
 

ا لألقباط األرثوذكس   إيبارشية جنوبي أمر

 م٢٠١٥ يويول     لشهرة لألباء الكهنةالرسالة ا

  )١( أدوات راٍع أحمق

عد أدوات راٍع أحمق" (زك     ). ١٥:١١"فقال  الرب خذ لنفسك 

ن: ما  سائل ذه العبارة م . ولو تأملنا  ا الن كذا تحدث الرب مع زكر

ها  نفسها أدوات  الرا  يا ترى أدوات الرا األحمق؟ لوجدنا أ

ها الرا  ستعمل  قيقي يكمن  الطرقة ال  كيم وأن الفرق ا ا

ها ُيصنف كراٍع حكيم أو راٍع أحمق. ع  تلك األدوات وال بناء عل

ل  امل ل و مظهر الرا ا هما واحد و ل ار ل ذلك أن املظهر ا

ما فمختلف. ر   أدوات الرعاية أما جو

قيقة أن هللا عندم    ون وا  ما لنعمة الكهنوت فإنھ ي
ً
صا ا يدعو 

ا كوزنة  سلمھ إيا ل أدوات الرعاية. إنھ   عن إمداده ب
ً
مسئوال

ن حرة اختيار الطرقة املناسبة  ل كا  ل
ً
مسلمة لوكيل تاركا

  إلستعمال تلك األدوات.

  ما  يا ترى أدوات الرا بوجھ عام؟  

س الرا             ١   الرا صوت) ٢) مال

از الرا              )٤عصا الرا             ) ٣   ) جراب الرا٥ع

ن وال قد يحسن     ا ستلمها األب ال  أدوات الرعاية ال 
ً
ما  إذا

ء إستخدامها؟ س   أو 

س الرا ١   ) زي الكهنوت = مال

  ) التعليم = صوت الرا٢

  ) سلطان الكهنوت = عصا الرا ٣

از الرااعمل ) ٤ صية = ع ن ال ا   لنعمة  حياة ال

شرة = ٥ ب وعطايا الروح القدس، موارد مالية ومادية، موارد  ) موا

  جراب الرا

ما:يوجد       طرقتان لسوء إستخدام الرا ألدواتھ و

ھ ١ شو ر سليمة حيث يتم  ) استعمال األداة الواحدة بطرقة غ

ها األصلية.   وظيف

ن ٢ لط ب ستعمل ) ا ان أخرى كأن  األدوات بمع استعمال أداة م

ناد ع عمل   من اإلس
ً
ند عليھ بدال س از  ب واملوارد كع املوا

  النعمة.

ناول بنعمة الرب  املقاالت التالية كل أداة من تلك    سوف ن

                        األدوات وكيف تتحول إما إ أداة راٍع أحمق أو أداة راٍع حكيم.

