
 ترجمها عن النكليزية*
مايكل شقرا

أيلول شرقي حسب التقوي ١٤، و تديدا% عشية عيد إرتفاع صليب الخلص الكري اليي الواقع تاريه ١٩٢٥ف عام 
  أيلول حسب التقوي الدن أو البابوي**-التجم) أ@قيمت السهرانية ف كنيسة القديس يوحنا٢٧الكنسي الرثوذكسي (أي 

 اللهوت ف ضواحي أثينا. و بلول الساعة التاسعة مساء%، كان قد تمOع أكثر من ألفي شخص من الؤمني الرثوذكس
 الصيلي حول الكنيسة لضور الدمة، و ذلك أن عددا% قليل% جدا% من كنائس الرثوذكس الصيلي كانت قد بقيت أبوابا

 مفتوحة عن دون قصد من قnبgلl السلطات الدنية. ولكن بالرغم من ذلك، فإنg تمOعا% كبيا% من الناس  كهذا ل يذهب من غي
 يقي السلطات له. فحوال الادية عشرة مساء%، أرسلت  السلطات كتيبة من الشرطة إل الكنيسة "لنع أي أعمال شغب

الت قد تصل من جرOاء تمع كبي كهذا". ولكن بسبب الجم الائل لذا التجمع، ل يستطع أفراد الشرطة ف ذلك الي
من القيام بأي عمل فعOال و ل بإعتقال الكاهن، و بالتال انضموا إل حفل الؤمني الذين اكتظوا ف باحة الكنيسة.

 
عندها، و بغض النظر عن نواياهم الفعلية لوجودهم هناك، و ضد إرادتم الشخصية، بل حسب الرادة (اللية) الت 

تفوق كل طاقة بشرية، أضحوا شركاء هذا الفل من الؤمني ف هذه الظاهرة العجائبية.

إعلن من السماوات
١٩٢٥ظهور الصليب الكري القدس قرب أثينا عام 



   
ف تام الادية عشرة و نصف مساء%، بدأ يظهر ف السماء فوق الكنيسة، و بإتاه الشرق الشمال، صليب� من النور

ع� و لمع�. هذا النور ل يضيء فقط الكنيسة و الؤمني فحسب، ولكن nنوم السماء الصافية ومش lتgمnبأشعته، أ@ظل 
امتلت باحة الكنيسة من نور شبه حسOي. نذكر أن هيئة الصليب نفسها كانت من ضوء كثيف للغاية ويكن رؤيته بكل  

.  أسفلهع عامود أفقي فوضوح كصليب بيزنطي م

استمرOت هذه الية السماوية لدة نصف ساعة، لغاية منتصف الليل، ومن ث ابتدأ الصليب يرتفع ببطء عاموديا%، كما
هو حال الصليب ف يد الكاهن أثناء احتفال رفع الصليب ف الكنيسة. و بعد انتصابه كليا%، إبتدأ الصليب يزول تدرييا%.

 أن يوحي ما حدث أثناء هذه الادثة. فالشد بأجعه سجدوا على الرض يبكون، و أخذوايعجز النطق البشري
 يرتلون الصلوات مسبحي الرب بقلب وفم واحد. ومن الذين انمرت دموعهم أفراد الشرطة الذين عاينوا فجأة% إيان الطفال
ذ@وا بدهشة� nدا% من الؤمني. جيعهم حتما% أ@خOف أعماق أنفسهم. حشد الؤمني و كتيبة الشرطة معا% أضحوا قطيعا% واحدا% موح 

إلية.
  

استمرت السهرانية لغاية الرابعة صباحا%، ومن ث انرف هذا السيل البشري عائدا% إل الدينة، حاملي معهم خب هذه، 
الية الت كانوا و ما زالوا يرتعدون و يبكون من إثرها.

العديد من اللحدين و الصوفيي و الصلحيي (أي أتباع التقوي الديد)، إذ أدركوا خطيئتهم و ذنبهم و لكن  
 بالرغم من ذلك أبوا أن يتوبوا، حاولوا شت الطرق أن ينكروا هذه الية أو يقدموا تفسيا% ما لا. و لكن حقيقة ما جرى أن

شكل الصليب الذي ظهر بكل دقة و وضوح كشكل الصليب البيزنطي (أحيانا% يدعى ”الصليب الروسي“)، مع ثلثة
قضبان متقاطعة والسفلي منها منحدر، نفى كليا% أي نظريات عن حادثة عوامل طبيعية.

