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الشيخ مصطفى المتباله في المسيح
ثناسوبولواجورجيو باب

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

َرت في التس�عينيات من الق�رِن العش�رين، ت�أتي ض�مَن مجموع�ٍة أوس�َع ه�دُفها نش�ُر أخب�اِر هذه قصٌة حقيقيٌة جَ�
ين  ين الذين تخلَّف�وا عن االنتق�ال إلى اليون�اِن من البنطس أثن�اَء(Κρυπτορωμιοί)الروميين الُمتخفِّ ، أي الروميِّ

مجموعٌة كبيرٌة من الرواياِت والتقاريِر التي كتَبها أو جمَعه��ا أش��خاٌص. هناك 1923-1922التبادِل بين البلَدين في 
يونانيون أو أميركيون من أص�وٍل بنطي�ٍة ق�اموا بزي�ارِة البنطِس بع�د االنفت�اِح البس�يِط ال�ذي أظهَرت�ه تركي�ا في

1923أواخِر الثمانينيات والتسعينيات من القرِن الماضي. فقد وجدوا مجموعاٍت كبيرًة من الروميين ال��ذين بع��د 
(Alevis)عاشوا كأتراٍك يخفون إيماَنهم في قلوِبهم. يتزايُد اليوَم عدُد الدراساِت التي ُتظِهر أن العل��ويين األت��راك 

ُر عدُدهم بما يق�ارُب العش�رين مليون�ًا أي  ون أخف�وا25والذين ُيقدَّ ِتهم روميُّ % من مجم�ِل األت�راك، هم في غ�البيَّ
ر كثاف��َة المظ��اهِر المش��تركِة م��ع إيم��اَنهم الحقيقيَّ خوف��ًا من االض��طهاِد وتجنب��ًا لالستش��هاد، وه��ذا م��ا يفس��ِّ
ونها قداس�ًا، والتعيي�ِد ألعي�اِد القديس�ين المس�يحيين المسيحيين في أعياِدهم، كاستعماِل النبيِذ في خدمٍة يسمُّ
وما إلى ذل�ك. ج�ديٌر بال�ذكِر أن هن�اك تزاي�دًا في ع�دِد ال�ذين يع�ودون منهم إلى المس�يحيِة بع�د انتش�اِر وس�ائِل

.†التواصِل االجتماعي
هدٌف آخُر أردناه هو لفُت نظِر الش�باِب المس�يحيِّ في لبن�ان وس�وريا، المته�افِت على الس�فاراِت أو على االرتم�اِء
في البحِر لالنتقاِل إلى اضطهاٍد من نوٍع آخر، إلى أنه قد يكون للربِّ خطٌة أخرى غ��ير الخ��روِج من ه��ذه األرض،

.فعلينا أن نسعى لمعرفِتها  [أسرة التراث األرثوذكسي [

. كان اليوُم السابُق متِعبًا ومليئًا بالتنقالت، خاص��ًة بالنس��بِة1]كنا نريُد زيارَة ديِر يوحنا السابِق في فازيلونوس  ]
لألِب كيرلس. اعتقدُت أنه سيتأخُر عن الفطور. لكنني وجدُته ينتظرني.

- أبتي، أرى أنَك لم تتأخْر عن الفطور.
- هكذا تعلَّمُت، أجاب.

- لذلك سوف تقيُم السحريَة أيضًا.
- بالطبع، لقد استرجعُت أنفاسي العقلية، قال لي بابتسامة.

]الذئاب الرمادية  " [ كانوا أيضًا على الموعد... عندما رأيُتهم يلتقطون الصوَر لن��ا مج��ددًا في الص��باح، ش��عْرُت2"
ب����التوتر. هَمْمُت ب����النهوِض ألذهَب وأطلَب منهم أن يوقف����وا ح����رَب األعص����اِب ال����تي يمارس����ونها علين����ا، 

لكنَّ األَب كيرلس أوقَفني قائاًل:
بون في حادث�ٍة إليص�اِلنا إلى الش�رطة، ِث معهم، فيتس�بَّ -  اجلْس. هذا ما يريدونه. أن يض�ايقونا، فن�ذهب للتح�دُّ

