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شكر و تقدير
الشكر أول] لبينا سيادة الطران خريسوستوموس ،متوبوليت إتنا )ف ولية
كاليفورنيا( ،و لعاونه نيافة الطران أفكسنديوس ،أسقف فوتيكي ،لبكتهما و
تشجيعهما على هذا العمل البارك ،متمنيا] لما الصحة و مديد اليام.
و الشكر الزيل أيضا] للسيد بولس جريس ف سيدن ،أوستاليا ،الذي
كان لراجعته النص و توجيهاته كل الفضل ف ظهور هذه التجة.
و أخيا] و ليس آخرا]  ،الشكر للسيد عماد خورية ف سيدن ،أوستاليا،
لتوفيه الجهزة اللكتونية اللزمة لطباعة السودة الول من التجة ،و
لنسخها رقميا] بعد التنقيح ،و لرسالا عب البيد اللكتون.
مايكل شقرا — أحد توما ٢٠١٤

عن الؤلف
ف� �
لسي الزيل الحتام ،رئيس أساقفة و متوبوليت رومانيا ،يتأس المع
القدس للكنيسة الرثوذكسية الصيلة )ذات التقوي القدي( ف رومانيا ،و الت
هي ف ملء الشركة اللية مع الكنيسة الرثوذكسية الصيلة )ذات التقوي
القدي( ف اليونان ،والكنيسة الرثوذكسية الصيلة )ذات التقوي القدي( ف
بلغاريا ،و الكنيسة الرثوذكسية الروسية ف الهجر.
تلقى سيادته ثقافته اللهوتية و تدريبه الرهبان ف دير التجلي القدس،
ف سلتويارا ،رومانيا .تقديرا] لوسوعته اللهوتية و إنازاته الكنسية� ،منح عام
 ١٩٩٢شهادة ليسانس إكرامية ف الدراسات اللهوتية الرثوذكسية ،و ذلك
من ملس إدارة و أساتذة مركز الدراسات الرثوذكسية التقليدية ).(C.T.O.S.
عن التجم
مايكل شقرا ،من مواليد لبنان ،ينتمي إل الكنيسة الرثوذكسية الصيلة
ف اليونان.

أبينا القديس �غل�كيي العتف الرومان

القدمة
�ñ
��
� � �
صïرف� �ه �م �واق�îت� �دوا
ين �كل� ñمو�ك �م ب� �كل �مة ال ،ت�îأ� ñمل�وا �ف �عاقب�ة ت� �
”أ�ذ� �ك�روا �م �دب��ري �ك �م الذ �
ب��إي�ان�� �م“ ،يقول القديس بولس الرسول ف رسالته إل العبانيي )١٣׃.(٧

تعرض لا اليان الق منذ بداية إستعمال التقوي
تارب عديدة ل تصى §
الغريغوري ف الكنيسة الرثوذكسية الرومانية.
فآباء دير نيمت ،بقيادة الب التوحد �غل�كيي )تاناسي( ،تص §دوا لذا البتكار
ذي الطابع البابوي ف الكنيسة ،متارين بدل] من ذلك طريق النفى .و كونم
�م لحقي من العدو ،وجدوا لظات من الراحة بتعليمهم الشعب على الثابرة ف
التمسك بتعاليم الباء القديسي.
التقوى و §
إن أقوال و أفعال التوبوليت �غل�كيي ف دفاعه عن اليان القيقي دائما] ما
ت�ظهر لنا مدى يقظة ضميه الدين و قوة معتقداته ذات الطابع الستشهادي.
ف كفاحه من أجل الرثوذكسية الصيلة هو يوقظ ف أنفسنا شعورا] أنه جاهد
للدفاع عن نزاهة الرثوذكسية عامة] ،و ليس فقط الرثوذكسية الرومانية .فقد سافر
إل البل القدس آثوس و إل أورشليم القدسة لينال البكة و القوة ،و بالتال
ليواصل نضاله عن هذه القضية القدسة حت النهاية.
أعماله الشجاعة و جهاداته الصعبة ف مواجهة البابويي و الدفاع عن قدسية
تعاليم الباء القديسي و قرارات الامع السكونية السبعة تركت آثارا] واضحة ف
ضمائر الؤمني.
و هكذا لعت قداسته للجميع حت أثناء وجوده حيا] .و بعد رقاده ،ظهر
لشخاص عدة ،كأنه يطلب ،و بشكل ملئم ،أن يتمجد ف عداد القديسي .و
بالتال ،بث المع القدس بدقة جيع ظروف حياته و قام بمع كل الستندات
اللزمة لتتيب التوبوليت الغبوط �غل�كيي ف عداد القديسي العتفي باليان الق.
و فيما هذا الختار من الرب جاهد دفاعا] عن نزاهة الرثوذكسية عامة] ،قدñر ال
أن تتم الوافقة على قانون تجيده ف جلسة خاصة للمجمع القدس ف  ١٠حزيران

