
 تذكار نياحة القديس

  البابا اثانسيوس الرسولي حامي األيمان

  بشنش 7 –مايو  14

  نشأته

كان اهللا يهيئ هذا اإلناء المختار ليقف بقوة الروح والحق أمام أريوس واألريوسيين، محافًظـا  

فقد ُولد أثناسيوس غالًبـا فـي   . على إيمان الكنيسة الجامعة بخصوص الهوت السيد المسيح

م، وكان والده كاهًنا، تشرب منـه الحيـاة    297ن عائلة متدينة تقية حوالي عام صعيد مصر م

ليـراه البابـا   ) غالًبا بعد نياحة والـده (الكنسية الورعة، هذا وقد نزحت األسرة إلى اإلسكندرية 

وهو مطل من شرفة البطريركية يقوم بدور عماد أصدقاء له على شاطىء ) 19(الكسندروس 

اوره فأحبه وقبله تلميًذا له وسكرتيًرا خاًصا، بهذا كـان اهللا يهيئـه للعمـل    البحر، فاستدعاه وح

  .على مستوى عام وشامل

لم ُيبتلع أثناسيوس في أعمال إدارية بل ركز باألكثر على الدراسة العلمية والفلسفية واألدبيـة  

ـ . والقانونية، وأعطى اهتمامات للدارسات اإلنجيلية الالهوتية على أساس آبائي ا ألهـب  ومم

قلبه أن معلميه الذين يقرأ لهم أستشهد بعضهم في شبابه وربما عاين بنفسه شهادتهم مـن  

أجل تمسكهم باإليمان بالسيد المسيح، فكانت كلماتهم مدّعمة في نفسه بالجهـاد حتـى   

  .الموت

أما بالنسبة للجانب النسكي فقد تتلمذ القديس أثناسيوس فترة لدى القديس أنبا أنطونيـوس  

  .ت فيه زهد العالم وحبه للعبادة والتأمل وعدم مهابة الموتألهب

اللذين وضـعهما قبـل عـام    " تجسد الكلمة"، "ضد الوثنيين"يظهر نضوجه المبكر من كتابيه 

م، األول دعا فيه الوثنيين إلى ترك الوثنية، والثاني عرض فيـه فكـًرا الهوتًيـا بأسـلوب      319

  . علمي عن التجسد اإللهي

  )م 325سنة ( في مجمع نقية



قيل أن البابا ألكسندروس سام أثناسيوس قًسا أثناء المجمع ليعطيه حق الكلمـة، فقـد كـان    

واحد مـع اآلب فـي   "النجم الالمع، خذل األريوسيين منكري الهوت السيد المسيح، مؤكًدا أنه 

  ". الجوهر

  بابا اإلسكندرية

يلحون على سـيامته أسـقًفا   حاول أثناسيوس الهروب حين وجد رجال اإلكليروس مع الشعب 

، ما عدا قلة من األريوسـيين والميليتيـين   )328عام (لإلسكندرية بعد أن تنيح البابا ألكسندروس 

أتباع ميليتس أسقف أسيوط الذي أنكر األيمان أثناء االضطهاد ثم عاد فحرض األساقفة على (

خـاتم الشـهداء   االنشقاق، وحاول اغتصاب الكرسي الباباوي حينما كـان القـديس بطـرس    

  ).مسجوًنا

وقـد بقـى   ) حوالي الثالثين من عمره(سيم أسقًفا على اإلسكندرية وبابا للكرازة وهو شاب 

األنبـا  (سبع سنوات في جو من الهدوء، فيها سام فرمنتيوس أسقًفا على أكسوم بأثيوبيـا  

الدارسين م، وإن كان بعض  330، وكان ذلك بداية تأسيس كنيسة أثيوبيا، حوالي سنة )سالمة

وفى هذه الفترة قام بزيارة رعوية لصعيد مصر، فيهـا  . م 357يرى أنها تحققت حوالي عام 

  .التقى بالقديس باخوميوس الذي هرب من لقائه حتى اطمأن أنه لن يرسمه كاهًنا

  مقاومة األريوسيين له

طـط  كان األريوسيون مع الميليتيين على اتصال بيوسـابيوس أسـقف نيقوميـديا يـدبرون الخ    