…حتى نعاني. لن نردَّ عليهم. نحن نبقى هادئين. هم يقومون بعمِلهم ونحن نقوُم بعمِلنا
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ِد وانطلْقن�ا. في الطري�ق، أخ�برني األُب ك�يرلس بض�َع السائق: المترجم أيضًا في ال�وقِت المح�دَّ [وصَل إبراهيُم  [

كلماٍت عن ديِر فازيلونوس:
] الديُر أبع�ُد قلياًل عن طراب�زون من دي�َري س�وميال وبارس�يترويتا  ى المنطق�ُة زبول�ون أو3- [ وإلى غرِبه�ا. ُتس�مَّ

. اليوَم هو أيض��ًا كوم��ٌة4]فازيلون، وهذا الديُر هو األقدُم في البنطس. اشتهَر خالَل فترِة إمبراطوريِة طرابزون ]
من األنقاض.

امتزَجْت كلماُته األخيرُة بدموِع االنفعاِل مما جعل عيَنيه تلمعان. ثم قاَل لي: يا أخي، خذ األموَر بسهولة.
…ن أيدينا منذ تل�ك اللحظ�ِة س�اَد الص�مُت فيلكن كان عقلي قد طار مجددًا ِمما كان لنا وما فقْدناه، وما بقَي بي

ره�ا، إلى أن ه البنطس وأدياُره�ا والفك�ِر الم�رعِب ال�ذي دمَّ السيارة. لقد سيطرْت علين�ا ذك�رى المج�ِد ال�ذي عرَفتْ�
وصْلنا إلى وجهِتنا.

َم غالٌم شرطيٌّ ِبش��اَرٍة حم��راَء وأوق��َف لنا من السيارِة وبدأنا الصعوَد نحَو الدير. كان طريقًا ترابيًا واسعًا. تقدَّ ترجَّ
الش�رطي  أن�ه ألس�باٍب تتعلّ�ُق ج�ه أخ�بَره، فأج�اب  [سيارَتنا. سأَل إبراهيَم باللغِة التركيِة َمن نكون وإلى أين نتَّ [

يُم أن الطري�َق س�الٌك وآمٌن لع�دِة كيلوم�تراتبسالمِتنا، يجب أن تتوقَف السيارُة عند هذه النقط�ة. أخ�بَره إب�راه
أخرى، لكنه كان مصرًا.

قررنا المتابعَة سيرًا على األقداِم ومكَث إبراهيُم في السيارة. كان رذاُذ الَبَرد والري�اُح الش�ماليُة يلفح�ان جس�َدنا،
مين على أال يمنَعنا شيٌء عن هذا الحج. كنا نس�يُر وكان علينا أن نتسلََّق لمدِة ساعٍة ونصٍف تقريبًا. لكننا كنا مصمِّ
. ال�ذئاب الرمادي�ة ْت بن�ا س�يارُة  ت بنا شاحنٌة عسكريٌة مليئٌة بالجنود. ثم مرَّ "على طريِق العربة. وسرعان ما مرَّ "

ُرنا. عند نهايِة الطريِق، كان يبدا� ال مساُر المنحدر. هناكأخرَج أحُدهم نصَف جسِده العمالِق من النافذِة وكان يصوِّ
الذئاب الرمادية َفت الشاحنُة العسكريُة وأفرَغت َمن فيها. كما ذهَب عناصُر  . اجتزناهم على مسافٍة قريبة.""توقَّ

- ال تلتفْت. قال لي األب كيرلس.
بوها لن�ا... س�رعان م�ا هم البعَض ح�وَل الفوض�ى ال�تي س�بَّ لم أقاوْم وألقيُت نظرًة خاطفة. رأيُتهم يمازحون بعض�َ
. كانت المرحلُة األخيرُة من التسلِق خط�يرًة للغاي�ة. على مس�افٍة قريب�ٍة الذئاب الرمادية "فهْمُت لماذا لم يتبْعنا  "