] ١٩٩٧نظام قدي  -أو "شرقي" ،و هي العبارة الألوفة باللغة العربية ،و سوف
نستخدمها ف ما يلي-التجم[ ،وذلك بضور مثلي عن كنائسنا الشقيقة.
و بعد أن ت§ت كل التحضيات لذا العمل القدس ،أ�علنت قداسة هذا العتف
العظيم للرثوذكسية الرومانية ف كنيسة دير سلتويارا ف  ١٥حزيران )١٩٩٧شرقي(.
و اتïفق أن يدد تاريخ  ١٥حزيران )شرقي( اليوم الحتفال بعيد أبينا الليل ف
القديسي �غل�كيي ،الذي سوف ي�درج إسه ف السنكسار و التقوي الكنسي لي�كñرم
ف كنيستنا أجع.
لقد أعددنا هذه السية للنشر من أجل العلن عن هذه الجراءات القدسة،
كمصباح ل ي�طفأ،
و لكي يلمع مثال هذا القديس العتف بالرثوذكسية الصيلة
«
مفيضا] نور القداسة الزل لميع الؤمني ،لد ال و لتقوية إياننا الق.
شفيعكم أمام الرب،
† ف" �
لس ،رئيس أ�ساقفة و متوبوليت الكنيسة ا �لرثوذكس�ية
الرومانية ا �لصيل )ذات التقوي القدي(

† �
فلسي،
برحة ال ،رئيس أساقفة و متوبوليت
الكنيسة الرومانية الرثوذكسية الصيلة )ذات التقوي القدي(
إل أعضاء الكليوس التمي و خراف كنيستنا الستقيمي الرأي،
نعمة و رحة من ال أبينا ف السماوات ،و منا،
بركات سيدية:
�
بار ف جي �ع أعمال�ه“ ،يقول ناظم الزامي
”الرب
ï
Ã
صادق ف كل أقواله و Ã
)الزمور  ،١٤:١٤٤السبعينية(.
”بدء �
�
أحكام عدل�ك هي إل البد“ )الزمور ١٦٠:١١٨
جيع
كلم �
ك Ã
حق و �
� �
السبعينية(.
جيع الذين اضط� ïهدوا من أجل الب وضعوا رجاءهم ف بر ال؛ و جيع الذين
أحب§وا الق تأمل§وا خلصه القدوس.
الرب يرف� �ع التواضعي و ي� �ذ ïل الطأ �ة إل الرض“ )الزمور ٦:١٤٦؛ راجع
” ï
القديس مت  ١٢:٢٣؛ القديس لوقا  .(١٤:۱۸و مددا] ،بقوة §بره القدوس الت ل
�ت� �ذل ،أقام الرب لشعبه شهودا] لقيقة كلمه و مبته ،الت ل تسقط أبدا].

مثل أعمدة نيان على دروب الصحراء الظلمة ،هؤلء الشهود دوما] ما كانوا
ينابيع نور و شفاء للجنس البشري .من أقاصي السكونة إل أقصاها ،ظهر كلمة ال
من خلل متاريه ،و ليس فقط ف الزمنة العابرة .و تكرارا] ما �ختم هذا الظهور
بإستشهاد هؤلء الذين ل يفصلهم و ل حت الوت نفسه عن ال.
”جñة Ãمن الشهداء و العتفي ق §دسوا أرضنا“ ،يقول القديس باسيليوس الكبي؛
�
و”أضحت قلوبم مذابح تقدمة ق�بلت بسرة أمام عرش ال“ ،ي�ضيف القديس
صل�بوا من أجل
”صل�ب�وا شهوات قلوبم الدنيوية و هم أنفسهم �
غريغوريوس اللهوت� .
البشر ،و �شربوا من كأس السيح “،ي�شي القديس يوحنا الدمشقي” ،لجله و لجلنا“.