لتحطيم البابا أثناسيوس، فقد بقى حوالي أربعين عاًما ال يعرف طعم الراحة، نلحظهـا فـي   

  :النقاط التالية

بتحريض يوسابيوس أصدر اإلمبراطور قسطنطين أمره ألثناسـيوس بقبـول آريـوس فـي       . 1

الشركة، بعد أن ادعى األخير توبته وكتب قانون إيمانه بصيغة ملتوية، وقد رفضـه البابـا،   

  .م 330وكان ذلك حوالي سنة 

أبحر ثالثة أساقفة ميليتيون إلى نيقوميديا يقدمون عريظة اتهام ضد البابا، وكـان لـدى     . 2

اإلمبراطور كاهنان كشفا كذبهم لإلمبراطور، فأدانهم واستدعى البابا، فجـاء وكشـف   

إنه حطم كأس األفخارستيا الذي يستخدمه أسخيراس الكـاهن،  (بطالن حججهم ضده 

األول أتى للبابا نادًما ومعترًفا أنهم أغـروه برشـوة ليـدعي    ... قتل األسقف أرسانيوسو

  ).كذًبا، والثاني كان مختفًيا في صور



عقد مجمع في صور يرأسه يوسـابيوس القيصـري يحركـه يوسـابيوس      335في سنة   . 3

تيموثـاوس  النيقوميدي، فيه قامت امرأة زانية تتهمه باغتصابه لها، فقام تلميذه الشماس 

.... يحدثها كأنه أثناسيوس فقالت له بوقاحة أنه هو الذي سـلبها عفتهـا وبتوليتهـا   

عرضوا أيًضا قضية الكاهن أسخيراس واألسقف أرسـانيوس وجـاءوا   ! عندئذ خزي الكل

  .بشهود من اليهود يدعون أنهم موعوظون جدد

  . إلى القسطنطينيةومع ظهور براءته هاج المجمع وماج، فترك البابا المجمع وانطلق   

وإذ شعر يوسابيوس وأعوانه بالخطر يالحقهم أسرعوا ليدعوا بأن البابا هدد بمنـع إرسـال     

القمح من اإلسكندرية إلى القسطنطينية، فهاج الملك ونفاه إلى تريف وكان ذلك فـي  

  "....الرب يحكم بيني وبينك: " في جرأة قال البابا لإلمبراطور. م 336فبراير 

مـن   -بعـد تدشـين كنيسـة القبـر المقـدس      -صور ُعقد مجمع في أورشليم  بعد مجمع  

األريوسيين أصدروا قراًرا بعودة أريوس إلى اإلسكندرية في غياب البابـا المنفـي، فعـاد    

أريوس تحت حراسة مشددة لكن ثورة الشعب ضده ألزمت الوالي أن يطالـب بسـحبه   

  .ورده إلى القسطنطينية، فاستدعاه اإلمبراطور

ل يوسابيوس النيقوميدي كل الجهد لعودة أريوس للشركة الكنسية فكـان البطريـرك   بذ  

القسطنطيني الكسندروس مّر النفس، ولما ُألزم بقبوله صلى إلى اهللا، فمـات أريـوس   

  . في مرحاض عام وهو في طريقه إلى الكنيسة

وس بعد حوالي عام إذ كان قسطنطين على فراش الموت أوصى بعودة البابـا أثناسـي    

إلى كرسيه، وبالفعل عاد ليجد اإلسكندرية كلها تترقبه على الشاطئ كمـالك انحـدر   

  !إليهم من السماء

لم يهدأ يوسابيوس النيقوميدي عن مقاومة البابا، فقد نجـح فـي إقنـاع اإلمبراطـور أن       .4

يستدعي الوالي ثيوذوروس ألنه كان صديًقا للبابا ويرسل فيالجيوس الكبادوكي عوًضـا  

  .وهو عدو عنيف للبابا) م 337 – 335(الذي كان قد حكم اإلسكندرية قبال عنه، 

قام األريوسيون بأعمال شغب وتخريب وقتل إلثارة اإلمبراطور بأن وجود البابا ينزع السـالم    