من الدير، كان علينا عبوُر انتفاٍخ صخريٍّ ضيٍق زِلٍق للغايِة من المطر، ويقُع على منح�دٍر بعم�ِق مئ�اِت األمت�اِر من
كال الجانَبين. لم نتردد. رسْمنا إشارَة صليِبنا، ولم ننظْر يمنًة وال ُيسرة، بل ركَّزنا نظَرنا مباشرًة على الديِر ومرْرنا.
بالقرِب من المدخِل، اصطفَّ الشرطيون وكانوا جميعًا يرتدون شارًة حم�راء، وأي��ديهم على زن��اِد س��الِحهم اآللي.
اقترَب منا قائُدهم وألقى تحيًة عسكريًة لنا وطلَب منا ج�وازاِت س�فِرنا. أعطيناهم�ا ل�ه. لحس�ِن الح�ظ، في ذل�ك

َف المطر. نظر إليهما لبضِع دقائَق ثم سألَنا: الوقِت توقَّ
- يونان؟

 -Greekأجاَبه األُب كيرلس.  قال لنا بلغٍة إنجليزيٍة ركيكة: ال صورة، ال صالة. نعم؟ ،
- حسنًا، أجْبنا.
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أعاَد لنا جوازاِت سفِرنا وتوجْهنا نحَو أنقاِض الديِر برفقِة الحراس. كنا في وسِط األنق��اِض تقريب��ًا ُمح��اطين بهم.
ل. قال األُب كيرلس:نجلُس بصمٍت وُنصلي. دْعنا نرى قدرَتهم على التحمُّ

لقد كان محقًا. في مرحلٍة م�ا، نهض�وا وغ�ادروا أزواج�ًا. لق�د اكتملَْت ُمهمُتهم وأظه�روا لن�ا أن لهم الس�يادَة وأنن�ا
تحَت السيطرِة وغادروا. اندلَع األُب كيرلس. صنع تريساجيون ألرواِح الرهباِن الذين عاشوا في ديِر ف��ازيلونوس
. بقين�ا لف�ترٍة في ال�برِد إني أن�ا عب�دك... ، طروباري�ة الغط�اس،  أيُّ إل�ٍه عظيٌم مث�ل إلهن�ا... َل بص�وٍت ع�اٍل  ’ثم رتَّ ’ ’ ’

القارس. فكَّرنا، صلَّينا، تذكَّرنا األديرَة الثالثَة وروابَطها مع البنطيين.
كانت الساعُة قد تج�اوَزت الثالث�َة بع�د الظه�ِر وك�ان المك�اُن مظِلم�ًا بس�حابٍة س�وداَء ك�انت على ارتف�اِع عش�راِت

األمتاِر فوَقنا. قال األُب كيرلس بأن نذهب. عبْرنا مرًة أخرى واتجْهنا إلى أسفِل التل.
ة، فيها الكثيُر من الصخوِر ولكْن أيضًا نبات��اٍت كان النزوُل أكثَر سهولًة مع رؤيٍة أفضَل للمشهد. كانت المنطقُة بريَّ
موِرقة. كنا ننزلُق بال مباالة، بأفكاٍر حلوٍة من الزيارة، عندما التَقينا رجاًل عجوزًا غريَب المظهِر عن�د الحاف�ة. ك�ان
يرت�دي مالبَس قديم�ًة ُممزق�ة، وج�وارَب ص�وفيًة س�ميكًة وَقبقاب�ًا في قدَمي�ه، ول�ه لحي�ٌة بيض�اُء طويل�ٌة مليئ�ٌة
رى من بالتجاعيد، وكان ضامرًا كهيك�ٍل عظمي. فوجْئن�ا ب�ه. مش�ى نحَون�ا وركبت�اه مثنيت�ان، وكأن�ه ال يري�ُد أن يُ�

بعيد.
- أبونا؟ سأَل األُب كيرلس بلغٍة يونانيٍة طلقة.