بــــع)   (ي

م ست مع دم و   مصارعتنا ل

سامح  ار الذات وال عاليم املسيح عن البذل وإن يرى البعض أن 

رى البعض اآلخر أنھ يجب ع  ا عدم الدفاع عن النفس و معنا



عض األحيان املسي الدفاع عن نفسھ ح بطر قة جسدية  

ذا املوضوع؟ ق   و ا عاليم املسيح  اإلنجيل وما    فما  

عرف أن أساس معاملتنا للقرب  محبة القرب  ب أن  ي

. فإن
ً
و قرب أيضا عادينا  ست  كالنفس وح من  مصارعتنا ل

ن مع والة العالم ع ظلمة  مع م "بل مع الرؤساء مع السالط دم و

ات" (أفسس ر. مع أجناد الشر الروحية  السماو   )١٢:٦ذا الد

جديد فقط  ست وصية  العهد ا محبة القرب كالنفس  ل

ية ٢٧:١٠(لوقا  (تث
ً
) فه وصية ٤:٦) ولكن من العهد القديم أيضا

سان  ق اإلله  اإل ها منذ القديم وا قديمة وجديدة. قديمة أل

 
ً
ا وعمقها منذ خلقتھ و جديدة أيضا عاد ألن املسيح كشف أ

ستطيع أن   إرسالھ روحھ القدوس الذى بھ 
ً
بتجسده وفدائھ وأيضا

ق. نا بالروح وا   نحب هللا وقر

، الدفاع عن  جما ن الدفاع ع املستوى ا يجب علينا أن نفرق ب

الدولة والوطن، والدفاع عن املجتمع والعائلة واألسرة من ناحية، 

  فسھ من ناحية آخرى.ودفاع الفرد عن ن

ذا   و
ً
و واجب أيضا و مطلوب بل  جما  فالدفاع ع املستوى ا

ش الذى يح الوطن وخدمة الشرطة ال  ج يتمثل  خدمة ا

عض الدول واألنظمة القانونية  ناك  تح املجتمع واألسرة. و

ش  ج سبة ل  ليح بھ أسرتھ. لكن بال
ً
سمح للفرد أن يقت سالحا

ستخدم القوة  الدفاع عن شعبھ فيجب أ س  ن امللك أو الرئ

ش الدفاع أو وزارة  شها ج عض البلدان ج سمع أن  وبلده لذلك 

ون الدفاع بقدر   من يدافع عن أسرتھ يجب أن ي
ً
الدفاع وأيضا

عتدى   يتعدى بالسرقة فقط وال 
ً
هديد فال يجب أن يقتل لصا ال

  عليھ وال ع أسرتھ.