عن اإلسكندرية، كما وجهوا ضده اتهامات كاستيالئه علـى القمـح الخـاص بـالفقراء،     

ها بدون قرار مجمعي، وقد نزل القديس أنبا أنطونيوس وإعالنهم أن عودته غير كنسية ألن

  .يساند البابا المتألم



أنهمك يوسابيوس النيقوميدي في االنتقال من نيقوميديا إلـى أسـقفية    338خالل عام   . 5

القسطنطينية، ألن العاصمة كانت قد انتقلت رسمًيا من نيقوميديا إلى القسطنطينية، وإذ 

أقنـع اإلمبراطـور    338لبابـا أثناسـيوس ففـي نهايـة     نجح في ذلك تفرغ لمقاومـة ا 

قنسطانطيوس بعقد مجمع في إنطاكية، فيه يصدر قراًرا بعزل البابا، صدر األمـر وانطلـق   

تعرض الكهنة والرهبان مع الشعب حتى . الرعاع إلى كنيسة ثيؤناس لقتله، فهرب البابا

خرون، وبعد أربعة أيام دخـل  النساء إلى موجة مرة من العذابات بل وُذبح البعض وُسجن آ

  .غريغوريوس الكبادوكي كأسقف للمدينة يضطهد المؤمنين

لم يقف الرهبان مكتوفي األيدي، فقد أرسل القديس أنبا أنطونيوس عدة رسـائل منهـا     

إلى األسقف الدخيل وبعض الضباط يؤنبهم عن تصرفاتهم، كما بعث القديس باخوميوس 

  .درس ليسندا المؤمنين باإلسكندرية في غيبة الباباأفضل راهبين عنده هما زكاوس وتا

سافر البابا أثناسيوس إلى روما ليلتقي بصديقه البابا يوليوس حيث كتب األخير رسـالة    

إلى يوسابيوس النيقوميدي وجماعته كطلب مجمع رومـا، فـي هـذه الزيـارة دخلـت      

  .الرهبنة إلى الغرب، وتشبع الفكر الالتيني بالهوتيات أثناسيوس

اعتبر اتباع يوسابيوس رسالة يوليوس التي برأت البابا أثناسيوس إهانة لكرامتهم، فعقدوا   

  .مجمًعا بإنطاكية، وكتبوا له يتهكمون ويهددون لكن في شيء من الحذاقة

التقى البابا أثناسيوس بإمبراطور الغرب قسطانس في ميالن وقد حـاول   342في سنة   

اطور الشرق قسطنطيوس أنه تالقى معه ليطلـب عقـد   اليوسابيون أن يصوروا ألخيه إمبر

مجمع عام ألساقفة الشرق والغرب، وقد أكّد البابا أنه لم يفعل ذلك، إنما كانـت الفكـرة   

  .لدى قسطانس قبل لقائه بالبابا

عاصـمة  (رأى اإلمبراطوران الشرقي والغربي أن ُيعقد مجمع في سـرديكا أي صـوفيا     . 6

