
 مارجرجس العظيم الثعهيد كنيسة
 اإلسكندرية - سبونتج

ر ذيذيعوص. ٠الةطيص اصرد ري  الف
الغهسية ٠للطراساليغ

ب٤اددئ مو ساا
الرسولي أثناسيوس القديس

د . (١٦)اآلباء ض



الهرو.ب عن الدفاع ب ا ت ك ل . ا
الرسولي أثناسيوس القديس ف ؤل م ل : ا
الكنسة للدراسات الضرير ديديموسن القديس أسرة جمة ر : الت

يوسف ريمون : المراجمة
مجدى مراد د١ ا د ء - ال
ة س سدورتنح - مارجرجس العظيم الشهيد كن ر ش ا ن ل : ا

٢٠١١ األولى-يذاير ا ا ا ٠ ذ ٠ ا
ى١ير|ا٠, طجل  ال|-

١١ح١٧ءائ€ه.¥\٠ج-ا88.061
٢٤- ج ت ر و سب ا ت ل د ل ٠ه/٩.١٩٢٣ ت: شا ٢ .٣

٠ ذ ٠ د٨١ا



سة وده األنبا المعفلم البابا قدا  الائلث شغ
ة الكرازة وبطريرك اإلسكندرية بابا د ت ر م ل ا





المقدمة

١الرسولي أثناسيوس القديس
د األولى الكنيسة شخصيات أعظم من هو ع ر ب ص  ع
 يتألم ولكي األزلي، لالبن شهادتهم ليكثل الله أقامه الرسل.

ن الصحيح اإليمان أجل من مثلهم م ا و ن ن ه ا ه ك ب ق  ل
س بلسان الكنيسة ودعته |االرسولياا. دي س الق  غريغوريو

٠الحقيقةاا عن والمناضد الكنيسة ا|ءمود النزينزي

 ويقينه المسيح، للسيد أثناسيوس القديس محبة كانت لقد
ل فقط ليس المفتاح هما للبشر، ومحبته الله صالح من ك  ل

 أن نجد ولهذا كتاباته. لكل أيضتا بل والعتعنم، األب هذا حياة
الصدارة مكان يحتل العتجسد، الكلمة المسيح السيد شخص

تعاليم. كل في
صر صعيد في ولذ  حوالي اإلسكندرية في أيضتا وقيل م

س، وحسب م.٢٩٨/٢٩٧ د روفينو ا ق ب ج ع ا أ ب ا ب ل  ا
صبي ألكسندروس س نمثل كان عندما أذائسيوس بال و طق

ف ١ ر ص ت ب عن ب ل٠ا كتا خ د جيا علم إلمى م و ول ر س للقمص ٠البات يعقوب تالر
دلي.



ى اآلخرين الصبية بعض مع المعمودية ر شاطئ عل ح لب  ا
ي ربما شماسائ فرسمه باإلسكندرية، م م،٣١ ٨ ف ه ث ن  عي

له. خاصتا سكرتيرأ
ي العنيف االستشهاد عصر في عاش ذ ل ة ا ر ط ا  ألب
س دقلديانوس  م(،٣١٣-٣٠٣) ومكسيمينوس وجاليريو

ء ن٠ بكثير معرفة على وكان شهدا ن ال رفي ي والمعت  ف
 سبيل في للجهاد ابحقيقي المعنى منهم تعئم وقد اإلسكندرية.

ي وقئ قضى شبابه، فترة وفي اإليمان. ة ف ري ب ت ال ح  ت
ل ومكتسائ له امتتلمن أنطونيوس أنبا العظيم إرشاد ئ ضا ف

ى البريء يديه. عل
س شماسه ألكسندروس البابا اصطحب و سي فا ى أ ل  إ

 حاز وحكمته وعقله وغيرته وبشجاعته . م٣ ٢ ٥ نيقية مجمع
د غالبية إعجاب ق ٣ ١ ٨ا ق س ضرين أ ي الحا ستثيم م  ال
د أثار الوقت نفس وفي اإليمان، ق سد ح ح طقة و هرا ال

اآلريوسيين.
ق باإلجماع أختير  كرسي على ألكسندروس البابا ليخل

. البابا واصبح م،٣٢٨ في االسكندرية د ي على ٢ ا س ر  ك
الرسول. مرقس مار

الهروب عن الدفاع

٦



اآلريوسية ضد جهاده

م حياته معظم أثناسيوس القديس قضى و ا ق ة ي طق ر ه
وا وأتباعه آريوس أن من الرغم وعلى آريوس، ن ا د ك ق