الهم ف واقع ظهور الصليب أنه حدث أثناء قمة الرطقة العظمى الول (أي السكونية)، وهذا من شأنه أن يولد يقينا%
 عند الستقيمي الرأي عن مدى أهية مسألة التقوي و سائر المور التعلقة با. فليس هناك من أي شخص عقلن بإستطاعته

مناقشة هذا الوضوع سطحيا%، إن كان بنطق علمان أو نظريات دنيوية. فالصلحيون هنا، شأنم شأن الريوسيي عام
. ، أصبحوا دون أي عذر أو تبير ذات٣٥١

 ******************************



 
تقارير شهود عيان عن ظهور الصليب فوق كنيسة القديس يوحنا اللهوت 

( (شرقي١٩٢٥ أيلول ١٤  ،(Mt. Hymettus) ف جبل هيمتس
 

لوا لنع حصول السهرانية تلك الليلة، منذ حوال خسون عاما%، ف كنيسة القديس nسlكنت أحد رجال الشرطة الذين أ@ر
 يوحنا اللهوت القروية. كان ذوي التقوي القدي يقيمون السهرانية هناك، لنا كانت عشية عيد رفع الصليب الكري القدس

 (حسب التقوي الكنسي أي ما يسمى القدي أو الوليان-التجم). و لن العديد من الناس قد تمع هناك – حوال اللفي
شخص– ل ناول إعتقال الكاهن كما أ@مnرlنا، لكن جلسنا بصمت ف الباحة القريبة وانتظرنا أن ينتهوا.

 
حوال الادية عشرة و نصف مساء%، سعنا ضجيجا% غريبا% و مدوOيا% آت� من صراخات التجمعي. على الفور، ركضنا
 لنرى ماذا يصل، و رأينا جع الؤمني بأكمله بالة من الدهش. البعض كانوا يبكون وآخرون، صارخي "يا رب ارحم"،

 ساجدين على الرض و أعينهم إل السماء، و آخرون أيضا% يسقطون غيبا% عن الوعي، منهمكي بشعور� عظيم. ث نن أيضا%
نgا بالوف، و lذ nا هذه العظمة:  صليب� مشع� بالغ الجم، عاليا% فوق الكنيسة يني النطقة بأسرها. ف البدء أ@خOنظرنا و عاين
لكن على الفور أدركنا ف أنفسنا و، ناسي السبب الذي أتينا من أجله، سجدنا على أركبتنا و بكينا مثل الطفال الصغار.

بالطبع، من الطبيعي أن أقول لك أننا، بلء الحاسيس، حضرنا ما بقي من السهرانية لنهايتها – ليس كمضطهnدين بل
بlنا مستحقي أن nكمسيحيي مؤمنيي. صباحا% عندما رجعنا إل الخفر، أخبنا الميع عن هذه الية العظيمة الت ح@س

نعاينها. بعدها كان هناك تقيق و جيعنا أقسم يي الشرف أننا قد رأينا الصليب الكري بوضوح، عاليا% ف السماء.
 

يوحنا د. غليمس
 سنة من العمر٧٨شرطي متقاعد، 

Aristotle  شارع أريستوتل٧٣
Peristeri (من ضواحي أثينا) بييستيي

، كنت أقوم بالرحلة الخية للتاموي الذي كنت أقود. وصلت إل أومونيا و بدأت بالدورة١٩٢٥ف تلك الليلة عام 
 حول الساحة عندما رأيت الميع ينظرون نو السماء و يبكون: أنظروا!- الصليب! - أنظروا! - الصليب! فورا% استخدمت



 الفرامات و أوقفت القافلة. أطلعت رأسي من باب التام و عاينت، أنا أيضا% الغي الستحق، صليب ربنا الكري- ليكن إسه
عا% فوق جبل هيمتس. ل أذكر إل مت استمرت هذه الظاهرة. فقط أعرف شيئا% واحدا% - إن الصليب الكري nمجدا%؛ م@ش 

الذي عاينت تلك الليلة قد  جعل من إنسانا% آخر. منذ ذلك الوقت، الميع ف عائلت أصبح إبنا% أمينا% لكنيسة السيحيي
الستقيمي الرأي الصيلي.

أثناسيوس بريالس
  سنة من العمر٨٠سائق ترام متقاعد،

Kavalis  شارع كافاليس١٧
Nicea (من ضواحي أثينا)  نيقية

-------------------

* الصدر:  
http://orthodoxinfo.com/ecumenism/cross_sign.aspx 

  
** إشارة إل بابا رومية الرطوقي غريغوريوس الثالث عشر الذي كان أول من قام بتغيي التقوي ف الكنيسة الكاثوليكية، و 

.  ميلدي١٥٨٢ذلك عام 