- أبونا!... نعم أبونا. من أنَت أيها الشيخ؟
مص�طفى ويعتق�دون أن�ني مجن�ون. لكن أن�ا روميٌّ ق�ديم. وض�َعني ’ األت�راُك َيرون�ني كواح�ٍد منهم، ين�ادوَنني  ’ -

والداي في هذا الدير. أطلقوا عليَّ اسم يوحنا. ألكثَر من سبعين عامًا عشُت في كوٍخ أسفَل الطريق، على منحدٍر
شديِد االنحدار. لقد وهبني اهلل أذنًا طيبًة والمكاُن هادٌٌئ جدًا هنا، لذا أعرُف متى تصعُد السياراُت الى الدير. كما

أنني التقُط صوَت الحجاِج السائرين وأشكُر اهلل أن الديُر لم يُمْت في ذكرياِت الروم.
نظَر مصطفى يوحنا في عيَني األِب كيرلس. وسأَل: ما اسُمك؟

- اسمي كيرلو وصديقي جورجيو. نحن من اليوناِن وأتينا للحِج إلى أديرِة البنطس. كيف تعيُش هنا؟ ألْم يس��مع
األتراُك عنَك كلَّ هذه السنوات؟

ون وُيْحض�رون لي الطع�اَم وال�زيت. إنهم يعرف�ون أني في البري�ِة وال أظه�َر ون المتخفُّ - يعرفني األتراُك والروميُّ
لهم. يتركون األشياَء على صخرٍة معينة، تحت الطريق، ويغادرون.

وبحركٍة حاسمٍة قال لنا: لنذهْب إلى كوخي، ال أحَد يقترُب من هناك وسأخبُركما أكثر.
ذهبنا إلى منحدٍر مشيًا على صخوٍر بينها نباتاٌت كثيفة. رأينا الص�خرَة ال�تي ِاس�تحدَث يوحن�ا فج�وًة في رأس�ها
وهناك يترُك الُمعتنون به صدقاِتهم. كان الكوُخ عبارًة عن غرف�ٍة مف�ردٍة ذات أرض�يٍة ترابي�ٍة وبالٍط ق�ديٍم للغاي�ِة
يرشُح من بعِض أجزاِئه. كلُّ شيٍء بالداخِل كان خشبيًا مص�نوعًا بيَدي�ه: طاول�ة وكراس�ي وس�رير. أواني المطبِخ
ة، موقد الحطِب ومصباح ال�زيت. أم�ا الب�اُب األم�امي، فه�و أل�واٌح مربوط�ٌة ببعض�ها البعض، تّم المعدنيُة المسودَّ
إغالُقها بقض�يٍب خش�بي. ك�وٌخ خش�بيٌّ ض�يٌق للمرح�اِض ومزي�ٌد من مي�اِه الغرغ�رِة من نب�ٍع جبلي. عن�دما ذهْبن�ا
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ُل اع�ترافي، تعطي�ني الح�ّل، ثم تجلس. للجلوس، أمسَك الشيُخ بكتِف األِب كيرلس وق�اَل ل�ه: أوالً تب�اركُني، تتقبَّ
عمري أكثُر من تسعين عامًا وأريُد أن أستعدَّ للمسيِح والقديِس يوحنا.

ُث إلى األب. في النهايِة أقاَمه وباركَ�ه وأعط�اه ذهَب االثناِن إلى ركن، جثا يوحنا على ركبَتيه وكان يبكي ويتحدَّ
الحّل. جاءا إلي وجلْسنا نحن االثنان على المقعَدين الموجوَدين هناك، جلَس الشيُخ على سريره. وب�دأ ي�روي لن�ا

َته. قصَّ
- اقوُل لك مجددًا أن عمرَي أكثُر من تسعين عامًا. قريب�ًا س�أكوُن ب��القرِب من ال�رب. كنُت في الثامن��َة عش��رَة من
عمري كراهٍب مبتدٌِئ عندما عْشُت مأساَة روِم البنطِس كاملًة. لقد عْشُت خيانَة البالشفة، وتخلي الحلف��اء، وذبَح
اآلالِف من اليونانيين. لقد عانْيُت من قتِل شعبي. أن�ا شخص�يًا ه�ربُت من المذبح�ة، لك�ني لم أرغْب في االبتع�اِد

