
أوىل شهداء نضال التقومي ،كاترينا ماندراسرية القديسة    
تشرين الثاين ٥۱تقيم الكنيسة املقدسة تذكارها يوم   

 
 
 

ا.  ُولدت القديسة كاترينا لوالدين تقيني وفقريين يف قرية ماندرا اليواننية الصغرية، حمافظة أتيك
ااها أ  على عائلتها وجري كانت تقية مثل والديها، يوحنا وماراي بيباس، وهي كانت تعرض 

من عمرها تزوجت قسطنطني روتيس من ذات القرية  ٢٢لتساعدهم يف أي طريقة ممكنة. يف ا
 ومنحهما الرب ولدين، خريستوس وإيريين.

انضمت عائلة روتيس التقية إىل مقاومة املسيحيني األرثوذكسيني األصيلني، رافضني فرض 
بيثة من  بواسطة العن. . جاه هذا اتببتكار نتي ة خلطة خالتقومي الغريب املبتكر ابلقوة )وأحياانا 

السياسات السياسية واملعوملة، دشنتها حكومة إميانيويل فينيزيلوس، ترافقها أفكار إصالحية 
مسكونية انبعة من املاسونية اتبنصهارية والفتو  ابلغرب. أول ما ظهرت هذه األفكار كانت يف 

اد بحت األجندة املعلنة "للبطريركية املسكونية" حتت إرشمنتص. القر  التاسع عشر، وهي أص
 املاسوين واملغامر الكنسي البطريرك مالتيوس الرابع ميتاكساكيس صاحب الذكر املؤس. عليه. 

ر عن عقم وخطأ افتعال مسألة من "جمّرد" ثالثة عشابلرغم من أ  الكثري قد ُكتب يف زمننا 
ست ّرب كلياا وحدة التقومي الكنسي...والكنيسة. املسألة لييوماا، احلقيقة هي أ  هذا اتببتكار خي

جمّرد ثالثة عشر يوماا بل ابألحرى التعري. األساسي ملفهوم الكنيسة حبد ذاهتا، كما ُتظهر قرارات 
 اجملامع وكتاابت آابه الكنيسة املعرتف هبم. 



النسوة التقيات  ، قامت بعض۱٩٢٧يف ليلة عيد القوات العادمي األجساد يف تشرين الثاين 
من ماندرا، ومن ضمنهم كاترينا الش اعة، بتنظي. الكنيسة وحتضريها، لكي ال يكو  هناك 

فقد   –أي شيه انقص يف العيد. وهّن فعلن كل ما ممكن لي د  كاهن أمني يقوم خبدمة العيد 
ومي الكنسي، قهتم ليخدموا على التكا  هناك عدد قليل جداا من الكهنة الذين جترأوا املخاطرة حبيا

وكا  هناك طلب كبري عليهم من ِقبل املؤمنني. وابلتايل استقبل مؤمين ماندرا األب خريستوفر 
 بساليداس حبماسة كبرية. 

بدأت صالة الغروب هبدوه وبسالم. ولكن مع بداية صالة السحر أحاطت كنيسة القرية 
جلديد من رئيس جممع التقومي افرقة من الشرطة أبمر من وزارة الداخلية اليت لّبت ذلك طلباا 

 احلاكم، رئيس األساقفة خريسوستوموس ابابدوبولوس. 

ر خوفاا عشهد والدي القديسة كاترينا أ  بعد الغروب أحلّ زوجها أ  يذهبوا ملنزهلم ألنه استش
بذلك، ولكن كاترينا، اليت مسعت من شقيقتها عن تزايد املخاطر على  من وقوع حادثة. قاموا

  الكنيسة اليت حاصرهتا الشرطة، غادرت منزهلا وأسرعت إىل وس  حشد املؤمنني. املؤمنني يف

مع بداية قداس العيد، حاول عناصر الشرطة خلع أبواب الكنيسة بكعاب بنادقهم وبدأوا 
بكسر النوافذ. هدفهم الواضح كا  اعتقال األب خريستوفر وابلتايل وضع حد هلذا الت ّمع 
الليتورجي ولكن مساعيهم األولية مل تن ح. فالقداس استمر داخل الكنيسة ومعظم املؤمنني 