تقديرا] لصلبة إعتافهم ف السيح و عبورهم ال� �م �د �وي من هذه الياة� ،شي�دت
لم الياكل ف سائر المكنة—براهي تقوى أزلية ف قلوب جيع الؤمني .و ف
حال عدم العثور على رفاتم القدسة ،أرسل الرب كلمته ،فاتا] قبورهم ،آتيا] بم
ليوضعوا ف وسط الكنيسة ،و كأنم أحياء أكثر §ما كانوا عليه؛ فهم بوتم �ولدوا إل
النزهة من الوت.
الياة §
إن تكري العتفي و الشهداء بثابة قديسي هو أمر دائما] ما كان معروفا] و
تجيدهم دائما] جامع ،لكونم شهودا] لقيقة اليان و أوصياء على نفوسنا ،ومتلئي
غية للصنا.
شهود �جدد أ�ضيفت أساءهم إل مصاف الشهداء القدماء؛ فالكنيسة
Ã
�
الرثوذكسية عانت من الحن على أيدي الوثنيي ،والراطقة القدماء ،وهراطقة
القرون الوسطى ،و ف عصرنا الال على أيدي الشيوعيي و عملئهم — جيعهم
سعوا للقضاء على كنيسة السيح.
إن مرور الزمن ل ي�سلم الكنيسة من ال�حن التكررة .فبعدما انشق الغرب عن
الشرق� ،امت�حن إيان الشرقيي بشت الطرق.
ف الزمنة العاصرة� ،وضع الضغط على الكنيسة الرثوذكسية بفرض التقوي
الغريغوري ،و عندما ل تكن الرشوة والبتزاز ذات منفعة ،أ�ستخدمت القوة و أ�هرقت
ترأوا أن
الدماء البيئة .و أضحت هذه تربة عظيمة لؤلء الناس والكهنة الذين §
يقاوموا هذا التقوي الدموي ،جالبة] لم الوت الستشهادي مرارا] ،حت على أيدي
أ�ناس يعتفون �جهارا] أنم مستقيمي رأي.
§أما الذين أدركوا أن الرب ل يدع� فقط تلميذه و �رسله القديسي ليكونوا
شهودا] إل أقاصي السكونة ،بل أيضا] جيع خ §دام و مؤمن الكنيسة ف كل زمان
)القديس مت  ٣٢:١٠؛ أعمال  ،(٨:١فهم ل ي� �ش §كوا أبدا] أن عليهم المتثال
بدعوة الخلص القدسة.
بالسلم و القوة ال� �منحدرين من اليان القوي ،تص ñد هؤلء بثمن حياتم لميع
الزمعي على القضاء على اليان القيقي ،و بقوا صامدين ف شهادتم حت الوت.

إن قوة إيانم ،و تلك الت لرعاة الكنيسة الرثوذكسية الصيلة ،تتغ §ذان ،و
ثم ن ،من القناعة أن الكنيسة هي تتص للرب و الشعب فقط؛ و أن ف
بشكل ل ي� §

تتجزأ .فكنيستنا دائما] ما حازت على
صميمها ،الكهنة و الؤمنون ي� �ك �ونون وحدة ل §
دعم تلك البطريركيات الرثوذكسية الت رفضت إبتكار التقوي الختص بالبابويي.