ع في الشركة من وحرموا أدينوا م ج ، م ة ي ق ي م إال ن ه ن  أ
 أثناسيوس للقديس متاعب مسببين يلين ال عناد في استعووا
كلها. وللكنيسة

ي اآلريوسيون رأى س ف هم أذكاسيوس القدي و  عد
ؤ طريق وعن ضده. كلل بال وعملوا األساسي م ل  امراتا
ى حصلوا والتهديدات والعكائد والكذب  السلطات مساندة عل
 اإلمبراطور أقنعوا وبالفعل الشرق. في والرائسات المدنية

ى أثاسيوس القديس يرسل أن قسطنطين ل ى إ ف من ي ال  ف
 م.٣٣ه في فرنسا

اثناسيوس القديس نغي
ة مرات خمس أثناسيوس القديس نغى صل ف ء من ا ث  أ

عاتا: ٣١ مدى على حياته
ف إلى م٣٣٧ : م٣٣ه ن٠ نفي .١ ري سا ت رن ر بغ م أ  ب

ن. طي طن ه بحفاوة االبن قسطنطين واسنثبله ق م ر ك وأ

ت ن٠ االباء كتابا



ص وكدب أسقفها. مكسيميانوس  إلى أنطونيوس أنبا الق
يستجب. لم اإلمبراطور ولكن نفيه يسشكر اإلمبراطور

ر روما إلى م٣ ٤ ٦ : م٣٣٩ من نغي .٢ م ا س ب طنتيو س  ق
ي) االمبراطور ت(011ة1لة111118 شرق م(.٣٦١-٣٣٧ ال

ل يحل لكي بالقوة الكبادوكي غريغوريوس وفرض ح م
ما بابا األول يوليوس أعلن وقد أثاسيوس، و ة ر ء را  ب
ي وأيضتا م،٣٤ ١ في هناك طقد مجمع في أذكاسيوس  ف

ا هو أثاسيوس أن نثرر م٣ ٤ ٣ في سرديكا مجمع ب ا ب ل  ا
م أثاسيوس يستطع لم ولكن لإلسكندرية. الشرعي سل  ق
د م٣٤ه غريغوريوس وفاة بعد إال كرسيه ا ع ي ف  ف
 االمبراطور حماية في الثاني نفيه فذزة في وكان م.٣٤٦

 في اقامته مدة اما م(.٣ه٠ -٣٣٧) لع008٤308 شطنس
ه ض ف٠ذعو الذي ب ر٠اا بركة سبب فكانت روما الل  خ

ى مرة وألول س٠اا،ل 1 القدببء., عل و س، د  ,باخوميو
خ وأيفتا ر  عليه. شعب١ا ، ، ام , نيقيه ايمان ش

ي اذاسبوص حامي قسطنس توفي ي م،٣ه٠ ف وف  وت
د السنة، نفس في أيضا روما بابا يوليوس ق ف ما ف ه ي  ف

س سيو شا ا أ د ن ا ،١ل س م ع م ج س ش سطنتيو  ق
ى ي ارل في مجمع عقد عل ف

الهروب عن الطاع



وأمر أثاسيوس وحرم م،٣هه في هيالنو في ثم م٣ه٣
 هذا وكان الكبادوكي. جورجيوس منه بدال وأقام بنفيه
الثالث. النفي هو

صرية للصحراء م٣٦٢ : م٣ه٦ من نغي .٣ ر الم م أ  ب
س توفي ولكن قسطنبوس. د قسطنتيو

د الدخيل، جورجيوس وقل م،٣٦١ في عا ن وأ يا ول ي
س فعاد العنفيين األساقفة الجديد اإلمبراطور سيو  أثنا

م.٣٦٢ في كرسيه إلى

٣: م٣٦٢ من نفي .٤ ٦  بأمر المصرية الصحراء إلى م٣
 إلى أثناسيوس عاد م،٣٦٣ يوليان مات وعندما يوليان.
كرسيه.