 املقدسة.  تناولوا األسرار

طلبت الشرطة ِفرق دعم، وبينما بدأت مجاعة املؤمنني ابملغادرة اتَّضح األمر أ  عناصر 
أي من )على كل القوة  اعتقال األب خريستوفر. ومبا أ  هّن حصلن الشرطة مصرّين على



حباجة إليها ملواجهة عناصر الشرطة الذين حاصروا الكنيسة، نشأ  األسرار املقدسة  اليت كنّ 
اك حائطاا حياا من النسوة التقيات أحاط ابلكاهن املعّرض للخطر. انقّضت عليهن الشرطة  هن

كاهننا    و كالذائب املفرتسة طالبني من النسوة أ  يسّلمن الكاهن إىل أيديهم. "سوف تعتقل
فق  فوق أجسادان امليتة،" صرخت إحدى النسوة الش عا ، وهو مل يكن سوى صوت األم 

 ترينا روتيس. الشابة لطفلني، كا

 بعد أ  فشلوا ابخرتاق احلزام البشري، بدأت الشرطة إبطالق النار من بنادقهم يف حماولة
، منذهلني حول الكاهن بقي متيناا ولكن احلائ  البشري  منهم ابتعدوا بعضال تبخافة املؤمنني.

بوحشية عناصر الشرطة. أصابت رصاصة طائشة جبهة الدائم ذكرها أجنيليكي كاتساريّليس، 
لكن كاترينا مل جتفل، شاجبةا قوات ذوي التقومي اجلديد املنشقني. ولكن يف تلك اللحظة شاهدت 

 يستوفر. أحد عناصر الشرطة يرفع كعب بندقيته ليضرب هبا الكاهن، األب خر 

بدو  تردد قامت بتغطيته بواسطة جسدها وتلّقت الضربة القاتلة على اجلانب اخللفي من 
رأسها. وقعت على األرض، ملّطخةا أرض الكنيسة بدماه استشهادها. لقد ُسفك دم املسيح 

هي و املقدس اثنيةا، جمدِّداا بذلك آالمه يف جسد الشهيدة اجلديدة املقدسة كاترينا بيّباس روتيس، 
 أيتها القائق قدسها والدة اتبله..."هتمس كلماهتا األخرية: "

قامت النسوة التقيات، القلقات والباكيات وأخذ  جسد كاترينا املدّمم وأسرعن هبا إىل 
مستشفى البشارة يف أثينا. وُأخذت أيضاا يف الوقت نفسه أجنيليكي التقية وغادرت املستشفى 

 برمحة هللا بعد أايم قليلة. 



نت كاترينا بشدة ملدة سبعة أايم وهي بقيت دو  أي حركة على سريرها يف املستشفى. عا
غري قادرة على التكّلم، أشارت أب  جيلبوا هلا ورقة وقلم لتكتب شيئاا لزوجها، واضعة حتت عنايته 

 طفليها الصغريين، أحدهم عمره أربع سنوات والثاين أشهر قليلة فق .

أسلمت القديسة كاترينا وهو أول يوم من صوم امليالد، ، ٩٢٧۱1تشرين الثاين  ٥۱يف 
 روحها يف يدي سيدها املسيح الذي منحها إكليل الشهادة. 

اوموا كّلهم مستعدين أ  يق  ،مل تكن جنازهتا عادية بل ابألحرى مسرية من آالف املؤمنني
 حىت سفك الدماه ذوي التقومي اجلديد اليواننيني وسحقهم لتقاليد اآلابه القديسني.

تكرمي القديس كاترينا حملياا كشهيدة منذ البداية، ولكن أعلنت كنيسة املسيحيني  تّ 
ين الثاين تشر  ۱٥/٢٨األرثوذكسيني األصيلني قداستها )مت يدها  رمسياا يف ِخدم أقيمت يوم 

 يف كنيسة الصليب املقدس يف ماغوال، أتيكا.  ٢۰۱٤

 

 أيتها اجلديدة يف الشهداء كاترينا، تشفعي ألجلنا!

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  1  تقومي كنسي، أي ٢٨ منه على التقومي املدين - املعّرب



 الطروابرية، ابللحن الرابع 

 لقد حصلِت على إكليل الشهادة اي كاترينا، جماهدةا بثباٍت لتقليد األابه، 
 رؤساه املالئكة يف ماندرا ميغاريس،يف احتفال وأسلمِت روَحك ليسوع اخلنت، حني 

 املقدسة. الكتب أعلنت إبخالٍص، عقائد إميا 
 

 

 