، وقد جاء األساقفة األريوسـيون  343ين وكان ذلك في عام على حدود المملكت) بلغاريا

، ورفضوا حضور المجمع لـدخول البابـا أثناسـيوس    )كان يوسابيوس قد مات(من الشرق 

وجماعته فيه، وإنما اجتمعوا في مدينة فيلوبوليس مقابل سـرديكا وتقـع فـي حـدود     

كا يعتذرون أنهـم  مملكة الشرق، وقد تركوا خطاًبا بيد يوستاثيوس كاهن كنيسة سردي

اضطروا للرجوع لدعوة اإلمبراطور لهم بعد عودتـه منتصـًرا علـى الفـرس، فيـه حرمـوا       

أما آباء مجمع سرديكا فوقعوا حرماًنـا علـى   . هوسيوس ويوليوس وأثناسيوس وغيرهم

  .أحد عشر أسقًفا أريوسًيا



ندرية لكن استخدم األريوسيون إجراءات حازمة لمنع دخول أثناسيوس ورجاله إلى اإلسك  

الرب بدد مشورتهم بأيٍد أريوسية، فقد أتى بعض األريوسيين بامرأة شريرة ودخلـوا بهـا   

. إلى أسقفين كانا مندوبي اإلمبراطور قسطانس موفدين إلى أخيه إمبراطـور الشـرق  

وإذ دخلت المرأة إلى حجرة أحدهما ووجدته شيًخا وقوًرا يغط فـي النـوم صـرخت،    

ا قد حدث، وبسببها ُعـزل األريوسـي إسـطفانوس أسـقف     وتجمعت المدينة وأعلنت م

هنا تيقظ ضمير إمبراطور الشرق ليدرك شر األريوسيين وأالعيبهم فـأمر بعـودة   . إنطاكية

جميع المنفيين بسببهم، بل وأرسل ثالثة خطابات للبابا أثناسيوس يعلن فيها شوقه لرؤياه، 

  .مترجًيا عودته إلى كرسيه

اطور التقى أثناسيوس بصديقه الحميم يوليوس أسـقف رومـا   قبل أن يذهب إلى اإلمبر  

التي اهتزت نفسه بالفرح فكتب رسالة إلى كهنة اإلسكندرية وشعبها يهنئهم علـى  

  .عودة أبيهم المناضل

 346التقى رجل اآلالم باإلمبراطور، ثم انتقل إلى بالده، ليستقبله شعبه بفرح عجيب عام   

وات، فيه ذاق الشعب مرارة الحرمان من رعاية البابا مع م، بعد غياب طال أكثر من سبع سن

سقوطهم تحت اضطهاد األريوسيين والميليتيين لهم، فكان رجوعه سبب بركة إذ رسم 

األساقفة لإليبارشيات الخالية وازداد عدد المكرسين للخدمة والمتبتلـين والرهبـان بصـورة    

  .ضخمة، وانطلق الكل يود تعويض السنوات العجاف

نتهز األريوسيين قتل قسطانس صديق البابا أثناسيوس حيث قامت حرب أهلية بين قاتل ا  . 7

قسطانس ماجننتيوس واإلمبراطور قسطنطيوس الذي صـار إمبراطـوًرا للشـرق والغـرب     

وإذ . شغلت اإلمبراطورية أكثر من ثالث سنوات، واتهموا البابا أن له عالقة سـرية بالقاتـل  

وس تفرغ لمقاومة البابا الذي كان يكن له كراهيـة بغيضـة   تخلص اإلمبراطور من ماجننتي

وبغضب شديد ألزم أساقفة الشرق والغرب بعقد مجمعين فـي آرل بفرنسـا   . في داخله

وميالن لعزل البابا ونفيه، وقد احتمل بعض األساقفة النفي مثل باولينيوس أسـقف تريـف،   

ـ  ا، وديوناسـيوس أسـقف   ولوسيفر مطران سردينيا، ويوسابيوس أسقف فرشيلي بإيطالي

ميالن، وهوسيوس أسقف قرطبة الذي كان قد بلغ المائة من عمره، أما ليبريـوس أسـقف   

روما فقد ثابر إلى حين وأخيًرا زّل صاغًرا ووّقع على وثيقة األريوسيين بعد أن أمضى في 

  . النفي سنتين



الشـعب، وإذ  هاجم الجند كنيسة القديس ثيوناس بينما كان البابا يصلي مع الكهنـة و   

ماجت الجموع وسط بريق السيوف أراد البابا أن يبقى حتى يخرج أخر شـخص، لكـن   

الكهنة والرهبان ألزموه باالنسحاب خاصة وأن الظالم حّل بالموقع حين انطفأت الشموع 

  .والمصابيح

  ! بقى أثناسيوس هارًبا ست سنوات يطلب اإلمبراطور رأسه دون جدوى  

كبادوكي أسقًفا يغتصب الشعب ويتسلم الكنائس عنوة ويجمع قدم اإلمبراطور جورج ال  

األموال، لكنه لم يستطع أن يحتمل البقاء في اإلسـكندرية، فهـرب ليعـود بعـد مـوت      

  ).ربما لالستيالء على أمواله(فيقتله الوثنيون الذين كانوا يبغضونه ) 361سنة (اإلمبراطور 