سان أى غرزة والدفاع عن النفس  و غرزة و إلستمرار حياة اإل

ر قبل دخولھ املدرسة عتدى عليھ  البقاء لذلك الطفل الصغ عندما 

ركھ  ذلك  ذا اإلعتداء فن رد الطفل  طفل آخر أو يأخذ أشياءه و

ار الذات ألن  سامح وإن لمھ عن ال ر وال ن الوقت من عمره الصغ

جب أن تك هاه عن أن ذه الغرزة تنمو عنده و تمل. فقط يجب أن ن

ذا  و خطأ و  س غرزة بل  و ع اآلخرن ألن اإلعتداء ل عتدى 

 وح لو فهمها 
ً
را ات كث  ال يفهم الطفل املعنو

ً
ر أيضا العمر الصغ

 ح يب 
ً
س عنده األساس الطبي (غرزة الدفاع) مكتمال فهو ل

سامح أو إ ة) مثل فضيلة ال ار الذات.عليھ فضيلة (معنو   ن

 عندما 
ً
س جبنا فالسيد املسيح علمنا بحياتھ أن الهروب من الشر ل

س يوسف  رب رودس امللك مع العذراء مرم والدتھ والقد من 

جزاتھ  لماتھ وم ق ب عليمھ للناس وإعالن ا إ مصر. وبعد أن أتم 

و يحب  ها أسلم نفسھ عنا. بالطبع  وأعمالھ جاءت الساعة ال ف

سلطان حينما سقطوا ع األرض من تالمي هود  ذه ولذلك قال لل

و فإن كنتم تطلبون فدعوا  ى أنا  سلطانھ اإلله "قلت لكم إ

لك  بون" ليتم القول الذى قالھ "إن الذين أعطيت لم أ ؤالء يذ

" (يوحنا 
ً
هم أحدا ) ولكنھ  ذات الوقت وبخ بطرس ٩،٨:١٨م

ن ع األقل:الرسول ع إستعمالھ السيف  ذ ب   لك املوقف لس



هدف القتل ولو كانت  ب األول أن املوقف لم يكن فيھ إعتداء  الس

و  ذا  سوع و كم ع الرب  عد ذلك ظاملة أدت إ ا اكمة  امل

و   
ً
ي أنھ جاء للفداء، فما فائدة إنقاذه جسديا ب الثا الس

أس سوع لبطرس "اجعل سيفك  الغمد! ال ال  والتالميذ، فقال 

ها؟" (يو ى اآلب أال أشر ) وأيضال قال لھ: "رد سيفك إ ١١:١٨أعطا

ون" (م  هل انھ ألن كل الذين يأخذون السيف بالسيف  ) ٥٢:٢٦م

ى ال أستطيع  ذا من منطلق القوة فقال لھ :  "أتظن أ وأظهر لھ أن 

 من 
ً
شا ر من إث عشر ج اآلن أن أطلب إ أبى فيقدم  أك

ون" (م املالئكة؟  ب أن ي كذا ي فكيف تكمل الكتب. أنھ 

٥٤،٥٣:٢٦.(  

ل  رون  الهي ش يعون و  وطرد الذين كانوا ي
ً
ذا صنع سوطا وقبل 

ر العملة وتقديم ذبائح.  غي ستغلون حاجة الناس   الذين كانوا 

ت الصالة مغارة لصوص   من ب
ً
تھ بدال هم جعلوا ب ووصف عملهم بأ

 
ً
ت تجارة وأيضا ن.وب ن من الكتبة والفرسي   وبخ املرائ

اكمة أمام  دام الذى لطمھ أثناء امل و الذى وبخ واحد من ا و

 فإشهد ع الردئ 
ً
لمت رديا س الكهنة وقال لھ : "إن كنت قد ت رئ

؟" (يوحنا  فلماذا تضرب
ً
ق ٢٣:١٨وإن حسنا ) ففى وقت إعالن ا

ق ح لو كانت الفضيلة  وقت آخر   د أعلن ا إعطاء ا

ق وإعالنھ. و الشهاة ل ذا املوقف  ق     اآلخر لكن الفضيلة وا

نوس  س يوست و قادر والقد ق ممكن وواجب ملن  فالدفاع عن ا

علنھ هللا سيدينھ. ق وال  و قادر أن يظهر ا   يقول أن الذى 

س فليأخذه ومزود  سوع "لكن اآلن من لھ ك وحينما قال الرب 

س لھ " (لو كذلك ومن ل
ً
ر سيفا ش ) يرى ٣٦:٢٢فليبع ثوبھ و

هود  و موجھ لل نا  ر أن الكالم عن السيف  رلس الكب س ك القد

م وإخراج  عامة الذين رفضوا رعايتھ لهم بإطعامهم وشفاء مرضا

 لألوقات الصعبة 
ً
و يوجھ الكالم إظهارا م.. و ن وإقامة موتا الشياط

ذا بدل هودية و ى ع األمة ال يل إنھ عندما قالوا لھ: "يارب ال ستأ

نا سيفان" فقال لهم "يكفى!" (لوقا ) أى "يكفى الكالم ٣٨:٢٢وذا 

نا   أن السيف 
ً
رى البعض أيضا اآلن ألنكم ال تفهمون ما أقول" و

لمة أو "سيف جهاد سيف ال ) ١٢:٤الروح"(عب و مقصود بھ ا

و كلمة هللا.  و إشارة  الذى  هود الذين لم يؤمنوا  ألوقات صعبة فلل

هم يجب أن يقتنوا سيف الروح  ن إ هم وللتالميذ املؤمن ى عل ستأ

و دون بھ أمام أمم وملوك ووالة من  الذى  كلمة هللا الذى سيجا

  أجل إسمھ.

يجة   معناه أن ن
ً
 وإنقساما

ً
 حينما قال إنھ جاء ليلقى سيفا

ً
أيضا

شارة ن لها السيف  ال ن.ضد امل باإلنجيل  إستخدام املقاوم   ؤمن

رة بدفاعھ    نرى بولس الرسول يدافع عن رسالتھ مرات كث
ً
وأيضا

 من 
ً
س خوفا تھ الرومانية ل س ج رة وإستخدامھ  اكمات مرات كث امل

و الذى قال "ولكن  لست  اضر ألنھ    العالم ا
ً
املوت وال حبا

دمة  ئ وال نفس ثمينة عندى ح أتمم بفرح سع وا سب ل أح

سوع.." (أعمال ال أخ ها من الرب  عد ما أظهر الن ٢٤:٢٠ذ  
ً
) وأيضا

هود  ربطھ ال الذى اسمھ أغابوس بالروح القدس أن بولس الرسول س



سلمونھ إ أيدى األمم وطلب الذين كانوا معھ أن ال   أورشليم و

ون وتكسرون  يصعد إ أورشليم "فأجاب بولس: ماذا تفعلون؟ تب

ى مستعد ل   أورشليم قل أل
ً
س أن أربط فقط بل أن أموت أيضا

سوع" (أع   ).١٣-١٠:٢١ألجل إسم الرب 

جوم  روبھ من  ب  ر عندما سُئل عن س س القص س يح والقد

ب إ ذ ربر قال إنھ ال يرد أن يقتلھ بربرى و بھ  ال س العذاب األبدى 

  القرب.
ً
اضرة لكن حبا ياة ا   ا

ً
س حبا روب ل   فهو 

هروبھ من محاوالت الهراطقة وأيض س أثناسيوس الرسو   القد
ً
ا

سة وعن اإليمان إلكمال رسالتھ  الدفاع  لقتلھ كان يدافع عن الكن

شدد أبناء  ق و م. فببقائھ يواجھ الهراطقة با عن اإليمان القو

سة  اإليمان.   الكن

يجة خنوع أو إنبطاح ألنھ ح س ن ، عدم دفاعنا عن أنفسنا ل
ً
 وإن إذا

و إلهنا الذى يقاتل عنا  و قوة وقوتنا  ق  لم تكن لنا قوة فإعالن ا

ن إن لم يكن لدينا ما نفعلھ وإن كان لنا قوة ولم ندافع  ونحن صامت

  عن أنفسنا من أجل اآلخرن فهذه فضيلة ألننا نحب اآلخرن كأنفسنا.

