
  القديس أثناسيوس الرسولى

 م فى نفس الوقت تقريبا الذى أسترد فيه ٢٩٨ولد أثناسيوس على األرجح فى مدينة األسكندرية نحو عام 

األمبراطور دقلديانوس األسكندرية من أيدى الفرس وتربى تربية مسيحية ويرجح بعض المؤرخين أن أباه آان 

 الشهيرة ، وأن آانت آتاباته تنم عن إلمام واسع بالفلسفات اليونانية آاهنا وأنه تلقى التعليم فى مدرسة األسكندرية

  .ولعله آان يتردد على حلقاتها الدراسية 

يورد روفينوس قصة شهيرة أن البابا ألكسندروس شاهد أثناسيوس الصبي على شاطئ البحر وهو يمثل طقس 

منه وسرعان ما أصبح تلميذه وسكرتيره الخاص المعمودية مع أقران له ، على أية حال لقد قرب البابا أثناسيوس 

 من مكان أختفائه ٣٥٨ ومن المؤآد أن والدا أثناسيوس عاشا الى سن متقدمة حيث يذآر فى رسالة أرسلها عام  .

يراقبون ) األريوسيون(أنهم ... أننى بسبب أضطهادهم ال أستطيع أن أرى والدىًّ " ... الى أحد أساقفة سردينيا 

ل أنسان يدخل أو يخرج من المدينة، يفتشون المراآب، يجولون فى الصحراء، ققون من آالشوارع ويتح

و يبدو أن والد أثناسيوس قد توفى بعد ذلك "خوة حتى أقلقوا راحة آل أنسان ، ويتحرشون باأليحاصرون البيوت

  .بنحو ست سنوات أذ أنه يذآر أنه ظل مختبئا فى مقبرة أبيه لمدة أربعة شهور 

خ ميالد أثناسيوس نعلم أنه عاصر الفترة األخيرة من األضطهاد وآان فتى حين أصدر قسطنطين الكبير ومن تاري

 ، وقد ظهرت ثمار الروح القدس مبكرة فى أثناسيوس حيث آتب وهو بعد ٣١٢مرسوم التسامح الدينى فى ميالنو 

 قبل أن يتفجر الصراع ضد الهرطقة ٣١٤عام " ضد الوثنيين " شاب آتابه األشهر تجسد الكلمة ورسالتة البديعة 

  . والتى سرعان ما أدت الى أنعقاد مجمع مصرى أصدر قرارا بحرمان آريوس ٣١٨األريوسية عام 

سكندرى   اوالمرجح أن آريوس من أصل ليبى تتلمذ على لوقيانوس األنطاآى ورسم قسا فى عهد البابا آشيالس                   ( ل

يح  رى)  م ٣١١تن سة الكب ى الكني وعظ ف ولى ال ا وت ى بوآالي ا اآلن (  ف وم مكانه ى تق ارمرقس والت ى أسسها م الت

ساواة              ) الكاتدرائية المرقسية باألسكندرية     اره لم سيد المسيح وأنك ترآزت أفكاره المنحرفة حول رفضه لالهوت ال

ين س       وى اآلب واألبن ووحدة الجوهر بينهما ، وآان موهوبا فى الكالم قادرا على إجتذاب العامة وأنصاف المتعلم

ستميل                د أستطاع أن ي سياسية وق قدرته الشيطانية على التغلغل فى أوساط السلطة واللعب على أوتار الصراعات ال

  .الى أفكاره يوسابيوس أسقف نيقوميديا صاحب النفوذ فى البالط الملكى  

ن أغان ولكن آريوس لم يقف عند حد وأستغل طول أناة البابا ألكسندروس وسرعان ما نظم قصائد على أوزا

شعبية ضمنها أفكاره المنحرفة وهرطقاته وجال هو وتالميذه حتى تمكن من أستقطاب أعداد آبيرة من العامة بل 

ومن بسطاء األآليروس ، وأصبحت هذه األغاني تسمع فى األسواق والحظائر وعلى أرصفة الميناء فأصدر 

  . مجمع أآليروس األسكندرية وثيقة بحرمانه ووقعوا جميعا عليها 

 أنتهت الحروب األهلية التى نشبت بين قسطنطين وشرآاؤه فى السلطة وأصبح قسطنطين هو ٣٢٣فى شتاء عام 