ر إلى دير ومن موضع إلى أخر، بقلبـه  كان أثناسيوس في منفاه االختياري يتنقل من دي  

الملتهب بحب اهللا وشعبه، يرعى أوالده خالل كتاباته العميقة، فكان خصًبا في إنتاجـه  

كتب سيرة األنبا أنطونيوس، ودفاعه عن هروبه، وأرسل خطابات إلى أسـاقفة  . الروحي

وإلـى  ) كاجلياري بجزيرة سردينيا غرب إيطاليـا (مصر وليبيا ولوسيفر أسقف كاالريس 

الرهبان المصريين، وأربع مقاالت ضد األريوسيين، وخمس رسائل عقائدية لسيرابيون أسـقف  

  .تمى، وخطابات عن الروح القدس، وكتاب المجامع

ومعـه   362بموت قسطانطيوس وتولي يوليانوس الحكم ظهر البابا أثناسـيوس عـام     

  .نفيين بالصعيدلوسيفر أسقف كالديوس وأوسابيوس أسقف فرشيلي اللذان كانا م

، إذ كـان  "مجمع القديسـين والمعتـرفين  "دعي  362عقد البابا مجمًعا باإلسكندرية عام   

جميعهم قد حضروا من النفي أو نالوا عذابات، لكن لم يدم الحال، فقد شـعر يوليـانوس   

بخطورة البابا أثناسيوس على الوثنية فبعث لوالي اإلسكندرية يقول بـأن األمـر بعـودة    

إلى بالدهم ال إلى كراسيهم، آمًرا إياه بطرد أثناسيوس خارج مصـر، فاضـطر    المنفيين

وإذ شدد اإلمبراطور على الـوالي اضـطر   . شهور 6البابا إلى االختفاء في مقبرة أبيه 

البابا إلى ترك اإلسكندرية متجًها إلى الصعيد في مركـب لحقتهـا مركـب الـوالي،     

فأسـرعوا نحـو   " إنه ليس بعيد عـنكم : "همفسأله الجند عن أثناسيوس، أما هو فقال ل

الصعيد، وعاد هو إلى مدينة كايرو بجوار ممفيس، وبعد فترة صار يتنقل بين األديرة فـي  

  .الصعيد

ُقتل يوليانوس وتولى جوفيان الحكم فأرسل خطاًبا وّدًيا للبابا يدعوه للعودة، كمـا أمـر     

عقد مجمًعـا فيـه كتـب خطاًبـا     رجع البابا إلى اإلسكندرية حيث . بعودة كل المنفيين



يحوي قانون اإليمان النيقوي، ثم انطلق لمقابلة اإلمبراطور الذي قابلـه بالترحـاب ليعـود    

  . ، حامًال معه خطابات اإلمبراطور364إلى اإلسكندرية في فبراير 

وتولى فالنتينان الحكم في نفس الشهر فاستلم الغرب  364مات جوفنيان في فبراير   

  .النس األريوسي الشرقوسّلم أخاه ف

بعث فالنس منشوًرا بعودة جميع األساقفة الذين سبق نفيهم في حكم يوليانوس إلـى    . 8

وتحت ضغط الشـعب  . أماكن نفيهم، اضطر البابا أن يغادر اإلسكندرية إلى بيت ريفي

فامتألت ) 366فبراير - 635مايو (رجع أثناسيوس إلى كرسيه بعد حوالي تسعة شهور 

  .ة فرًحااإلسكندري

عاد البابا من نفيه الخامس وقد بلغ حوالي السبعين من عمره ليمارس رعايته لشعبه بـروح    

  .متقدة بالغيرة، خاصة في تطهير البلد من كل فكر أريوسي

أسـقًفا لالهتمـام بـالفكر اإليمـاني      90عقد مجمًعا باإلسكندرية مـن   369في عام   

السبعين من عمره ليسلم لألجيال وديعة اإليمان المستقيم، وبقى عامًال حتى بلغ الخامسة و

  .المستقيم بال انحراف

  

   –من قاموس آباء الكنيسة القبطية وقديسيها   

  صدار كنيسة مارجرجس أسبورتنج اسكندرية  أ

 