 
ً
س حبا  من املوت ول

ً
س خوفا و ل  دفاعنا عن أنفسنا 

ً
العالم  وأيضا

و  ضوء محبة القرب   عن الذات واألنا ولكن 
ً
س دفاعا اضر ول ا

ذا العالم.  لرسالتنا الروحية  
ً
ق وإكماال  عن ا

ً
 كالنفس ودفاعا

ع امليالدي - مقاالت  التارخ املسي    القرن الرا

ا  .٤٢   م٣٤٣صيف  –مجمع سردي

راطــــــور  راطــــــور الغــــــرب) تولــــــدت لديــــــھ فكــــــر اإلم س (أم ــــــ عقــــــد قســــــطا ة 

ن) وأســاقفة  جميــع فيــھ. أســاقفة الشــرق (األروســي مجمــع عــام يتواجــھ ا

حســــــموا األمــــــر برمتــــــھ. لـــــــذلك  ــــــدي عقيــــــدة مجمــــــع نيقيـــــــة) و الغــــــرب (مؤ

راطــور أســتد  ــ مــيالن (أيطاليــا)اإلم س البابــا أثناســيوس اليــھ   قســطا

 منـــھ 
ً
ـــرام وعـــرض عليـــھ الفكـــرة فالقـــت ترحيبـــا وأســـتقبلھ بلطـــف زائـــد وأح

ـذا املجمـع  ـان  ـون م ـذه القضـية و  عقد مجمع عام لبحث 
ً
وقررا معا

ا) ا (األن  صوفيا عاصمة بلغار  .و سردي

ـة الشـرق (لقسـطنطينوس)  راطور ن أم دود ب مدينة صوفيا تقع ع ا

س) ع ــــــة الغـــــــرب (لقســـــــطا راطور هـــــــر الـــــــدانوب ومقابلهـــــــا مدينـــــــة وأم ـــــــ 

ا  س. حضر مجمع سـردي ن.  األسـاقفة  ١٧٠فيلوبول ي جـان أسـقف مـن ا

هـم.  ـق  هتـان اللـذان  املهم ليدافعوا عـن الـزور وال الغربيون حضروا ب

ر مـــــــن األســـــــاقفة الشـــــــرقيون رفضـــــــوا حضـــــــور املجمـــــــع  ولكـــــــن جـــــــزء صـــــــغ

س وأرســـــلوا خطابــــــات رفــــــض ا ــــــ مدينــــــة فيلوبــــــول ضــــــور أذا وتجمعـــــوا 

  حضر أثناسيوس ورفقاؤه.

هايـــة وأزاء أصـــرار األغلبيـــة املطلقــة عـــل حضـــور أثناســـيوس ورفقـــاؤه  ــ ال

ن خطــــــــاب  رة مـــــــن األســـــــاقفة الشـــــــرقيون تـــــــارك رحلـــــــت املجموعـــــــة الصـــــــغ

 
ً
 وال موِجبـــا

ً
ـــذا مقبـــوال أعتـــذار وحرمـــان أثناســـيوس ورفقـــاؤه ، ولكـــن لـــم 

راطــور قســطنطلتوقــف املجمــع.  س فلمــا رأى اإلم يوس (الشــرق) وقســطا

ــــ املــــدن والكنــــائس مــــن جــــراء أفعــــال يوســــابيوس  (الغــــرب) اإلضــــطرابات 

م  ــدو ر املــؤامرات لألســاقفة أتبــاع نيقيــة وأخــرون ممــن يؤ واتباعــھ وتــدب

ر.  بال تأخ
ً
 أن يبدأ املجمع فورا

ً
  أمروا معا

عقــــاد املجمــــع مــــات يوســــابيوس النيقوميــــدي، ففقــــد  ــــ أل ــــ األيــــام األو و

جانـــــــــ ـــــــــ ا ميـــــــــة ع هم ومـــــــــؤثر بـــــــــالغ األ ـــــــــد قـــــــــوي لسياســـــــــ وســـــــــ مؤ ب األر