ُل مثل الوحِش في هذه األجزاء. عن الدير، ومنذ ذلك الحين وأنا أتجوَّ
لقد قرأُت عن المتبالهين للمسيِح ففكرُت أنني سأكوُن متبالهًا. ارتديت مالبس تركية وعْشُت حياًة كالجحيم. إذا
اقترَب مني شخٌص ما أهرُب بحركاٍت مجنونٍة في الغابة. أعطاني أحُدهم اسَم مصطفى ال��ذي ص��ار اس��مي. ل��ذا
فاألتراُك يخطئون بي وكأنني ُتركي. لم ُيطلب مني أبدًا الذهاُب إلى اللجوِء المجنون، ولم ُيطلب مني أب��دًا إب��راُز
بطاقِة هوي�ة. لم أكن س�وى مجن�وٍن بالنس�بِة لهم. بالنس�بِة لي، ك�ان المس�يُح والق�ديُس يوحن�ا يحفظ�انني، إذ لم
دعوَنني مص�طفى. ب�اركَني يريدا أن أترَك ديَره وحيدًا. لذلك، كل هذه السبعين عام�ًا أعيُش كمس�يحيٍّ وأَدُعهم يَ�
يُر ليس خرابًا. فيه المسيح، وم�ريُم الع�ذراء، والق�ديُس يوحن�ا، والمالئك�ُة ال�ذين يحرس�وَنه وأن�ا ال�ذي الرب. الدَّ

…أخدُمه سرًا

. مصطفى المجن�وُن بالنس�بِة لألت�راك، ك�ان ليحيا الرب ’ما سمعناه تركَنا عاجزين عن الكالم. كانت فكرتي األولى  ’

اها، إذ قاَل لنا يوحنا: تعاليا معي. في الواقِع يوحنا المتبالَه للمسيح. واستمَرت البركُة التي نتلقَّ
تبعناه خارَج الكوخ.  كان في الفسحة مبنًى حجريٌّ قديٌم يشبُه الكنيسة. تّم إغالُق المدخِل بواسطِة باالت القِش
ينا وي��ا إلهي م��ا رأين��اه. كنيس��ًة ص��غيرًة ُمص��انًة جي��دًا، م��ع وف��روِع الش��جر. س��اعْدناه على التخلِص منه��ا. مش��َ
شمعداِنها القديِم وأيقوناِتها القديمِة التالفِة من َعَبِث األتراك، ولكْن التي يظهُر جمالها. المذبح الرخ�اميُّ المق�دُس
َل الصليَب على الحائِط وقال لنا: حفَظني الرب حيًا وحماني من الكفاِر لحراسِتها ما دْمُت على محفوٌظ أيضًا. َقبَّ
ا للتبن. إنه�ا كنيس�ٌة عادي�ة، حيث أص�لي وأج�ُد الراح�َة قيِد الحياة. األتراُك المجانين، جعل�وا من الكنيس�ِة مخزنً�

والشجاعة.
م�ع كلماتِ�ه األخ�يرِة س�جَد ورس�َم ص�ليَبه. لم نتمكْن من احت�واِء حماس�نا. تركْن�ا دموَعن�ا الغزي�رَة تت�دحرُج على
األرض�يِة الحجري�ة. كن�ا في حض�رِة رج�ٍل ق�ديس، ق�ديٍس س�يموُت دون أن يع�رَف أح�ٌد َمن ه�و وبم�اذا ي�ؤمن.
سيموُت دون أن يعرَف أحٌد عن جهاِده الذي داَم سبعين عامًا ُمتظ�اهرًا ب�الجنوِن من أج�ِل أن يك�وَن ب�القرِب من

كنيسِة ديِر فيزيلينوس وصيانِته.
ُق مس�بقًا الش�ركَة م�ع القديس�ين في واق�ِع حياتن�ا. لكن يوحن�ا فكََّر فين�ا، وفكََّر في نسينا أنُفَسنا، فق�د كن�ا نت�ذوَّ

التزاماِتنا وأراَد أن يحمَينا، قاَل لنا بلطف: حاَن الوقُت للذهاب.
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أرْدنا البقاَء بالقرِب منه لفترٍة أطول، لكننا علْمنا أنه كان على حق. لقد فهَم وقاَل لنا بنفِس الحالوة: ِانطِلقا، ألنهم
سيبدأون في التفكيِر في أن شيئًا ما حدَث لكما وسيتحركون للبحِث عنكما.