كنائس أخرى ،ف اليونان و بلغاريا مثل] ،قاومت من الداخل ف ذات السلوب الت
اتñبعته الكنيسة الرومانية الرثوذكسية ذات التقوي القدي.
لنحدد هنا تلك الكنائس الت حافظت على التقوي الكنسي :بطريركية روسيا،
بطريركية صربيا ،بطريركية أورشليم ،البل القدس آثوس ،و كنيسة جبل سيناء ]وأيضا]
بطريركية جورجيا؛ كما نشي أنه ف هذا العام ،٢٠١٤ ،إتذت الكنيسة الرثوذكسية
ف بولندا قرارا] بالعودة إل التقوي الكنسي – التجم[.
بقلوب ملتهبة بالسيح و بحبة إخوتم ف اليان ،اضطر أبناء و رعاة ذلك
الزء من الكنيسة الرثوذكسية الذين حافظوا دون تغيي على التقوي الكنسي على
مواجهة العواصف و التجارب و الضطهاد ،خاتي بآلم العتفي و بدماء الشهداء
حقيقة هذا اليان الذي طالا عاشه الباء القديسون و أجدادنا ،و جلب لم
اللص.
و من بي هؤلء العتفي و الشهداء أنشأت تقوى الؤمني و يد ال ف هذا
الزمن ،و بشرف مسا «و لعماله ،الغبوط التوبوليت �غل�كيي )تاناسي( ،الذي رعى
الكنيسة الرثوذكسية الرومانية الصيلة منذ عام  ١٩٢٤إل حي رقاده ف  ١٥حزيران
) ١٩٨٥شرقي( ،و الذي عان و تأل على أيدي كل من الشيوعيي اللحدين و
أتباع التقوي الديد.
إن ممع كنيستنا القدس ،النعقد ف  ٢٨/١٥حزيران  ، ١٩٩٧و بعد دراسة
أقر أنه من الواجب تجيده كمعتف و شهيد.
سيته و تاربه ،قد §
مفصلة
و لذلك ،بوجب التقليد الت§بع ف هذه الالة ،أ�ت§ت دراسة شاملة و §
لسيته و آلمه ،و ب�رهن من دون شك أنه أ� �شرق لمعا] ف إعتافه الدائم و الطاهر
باليان الستقيم و بدفاعه الشجاع عنه من دون خوف ،إل درجة التضحية بياته.

تقديرا] لذا العزم الصانع الشهادة؛ و الحتام الذي أحاطه به الستقيمي الرأي ف
مولدافيا و بلدنا أجع؛ و معرفتنا له كمعتف و شهيد ،حامل] ف جسده ،حت وفاته،
جرحا] من عدة جراحات ط�عن با؛ وتضïرعا] لعونة الله العلي� ،سñر للروح القدس و
لنا أن ن��ق �ر ،بالتال ،أن �يص أبينا و سيدنا �غل�كيي ،الذي تكبد عذابات الشهداء؛
و الذي �حكم عليه بالوت من أجل شهادته باليان الق؛ و الذي انتصر بآلمه و
�
كرم مع العتفي
فضائله على أعداء الرثوذكسية الصيلة ،ف عداد القديسي و ي� §
القديسي ف كنيستنا أجع.
و �ع §ي المع تاريخ  ١٥حزيران )شرقي( يوم تكري سيدنا القديس و العتف
بأرثوذكسية الباء� ،غل� كيي ،و أ�قر أن ي�دخل إسه ف السنكسار و التقوي الكنسي.
و أيضا] ن�قر أن تتتب سية و خدمة هذا القديس و ت�رسم أيقوناته ،و تظى
جيعها على موافقة ممعنا القدس للطباعة ،و ت�ستلم بكل ورع من ق�بل جيع
الرثوذكس ذوي اليان الستقيم.
و أ�قر أيضا] أنه من الن و صاعدا] سوف ت�عل§ق أيقونات هذا القديس ف الماكن
الناسبة ،سويا] مع أيقونات القديسي الخرين ،ف جيع رعايا كنيستنا الت لغاية الن
ل تضع جدرانا لرسم اليقونات.
و أيضا] ،بدف زيادة قدسية أماكن العبادة القدسة الت لنا بطلباتنا لشفاعات
هذا القديس الديد ،ن�قر أنه ،بالتال ،ي�سمح للكنائس الت تشاء ذلك بأن تت§خذ
إسم أبينا القديس �غل� كيي شفيعا] لا؛ و ف الوقت الاضر ،سوف يزاد للعيد
الحتفال الرئيسي لدير سلتويارا —و هو عيد تلي الرب— يوم عيد إحتفال
آخر هو عيد القديس العتف �غل�كيي ،و سيحتفل به ف ١٥حزيران )شرقي(.
إقرارا] بكل هذه الراسيم ،لقد أعددنا و ختمنا بتواقيعنا ،بشكل قانون و جامع،
قانون التمجيد هذا ،واضعي السابق ذكره ف عداد القديسي؛ و لد ال ،نن أيضا]
نضع هذا العلن ف حوزة جيع الستقيمي الرأي الرثوذكسيي و رعاة الكنيسة
الرثوذكسية الرومانية الذين حافظوا على التقوي الكنسي.