ــــــــان  صــــــــية. ف ــــــــر ضــــــــعيف ال ي حيــــــــث كــــــــان األخ قســــــــطانطيوس الثــــــــا

ئ. ن محبطون ملوت يوسابيوس املفا   األساقفة األروسي

ا: .٤٣ س أثناسيوس عن مجمع سردي  رواية القد

ر ومــــــن املعــــــروف أن مجمــــــع  تم ا أســــــتمر شــــــهران أغســــــطس وســــــ ســــــردي

س أثناسـيوس عـن املجمـع وربما م. ٣٤٣ من األفضل سماع ما قالـھ القـد

هم  :  "وتوســـمنا أن يوســـابيوس وأتباعـــھ ســـوف يخضـــعون للمحاكمـــة ولكـــ

ـــ املجمـــع  هم ورأوا خصـــومهم قـــد حضـــروا إ ـــم عـــاملون بمـــا صـــنعت أيـــد و

ونـــــت  هـــــم يحضـــــرون ومعهـــــم ال يـــــة طيبـــــة إذ  ـــــى ب ـــــل أ نمـــــا ال خـــــافوا. وب

 ســــابق
ً
س ميوزونيــــانوس (كــــان واليــــا ونــــت حزقيــــوس (رئــــ ــــ الشــــرق) وال  

ً
ا

ــــــــ األ  ــــــــة ضــــــــباط القصــــــــر  راطور هم م الشــــــــرقية) كمــــــــا جــــــــرت العــــــــادة مــــــــ

 
ً
هم. ولكن ملا اجتمـع املجمـع بـدون  سابقا ح ينالوا أغراضهم بقوة سلطا

ون وبدأت  ضور بدأوا يرتب سمح للعساكر با ضباط ع اإلطالق ولم 

هـــم رأوا أن أوامـــر ا م تتضـــارب أل ـــار صـــول أف ـــ ا ـــ يرغبـــون  ـــام ال

ـق والتعقـل فقـط." هم إال مـا سـيمليھ ا ها قد أمتنعت علـ وملـا رفضـوا  عل

ضــور  ــاح ل م بإ م وبــدأ األســاقفة يــدعو ضــور ، بــدأنا نتحــدا عــن ا

ن أثناســــــيوس ومجموعتــــــھ  همــــــ اكمــــــة امل ن لهــــــم : " لقــــــد حضــــــرتم مل قــــــائل

بون األن ؟ كــان املفــروض إمــا أال  ــ تحضــروا كليــة؟ أمــا ألنكــم فلمــاذا ت

ــ أنفســكم  همــة ع تــون ال ــذا تث ســلوككم  ئــوا ، ألنكــم  حضــرتم فــال تخت

م  همتــو ــؤالء الــذين أ ــو أثناســيوس وجماعتــھ قــد حضــروا.  ــا  أنظــروا 

م   فعلــيكم أن تواجهــو
ً
ئا م شــ عتقــدون أن لكــم ضــد  فــإذا كنــتم 

ً
غيابيــا

ـدون   لوجھ. ولكن إن كنتم تدعون أنكم ال تر
ً
ذلـك فـإنكم تكشـفون وجها

علمـون مـا  هـم كـانوا  ذا ما سـيقرره املجمـع علـيكم (أل أنفسكم بوضوح و

 
ً
ا ـ جلوا من الظهـور وبقـى وا رفوه من مؤامرات وتلفيقات ضدنا) ف أق

هم مدانون .  جميع أ   ل

وك فيــھ وســمح أن نقــدم  ن واملشــ ــ ــر امل هم غ ــرو أمــا املجمــع فقــد أدان 

ق دفاعنـــــا. فلمـــــا ســـــردنا وقـــــائع ســـــ ـــــ أقوالنـــــا بـــــا نـــــا ع لوكهم ضـــــدنا وبر

ـــــــروب  شـــــــة ، ورأوا أن  وبالشـــــــهود وبأدلـــــــة أخـــــــرى. إمـــــــتأل األســـــــاقفة بالد

ر   لــئال تصــ
ً
ا ــ  وا

ً
ب خــوفهم مــن مواجهــة املجمــع كــان أمــرا ســ خصـومنا 

هــــم  هم أ ب ظــــ ســـ هم كــــان  ـــرو هم. كمــــا أعتقــــدوا أن  هم أمــــام وجـــو إدانـــ