َل أطراَف قدَميه، لكنه لم يسمْح لنا بذلك. عاَد وقاَل لنا: أدركْنا أنه كان علينا تركُه والرحيل. جَثونا على ركِبنا لنقبِّ
حِدين في الصالة. ِاذهبا، ومن اآلن فصاعدًا نكون متَّ

كانت قلوُبنا مفَعَمًة بفرٍح ال يوصُف وقد نسينا كل اهتماماِتن�ا. لكْن بع�د قلي�ٍل وص�ْلنا إلى الس�يارِة ف�إْذ ب�إبراهيَم
الذئاب الرمادية بالشعوِر ب��الجوع. ما يعني ضمنيًا  ’(الذي كان ينتظُرنا يتنهُد بارتياح: أخيًرا أتيُتما. بدأ األطفاُل  ’ (

من الجيِد أنهم مَضوا إلى هناك على عجٍل إْذ تعبوا من البحِث عنكما.
هم. بالنس�بِة لن�ا، من األفض�ِل أن ال يكون�وا يراقبونن�ا وأال يكون�وا - ال بأس، قلنا له. يريدون القي�اَم بالعم�ِل بأنُفس�ِ

متشبثين.
توّقَف الحديُث عند هذا الحد. سألَنا إبراهيُم عما سنأكُله في المساء. قلنا له أيَّ شيٍء موج��وٍد في الفن��دِق أو في

مكاٍن قريب. كنا ُمتعَبين، لكننا كنا ممتلَئين أيضًا. كيف لنا أن نشرَح له ما هو الطعاُم الجيد!!!

باليوناني�ة: 1] ) يقع دير فازيلون  ] Μονή Βαζελώνος Vazelonosفي البنطس، منطق�ة البح�ر األس�ود في تركي�ا. تّم )
 كم جنوب طرابزون بأمر من يوستينيانوس األول. تم تجديده عدة مرات ح��تى الق��رن40، على بعد حوالي 270بناؤه عام 

ز العشرين. كان الدير مركزًا للحياة األرثوذكسية اليونانية في منطقة ماتزوكا وذا ت�أثير كب�ير على الق�رى المج�اورة. يتميّ�
بلوح��ات جداري��ة تص��ّور الجن��ة والن��ار والدينون��ة األخ��يرة. تع��رض للكث��ير من الهجم��ات ع��بر تاريخ��ه من زمن الف��رس

 بع�د التب��ادل الس�كاني بين1923الساسانيين  إلى الح�رب العالمي�ة األولى حين هاجمت��ه الق��وات التركي�ة. ا�خلي في ع�ام 
اليونان وتركيا. وقد تع�ّرض من�ذ حين�ه ألعم�ال س�اهمت في ت�دهور حال�ه. لل�دير أرش�يف مهم لم يتب�قَّ من�ه س�وى بعض
الوثائق في متحف لينينغراد، بينما تحتفظ الجمعية التاريخية التركية بالبعض اآلخر. اس��تخدم المؤرخ��ون ه��ذه الوث��ائق

 منللتعرف على الحياة في اإلمبراطورية البيزنطي�ة وإمبراطوري�ة طراب�زون. تع�ود بعض أش�كال االستص�الح إلى ال�دير
 الدولة التركية لدعم السياحة الدينية.ضمن خطة

بالتركية: 2] ) تنظيم الذئاب الرمادية  ]     Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı :وباإلنجليزي��ة  Grey Wolves)

، وُتعت��بر ال��ذراع المس��ّلح1960 وهو منظمة تركية يمينية متطرفة تشكلت في أواخر ع��ام "الشباب المثالي"ويسّمى أيضا 
همت باإلرهاب.  يركز التننظيم في أفكاره على: تف��وق الع��رق ال��تركي غير الرسمي لحزب الحركة القومية، وقد سبق أن اتُّ
واستعادة أمجاده وتاريخه، السعي لتوحيد الشعوب التركية في دولة واحدة تمتد من البلقان إلى آسيا الوسطى، محاولة
دمج الهوية التركية والدين اإلسالمي في توليفة واحدة  ما ينتج عنه معاداة القوميات األخرى كالكرد واليون��ان واألرمن

