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صالة لمحكوم باإلعدام

.1984 سنوات تدعى فيكي لين هوسكينسون في أيلول 8أدين فرانك أتوود باختطاف وقتل فتاة تبلغ من العمر 
هو يصّر دائًما على أن1ه ب1ريء من الجريم1ة. أثن1اء وج1وده في س1جن مش1ّدد الحراس1ة، تح1ّول إلى األرثوذكس1ية
واعتمد باسم أنتوني من خالل دي1ر الق1ديس أنطوني1وس في أريزون1ا. درس وص1ّلى وك1ان يتب1ادل الرس1ائل م1ع
شخصيات أرثوذكسية معروفة، كالميتروبوليت أثناسيوس مط11ران ليماس1ول ال1ذي زاره في الس11جن قب1ل بض1ع
سنوات ولكن لم ُيس1مح ل1ه برؤيت1ه، والمط1ران ي1يروثيوس فالخ1وس ال1ذي كتب الرس1الة أدن1اه ي1دعو فيه1ا إلى

الصالة من أجل أنتوني. 

يمكنكم اختي1ار اللغ1ةهناقبل إعدامه الوشيك بالحقنة المميت1ة، أص1در فران1ك بيان1ًا يمكن قراءت1ه في الفي1ديو   (
(. settings/subtitles/Arabicالعربية 

ونحن معهم عن فران1ك طالب1ًا (التالي هو رسالة سيادة الميتروبوليت ييروثيوس فالخوس يخ1بر فيه1ا رعيت1ه  (

الصالة له.

رسالة الميتروبوليت ييروثيوس مطران نافباكتوس
قبل بضع سنوات بدأت مراسالت مع سجين محكوم باإلعدام في أمريك1ا، اس1مه أنت1وني، مّتهم بارتك1اب جنح1ة

خطيرة، وهو ينفي ارتكابها. الظاهر أنه على حق، وقد حكمت عليه باإلعدام محكمٌة أمريكية.
ق1ّدم ع1دة اس1تئنافات إلى محكم1ة الع1دل األمريكي1ة ولكن1ه أبقي في س1جن تحت الحراس1ة المش1ددة لس1نوات

عديدة إلى حين بلوغ القرار النهائي.
طب النفس األرثوذكسي وغيره من الكتب ذات الصلة المنش11ورة باللغ11ة "سبب مراسلتنا هو أنه اfعِجب بكتابي  "

اإلنجليزي1ة، وق1د انكّب على دراس1تها. أرس1ل لي الرس1الة األولى، فأجبت1ه وب1دأ تب1ادل الرس1ائل واألجوب1ة، وق1د
جمعُتها اآلن وتبلغ حوالي المئة صفحة من الطباعة بحجم كب1ير. الواق1ع أن1ه في انتظ1ار الق1رار النه1ائي لتحدي1د

يوم إعدامه، كان منشغاًل باألمور الروحية.
لقد اعتمد أرثوذكسيًا في السجن، وعاش بالتوبة والصالة والس1هرات والمس1بحة. لق1د كتب لي أن1ه مهتم بش1كل
المحط1ات ومقابل1ة المس1يح في "أساسي بُسُبل اكتساب الصالة القلبية، حتى أنه عن1د إعدام1ه يس1تطيع عب1ور  "

الملكوت. لقد ضّمنُت إجاباتي التي أرسلتها إليه ارشادات في الحياة الروحية محاوالً أن أقويه لمواجه11ة الم11وت
بشجاعة في هذه الفترة الصعبة.

إن التواصل مع محكوم باإلعدام وتهيئت1ه للم1وت ك1انت مفاجئ1ًا لي وص1ادمًا في نفس ال1وقت!! لم يس1بق لي أن
اختبرُت مثل هذا الحدث في حياتي من َقبل. لقد مض1ى علّي في الخدم1ة الروحي1ة قراب1ة خمس1ين عام1ًا، وه1و

في اليونان عقوب11ةأّن كما هو معروف وقت طويل، ولم تمّر بي خبرة العناية الواجبة بشخص محكوم باإلعدام. 
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فيص11ير متاح11ًا فهمر هذه المراسالت َنشوف ُت ما سً. يوماالخبرات مثل هذه نعرف ولهذا السبب ال ملغاةاإلعدام 
رشاد.لإل هلور هذا الرجل المبارك وقبيفكطريقة ت

قبل بضع أيام أرسل لي رسالة يخبرني أن إعدامه قد تقرر أخيًرا في أوائل حزيران، أي بعد أيام قليل11ة. كتب لي
أن اإلجراءات األمنية اآلن أقوى من قبل. وقد ضّمن رسالته ثالث طلب11ات. في مرحل11ة م11ا، طلب م11ني أن أص11ّلي
إذا علم اهلل بمحبت11ه وحكمت11ه . الطلب الث11اني ه11و:  ك11أس اإلع11دام "من أج11ل ح11دوث ش11يء م11ا وأال يش11رب  " "

الالمحدودة أنه من األفضل لي أن اfعَدم وأعبر المحطات وأدخل الفردوس، فالرجاء أن تص11ّلي ألن تك11ون عن11دي
"القوة على االحتمال حتى النهاية، أن أكون شجاًعا وواثقًا باهلل!

أحب أيضًا أن أسمع أي نصيحة أخ1يرة يمكن1ك أن تعطي1ني إياه1ا. . إذ كتب:  نصيحة أخيرة "الطلب الثالث هو  " "

رج1اء! ال1وقت قص1ير، ل1ذا ي1رجى مراس1لتي ع1بر البري1د اإللك1تروني في أق1رب وقت ممكن. س1أظل أذك1رك أنت
"ونافباكتوس في صلواتي اليومية!

رسمت إشارة الصليب وأجبُته بشكل مناسب. سبب نشري لهذه المعلومات ه1و أن1ني أطلب بش1دة ممن يق1رؤون
هذا النص أن يصّلوا من أجل صديقي أنتوني، إما أن يوَقف إعدامه إن أمكن، أو أن يتقدم إلى إعدامه بش11جاعة

ه في سجٍن شديِد الحراسة. وثقة باهلل، وبالطبع لقاء المسيح الذي أحبَّ
أيها الرب يسوع المسيح، ابن اهلل، ارحم عبدك أنتوني.  : "فلنصلِّ "

Source:  Μητροπολίτου  Ναυπάκτου  καί  Ἁγίου  Βλασίου  Ἱεροθέου.  Προσευχή  γιά  θανατοποινίτη.
https://parembasis.gr/index.php/el/7301-2022-05-13
Prayer  for  an  Orthodox  Christian  Convert  on  Death  Row  Soon  to  be  Executed.
https://www.  johnsanidopoulos.com/2022/06/prayer-for-orthodox-christian-convert.html  
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