م من الشرق إ املجمـع. ربمـا ال  يجـدون اثناسـيوس وجماعتـھ ، بحضور

ــ  ــــربوا. وبنــاء ع هم ومســتعدين للمحاكمــة  ن مــن قضــي ــم واثقــ فلمــا رأو

هم   وأكـــــــدوا لنـــــــا أخـــــــو
ً
همنـــــــا بـــــــاطال ئ إلينـــــــا وأ اص أســـــــ ـــــــ ذلـــــــك قبلونـــــــا كأ

ـر  هم.  وعزلوا أتباع يوسابيوس  الشر الذين اصبحوا بال حيـاء أك ومحب

  ".......من يوسابيوس نفسھ 

سة األسكندرة:قرار مجمع  .٤٤ ا ا كن   سردي

ن .........  ا بنعمــة الــرب : مــن األســاقفة املجتمعــ ــ ســردي املجمــع املقــدس 

سـة  أسـقف) ٤٠٠(حوا  ن كهنـة وشمامسـة وكـل كن بـوب هم امل ـ إخـو إ

ـ الـرب. لـم  ائنـة باألسـكندرة يرسـلون أمنيـات العافيـة  الرب املقدسة ال

هــــا  وقبــــل أن تصــــلنا  تكــــن األمــــور مجهولــــة لــــدينا ولك
ً
كانــــت معروفــــة جيــــدا

ــوس  رطقـة آر ن عـن  طابـات املرسـلة مـن األتقيـاء عنــدكم أن املـدافع ا

ر لهالك أنفسـهم  رة ال  باألك ط هة كانوا يمارسون املؤامرات ا الكر

ــــــــدين بــــــــالقوة والطغيــــــــان أن  ســــــــة. لقــــــــد حــــــــاولوا جا دون املســــــــاس بالكن

تـــاغوا برائـــة أخينـــا وزميلنـــا األســـق  ي
ً
ا ـــھ مســـل وا تجا ف أثناســـيوس وســـل

ـون الثقــة  هـم ال يمل ـة وبـال إيمــان ، وبـال أى نـوع مـن العدالــة. ومـع أ بـال رو



ـــا ضـــده ، بـــل  ـــ أجرو م ال ـــ تقـــارر هـــا وال  ـــ يتالعبـــون  هم ال ـــ إجـــراءا

ـــ تقـــديم أى دليـــل ملـــا يخططـــون ، فلمـــا  ـــر قـــادرن ع هـــم غ وكـــانوا يـــرون أ

ا ـــ مدينـــة ســـردي ـــ اإلجتمـــاع بـــاملجمع الـــذى  جـــاءوا إ هم  أبـــدوا عـــدم رغبـــ

 أن تصـــــميم أخينـــــا 
ً
ا ـــــ نـــــا صـــــار وا ن ، ومـــــن  ســـــ يضـــــم األســـــاقفة القد

عــــد   ألنــــھ 
ً
 عــــادال

ً
وزميلنــــا األســــقف يوليــــوس (أســــقف رومــــا) كــــان تصــــميما

 بخصـــوص إقامـــة الشـــركة 
ً
ــردد أبـــدا ـــ أن ن ب حــرص ودقـــة صـــمم أنـــھ ال ي

 كمـــا مـــع أخينـــا أثناســـيوس. ألنـــھ يملـــك شـــهاد
ً
ن أســـقفا ة تصـــديق مـــن ثمـــان

ــذه اإلحتجاجــات املقبولــة لصــفة كــذاك وبواســطة  أســتطاع أن يخــوض 

كهنتــــــھ ورســــــائلھ حطــــــم كــــــل مخططــــــات يوســــــابيوس وأتباعــــــھ الــــــذين كــــــل 

اجاة القانونية .  م كان ع العنف والسلطة دون امل   إعتماد

ــــ إقامــــة الشــــركة مــــع  ــــ جميــــع األنحــــاء ع لــــذلك صــــمم جميــــع األســــاقفة 

هـــــــا األخـــــــوة األعـــــــزاء نحـــــــثكم  ـــــــ أننـــــــا أ ـــــــ أســـــــاس برائتـــــــھ. ع اثناســـــــيوس ع

ســـــــة  يح مـــــــع الكن ـــــــ ئ أن تحفظـــــــوا اإليمـــــــان ال ـــــــ ونـــــــذكركم فـــــــوق كـــــــل 

ـــر  عـــة ألنـــھ مـــا أك ـــذه التجـــارب القاســـية املر جامعـــة. أنـــتم الـــذين جـــزتم  ا

ـ  ر إ جامعة. "ولكـن الـذى يصـ سة ا ها الكن انات واإلساءات ال عان اإل

  ذا يخلص".  املنته

ب البابـــــــا  .٤٥ ســـــــ راطـــــــوري الشـــــــرق والغـــــــرب  ن أم معضـــــــلة سياســـــــية بـــــــ

 أثناسيوس.