الحاآم األوحد لألمبراطورية الرومانية شرقا وغربا ، وفى العام التالى يتدخل األمبراطور ألول مرة فى القضية 

ستشار لقسطنطين الى األسكندرية ليجتمع وآان بمثابة م) أسبانيا(وسية ويرسل هوسيوس أسقف غرناطة األري

باألآليروس ، وأذ أتضح حجم المشكلة قرر األمبراطور الدعوة الى أول مجمع مسكونى فى نيقيه المدينة التى 

  .قرر فيما بعد أن ينقل أليها العاصمة 

ونية التى تشمل آل آان إنعقاد مجمع نيقيه عالمة فارقة فى التاريخ المسيحى أذ صار تدشينا لبدء الحرآة المسك

]  أفسس – أورشليم – أنطاآيه – روما – القسطنطينية –األسكندرية [ الكراسى األسقفية الكبيرة فى ذلك العصر 

، وآان نفوذ اثناسيوس الشاب واضحا خالل مناقشات المجمع والتى تمخضت عن صياغة الجزء األول من قانون 



ولكن هزيمة آريوس فى نيقيه لم تكن نهاية .  هرطقة آريوس األيمان آما معرفه اآلن والذى رفض بشكل قاطع

هذه الهرطقة ولم توقف سريانها فى عقول العامة بل وآثير من األآليروس والرهبان وأصبحت المواجهة صريحة 

بين الحزب األريوسى وبين القديس أثناسيوس الذى أصبح بطريرآا بعد أقل من شهرين من نياحة البابا 

  . م ٣٢٨ألكسنروس عام 

وفى البداية ، وحرصا على وحدة أمبراطوريته تبنى األمبراطور قسطنطين حكم مجمع نيقيه ، أال أنه تردد فى 

موقفه بعد ذلك ألسباب سياسية فضال عن نفوذ شقيقته آونستانتيا التى أعتنقت هرطقة آريوس ويوسابيوس أسقف 

 أذ يؤآد أغلب مؤرخى ذلك العصر ضيق قسطنطين وغيرته من وربما ألسباب شخصية. نيقوميديا المقرب منه 

شخصية أثناسيوس الجبارة وصيته المدوى ، وعلى فراش الموت رجع قسطنطين الى الحق وأمر بعودة 

أثناسيوس الى آرسيه ولكن ليس قبل أن يعانى القديس مرارة النفى ويشرب آأس الظلم واألفتراء حتى آخر قطرة 

!!  

 بخبثه أن يقنع الكثيرين بأنه مستعد لقبول حل وسط لذا طولب أثناسيوس بأن يتساهل قليال لقد أستطاع آريوس

وأن يقبل عودة !! ) فقد ساد األعتقاد أنه خالف شخصى ( حرصا على وحدة الكنيسة وأن يتصالح مع آريوس 

نازل فيما يخص شخص آريوس الى شرآة الكنيسة ، آالم يسهل أقتناع العامة به ولكن هل يملك أثناسيوس أن يت

األمر الذى رفضه القديس تماما ورفض حضور مجمع عقد فى قيصرية من أجل ! رب المجد يسوع المسيح  ؟

  .هذه المصالحة المشبوهة وغادر األسكندرية منفيا ليقيم على حدود ألمانيا نحو عامين 

 عقده ودعيت أليه أغلبية من  م لحضور مجمع أتفق على٣٣٥تصاعد األمر ووصل آريوس الى القسطنطينية عام 

حزب آريوس وأصبح من المؤآد أن هذا المجمع سوف ينتصر آلريوس ويدين أثناسيوس وفكر أثناسيوس ، ولكن 

اهللا يتدخل بضربة قاصمة ، ففى ليلة انعقاد المجمع يقف للصالة أسقف غرناطة وأسقف نصيبين وقبل أن ينعقد 

  !!فى القسطنطينية وهو متجه لحضور أفتتاح المجمع المنتظر المجمع يسقط أريوس ميتا فى مرحاض عمومى 

 م إال أن الهرطقة لم تمت بموت ٣٣٧لم تكن هذه هى النهاية فرغم عودة القديس أثناسيوس الى اإلسكندرية عام 

صاحبها وآان على القديس أن يخوض صراعا طويال  مع خلفاء قسطنطين ومع أساقفة المشرق الذين حقدوا عليه 