وباقي المجموعات الدينية كالمسيحيين واليهود.
بالتركية: 3] ) ُيعَرف اليوم بدير كوشتول  ] Kuştul Manastırı :اليوناني��ة ،     Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου

Περιστερεώταوهو في  مقاطعة طرابزون ، تركيا. تأسس في الق�رن الث�امن وع�رف الكث�ير من التغي�يرات، إلى أن  )
، إذ ُطرد الرهبان وانتقل��وا وأسس��وا دي��رًا بنفس االس��م في1923 تابعًا للبطريرك المسكوني. أيضًا ا�غلق في 1501أصبح في 

في ناوسا في اليونان. اليوم الدير مهجور ولم يبق منه سوى قاعدة الكنيسة.
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[ كانت إمبراطورية طرابزون واحدة من ثالث واليات خلفت اإلمبراطورية البيزنطية. ازدهرت بين القرن الثالث عش��ر4]
البنطس وجن��وب ش��به جزي��رة الق��رم. تش��كلت (والقرن الخامس عشر  وتغطي الزاوية الشمالية الش��رقية من األناض��ول  (

 بمساعدة الملكة الجورجية تامار، بقيادة أليكسيوس كوم��نينوس قب��ل أس��ابيع قليل��ة من1204هذه اإلمبراطورية في عام 
نهب القسطنطينية على يد الصليبيين. أعلن أليكسيوس في وقت الحق نفسه إمبراطورًا وأقام نفسه في طرابزون كون��ه
من نسل اإلمبراطور المخلوع أندرونيكوس األول كومنينوس، بوجه اإلمبراطور البيزنطي ألكس��يوس الخ��امس دوك��اس.
بعد أن أطاح الصليبيون في الحملة الص�ليبية الرابع�ة ب�االمبراطور الب�يزنطي وأق�اموا اإلمبراطوري�ة الالتيني�ة، أص�بحت
إمبراطورية طرابزون واحدة من ثالث واليات بيزنطية  إلى جانب إمبراطورية نيقية تحت حكم عائل��ة الس��كاريس. في

، إذ احتله�ا الس�لطان العثم�اني1461 سقطت القسطنطينية بي�د العثم�انيين فيم�ا اس�تمرت طراب�زون ح�تى ع�ام 1453عام 
محمد الثاني بعد شهر من الحصار.

Source:  Γιώργου  Ν.  Παπαθανασόπουλου.  Γέροντας  Μουσταφά,  ο  κατά  Χριστό  σαλός.  Βημαορθοδοξιας.
12/07/2022. https://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/gerontas-moystafa-o-kata-christo-salos/

† Νίκος  Χειλαδάκης.  Οι  Αλεβιτες  Πιο  Κοντα  Στην  Ορθοδοξία  Παρα  Στο  Ισλαμ.  Πενταποσταγμα.
https  ://  www  .  pentapostagma  .  gr  /  arheio  /6613_  oi  -  alebites  -  pio  -  konta  -  stin  -  orthodoxia  -  para  -  sto  -  islam  .
Available in english: Alevis Feel Closer To Orthodox Christianity Than To Islam. Translated by John Sanidopoulos.
Mystagogy Resource Center. 6/9/2013. johnsanidopoulos.com/2013/09/alawites-are-closer-to-orthodox.html
See Also: Nick Chiladakis. The "lost Christians" of Asia Minor. Orthodox Outlet for Dogmatic Enquiries. 9/8/2012.
http://www.oodegr.com/english/thriskies/Islam/lost_christians_asia_minor.htm

 

صورة حديثة لدير السابق في فازيلون

6

https://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/gerontas-moystafa-o-kata-christo-salos/
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam
https://www.pentapostagma.gr/arheio/6613_oi-alebites-pio-konta-stin-orthodoxia-para-sto-islam