ـــام حرومـــات ضـــد أتبـــاع يوســـابيوس  رئـــة أثناســـيوس وأصـــدار أح وبعـــد ت

ن لهرطقة أروس بقيت معضلة سياسية  عي النيقوميدي واألساقفة التا

عــــاد أثناســــيوس واألســــاقفة اآلخــــرن عــــن قيقــــي وراء إ ب ا ســــ : امل ــــ  و

راطـــور الشـــرق (األســـكندرة تـــدخل ضـــمن  ـــو قســـطنطيوس إم هم  كراســـ

ــــــو أبالغــــــھ  ــــــة الشــــــرق) . وبالتــــــا مــــــن الواجــــــب أتباعــــــھ  راطور ــــــ إم أرا

. لــــذلك 
ً
ــــو القــــرار بأرجــــاعهم ثانيــــا ــــي (بالتبعيــــة) يأخــــذ  يجــــة املجمــــع ل بن

س قـــرارات املجمـــع وأحضـــر  راطـــور قســـطا هـــاء املجمـــع أعلـــن اإلم وبعـــد أن

يـــــــا ثـــــــالث أســـــــاق ت أســـــــقف كولي ســـــــ س أســـــــقف كـــــــابوا وف ـــــــم إفـــــــرا فة و

روبوليــــت"  ـــ درجــــة "م ــــم ع نــــا بـــبالد الغــــال و ب س أســــقف أجر وأبـــوفرا

راطور قسطنطيوس  أنطاكية. ومـع  ذه القرارات إ أخيھ اإلم ليحمال 

راطــور الشــرق تضــمنت جملــة  ــ أخيــھ قســطنطيوس إم القــرارات رســالة إ

ـــــ حالـــــة ر  ـــــ : " أنـــــھ  ـــــرة  ـــــ خط فـــــض قســـــطنطيوس عـــــودة أثناســـــيوس إ

ون ذلك بمثابة أى إعالن حرب عليھ".    كرسيھ ي

هاية. – أنطاكية  .٤٦  الشيطان الييأس ح ال

عــد مجمــع  ــ  ــ صــا أثناســيوس لــم يــزل ح ا وقــراره  ن ســردي األروســي

ـ  ن.  ر األخالقية وأساليب ُمتدنية لإليقاع بـاآلخر ستخدمون الطرق غ

نـــاك (صــيف  أنطاكيــة عنــدما ــ  م) ليبلغـــوا ٣٤٤وصـــل الــثالث أســـاقفة ا

ــام مجمــع قســطانطيوس  راطــور الشــرق بأح ا كــان أســـتفانوس إم ســردي

) قد جهز حيلة شيطانية جديدة.   (أسقف أنطاكية األروس

ــــ ا ا ــــي يــــدخلو رة مــــن الســــوق ل  كــــان أتبــــاع أســــتفانوس أســــتأجروا عــــا

شـــــهد عليـــــھ بمم نـــــا ل ب روبوليـــــت أجر س م طيـــــة معهـــــا. أبـــــوفرا ارســـــة ا

ــ منتصــف  ــ األقــل رجــل   أنــھ شــاب أو ع
ً
ــذه املــراءة معهــم ظنــا ومضــت 

ـــ أيامـــھ  العمـــر. ولكـــن عنـــد دخـــولهم عليـــھ وجـــدوا أنـــھ رجـــل كهـــل متقـــدم 

ــــــذه  نــــــا رفضــــــت املــــــراءة   أســــــتحالة. و
ً
 ممــــــا يجعــــــل الظــــــن بــــــھ رديئــــــا

ً
جــــــدا

ســــ ــــ املدينــــة   وشــــاع األمــــر 
ً
علــــو جــــدا ــــ التمثيليــــة وبــــدأ صــــراخها  رعة و

ادثة. هذا ا راطوري    الصباح عرف رجال القصر اإلم