  . وقوته وأتاحت األريوسية الفرصة لهم لمحاربته ولكن فى هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا لعلمه

  

  تواريخ من حياة القديس أثناسيوس

  ميالد القديس أثناسيوس     ٢٩٧/٢٩٨

  بدء بطريرآية البابا بطرس خاتم الشهداء     ٣٠١

  )رة قسطنطين ومكسيميانوس قياص( تنازل دقلديانوس عن العرش      ٣٠٥

  استشهاد البابا بطرس خاتم الشهداء ٣١١

   البابا أخيالس بطريرآا لإلسكندرية–انتصار قسطنطين تحت أسوار روما  ٣١٢

  مرسوم التسامح الديني يصدر فى ميالنو ٣١٣

  ) تجسد الكلمة –ضد الوثنيين ( أول آتب ألثناسيوس  ٣١٤

  بدء الصراع مع األريوسية ٣١٨

 حرم أريوس فى مجمع لألساقفة المصريين ٣١٩

   آريوس يوقعها أآليروس اإلسكندريةوثيقة حرم ٣٢٢



 قسطنطين يصبح الحاآم األوحد لإلمبراطورية الرومانية ٣٢٣

 أول تدخل لقسطنطين فى المشكلة األريوسية  ٣٢٤

 مجمع نيقيه المسكونى  ٣٢٥

   لإلسكندرية ٢٠أثناسيوس يصبح البابا  ٣٢٨

 القديس يزور أديرة الصعيد األعلى ويلتقي مع باخوميوس أب الشرآة ٣٢٩

   األول ألثناسيوس فى بلدة على الحدود بين ألمانيا وفرنسا النفى–مجمع صور ٣٣٥

 موت آريوس فى القسطنطينية ٣٣٦

  عودة القديس الى اإلسكندرية–موت قسطنطين الكبير  ٣٣٧

 القديس األنبا أنطونيوس يزور اإلسكندرية ٣٣٨

مجمع فى أنطاآية يصدر قرارا بحرمان أثناسيوس ويعين أسقفا دخيال يدعى جريجوريوس آبديل  ٣٣٩

 وس والشعب يتصدى له ألثناسي

أثناسيوس يضطر للهروب من الكنيسة عندما أقتحم الجند المكان أثناء الصالة فى مشهد رهيب يصفه    ٣٣٩

  . القديس بشكل مؤثر فى إحدى رسائله 

   سنوات وأساقفة روما يساندونه ٣القديس يسافر الى روما ويبقى بها 

  دةالقديس يعود أخيرا الى اإلسكندرية بعد مشاق عدي ٣٤٦

  !مجمع فى فرنسا ضد أثناسيوس  ٣٥٣

 يصبح قيصرا) الجاحد ( يوليانوس –! مجمع فى ميالن ضد أثناسيوس     ٣٥٥

  )بداية النفى الثالث (  الوالى الرومانى يطارد أثناسيوس –األنبا أنطونيوس  القديس نياحة   ٣٥٦

  مرسوم ملكي بعودة األساقفة الذين أبعدوا عن آراسيهم ٣٦٢

   يوليانوس ينقلب عليه فيضطر لالختفاء– عودة أثناسيوس الى آرسيه

القديس يتنقل سرا بين اإلسكندرية والصعيد ، ثم يترك مصر الى شمال الفرات ثم الى أنطاآية  ٣٦٣

  . م ٣٦٤ويعود أخيرا الى اإلسكندرية عام  

 ية األريوسمن ـباع تجدد االضطهاد  ٣٦٤

 قرار بطرد أثناسيوس الذى ينسحب الى منزل فى الريف ٣٦٥

 وس رسميا الى آرسيهإعادة أثناسي ٣٦٦

  اضطرابات فى اإلسكندرية واحتراق الكنيسة الكبرى ٣٦٧

القديس أثناسيوس يبدأ فى بناء الكنيسة التذآارية آلتي سميت على أسمه فيما بعد ، ويتم تدشينها فى  ٣٦٨

  م٣٧٠عام 

  آتابان للقديس أثناسيوس ضد الهرطقة األبوليناريه ٣٧١

 .ى  نياحة القديس أثناسيوس الرسول-منتصف مايو  ٣٧٢
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