛  ۳۰تشرين الثاين١٩٢٨ ،؛
 ٢كانون األول.١٩٢٨ ،