† ف� �
لسي ،رئيس أساقفة و متوبوليت
رئيس المع القدس للكنيسة ا �لرثوذكس�ية الرومانية
ا �لصيل )ذات التقوي القدي(
أعضاء المع القدس:
† ديوست ،أسقف نيمت Neamt
† غينادي ،أسقف باكاو Bacau
† باخومي ،أسقف فرانشيا Vrancea
† سوفرون ،أسقف سوشييفا Suceava
† ثيودوسي ،أسقف براشوف Brasove

أيقونة التمجيد للمغبوط �غل�كيي الرومان
من أعمال دير
القديسي كبيانوس و يوستينة القدس
)فيلي ،اليونان(

البوليتيكيون ،باللحن الثامن
أيها العتف باليان الق ،الراعي الصال لكنيسة السيح ،يا مني شعب ال،
أبانا الغبوط �غل�كيي ،لقد تلقيت بإستحقاق إكليل الياة الزلية ،فتشفع إل
السيح إلنا ف خلص نفوسنا.

سية أبينا الليل ف القديسي
�غل�كيي العتف
ف أرض بيوكوفينا اللبة ،قرب قلعة فويفود قي سوشييفا ،و ف قرية ميهوفين،
عاشت هناك قرابة أواخر القرن التاسع عشر ،عائلة تاناسي :نيقولوس و راحيل،
زوج و امرأته .كانا فقيان ،من دون أي أرض زراعية ،وبالتال عانت عائلتهم شت
الصعوبات و الضيقات.
ف  ٩شباط  ،١٨٩١أنعم ال على هذه العائلة بإبنا] ب� كرا] ،إعتمد ف السيح
على إسم جورجيه )أي جاورجيوس( ،شفيع هؤلء الذين يرثون و يعملون ف
الرض.
ل تسنح الفرصة لذا الولد أن يعرف والده الذي فارق الياة بعد مولده بفتة
قصية؛ و بالكاد ما تذ ñكر أ ñمه الت أيضا] فارقته ف السنة السابعة من عمره .فأصبح
جورجيه بفقدان والديه يتيما] ف عمر باكر .وأضحى ج §ده هيلريون تاناسي حاضنه
الوحيد؛ هذا كان قد عمل طيلة حياته ف �س �كك القطارات ،أما الن فكان يهتم
بمارة أحد النبلء خارج منطقة ياسي .أخذه ج §ده إل خاصته واعتن به ف منزله ف
§
قرية ميوسلفا؛ و لكن جورجيه ل يظ على المومة الذي كان ف أمس الاجة
إليها ،لن ج §دته حن§ة كانت قد فارقت الياة منذ زمن .بالرغم من ذلك ،فإن ج §ده
هيلريون ،كونه مسيحيا] تقيا] ،ل §قن ف الصب اليان بال ،و كان هذا اليان أكب
تعزية مقدسة ف حياته العتيدة .فكل يوم أحد و ف العياد الحتفالية ،كان ج §ده
يأخذه ليصلي ف بيت الرب ،ف كنيسة قرية كومست الاورة ،على بعد سبعة أميال
من منزلم.
و كان ج §ده أيضا] يأخذه مع أطفال القرية الخرين للمشاركة ف التقاليد العريقة
الختصة بالعياد الكنسية السنوية .فجورجيه ،كونه هادئ الطبيعة و تقي ،أ�عطي أن
يلعب دور كاهن ف إحدى مسرحيات عيد ميلد الرب التقليدية ،والت كانت
تدعى”الراث الصغي“ ،وكان هذا بثابة إعلنا] ل �ق �دره .مرة ،عندما كان الطفال
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