 بأمر المصرية الصحراء إلى م٣٦ ٦ : م٣ ٦ ٥ من نغي ٠ ٥
إلسكندرية شعب هدد ولكن .فابنس رة ا و ث ال د ب  ض

سة للمرة أثناسيوس لنفي االمبراطور م خا ف ال خا  ف
 م.٣٦٦ في وأعاده اإلمبرطور

 سالم في حياته من سنين سبعة اخر قضى وهكذا
 )حسب للشهداء ٨٩ عام بشنس ٧ في وتنيح باالسكندرية،

م.٣٧٣ القبطي(، التقويم

ت ن٠ االباء كتابا



الهروب عن الدفاع
 بداية في م٣ه٧ عام الدفاع هذا أثاسيوس القديس كتب

ه وقد الثالث، نفيه ه اآلريوسي الحلف اتهام على رذا كب  ل
 القديس فيه استعرض مواجهتهم، على القدرة وعدم بالجبن

ة ورغبتهم وخداعهم اآلريوسيون حقيقة أثناسيوس حقيقي  ال
ر في وليس عليه، والقضاء قذثه في حوا ، ال ه ع ك م ل ذ  ل

ا ليلة دفاصيل المقال هذا في القديس عرض وب ر ن ه  م
ت اآلريوسيون ز ما أهم ولكن أقواله. صدق ليب ي م ا ي ذ  ه

حي المفهوم فيه لنا قدم قد أثناسيوس أن هو المقال  المسي
 المواقف من بالعديد مسنشهنا الشر من الهروب عن السليم

 منه نتعلم جميال روحيا درستا اعدباره يمكننا لذلك الكتابية،
الحالي. عصرنا في ولو حتى الشر مواجهة في نسلك كيف

الهروب عن الدفاع



العمل هذا

 هذا لترجمة مسابقة الضرير ديديموس القديس أسرة أقامت
 المركزية اللجنة مع بالتعاون اإلنجليزية اللغة من النص
 الترجمة موهبة تنمية بهدف باالسكندرية الشباب لخدمة

 اثي حوالي المسابقة هذه في شارك وقد الشباب، لدى
 العالث عن مأخوذة هنا المنشورة والئترجمة متسابق. عشر

 اليوناني. النص على مراجعتها بعد بالمسابقة الفائزة أعمال

عن: العمل هذا نرجم
ء 3دال لل08ا٠ جء؛آل0ج آل1حة

ذح§£8
٧0سا16

ه الذى اليوناني النص على المراجعة وتمت ق ق م ح ل عا ل  ا
ز ت وب ي .آل0.0>ء112 أ  .ال0.0ال)ل2 , اهل1ا1ة81ال3 ف

الة2ا0,ج 1934, ۶.68-86  لج¥\٠ج؛ل 11, اا؛ا-ل£ة 30ل 1ل

اليوناناا اآلباء امكتبة مجعوعة والمنشورفي

ت ن٠ االباء كتابا

١١

0£٢ل 3.1,34-47



الهروب عن الدفاع

 بشفاعة نفوسنا في تعمل الكتاب هذا كلمات يجعل الرب
 وبصلوات الرسولي أنغاسيوس والقديس العذراء السيدة

آمين. الثالث، شنودة البابا القداسة صاحب

اسرة

الضرير ديديموس القديس

الكنسية للدراسات

١٢



ن ت ب االباء كتابا

 هروبه عن أثناسيوس القديس دفاع

ن االتهام جب ل ا ب

ت لقد ع  الحالي أنطاكية أسقف االيونديوساا ان سب
 األسقف وجيورجيوس نيرون أسقف ااذاركيسوس|ا ومعه

 يشيعون لهم؛ التابعين اآلريوسين وسائر لالدوكية، الحالي
ن ويثهمونني ويشتمونني عديدة افتراءات ضدي جب  لم ألني بال

يهلكوني. لكي طلبوني حينما أيديهم إلى نفسي اسلم
ن تمخي ورغم ة م ب ا ت ر ك ي ك ل هم صفئدأ ا مات ها  ات

ك الناس، كل يعرفها حقائق أمتلك أني إذ وافتراءاتهم، ل  ي
 يتبعون النين وال هم ال بكارها، يستطيعوا لن التي الحقائق
ي يرغمني ما يوجد ال ولكن كلماتهم. ك هم، أرد ل  إذ علي

ن هو الكنب |اإن القاثل: الرب تعليم يكفيهم س م بلي  ، أ إ
ن خاطغون وال شائمون ال 11 الرسول: قول وكذلك و رث  ي
ت يكفي وهذا .٣اللها ملكوت م إلثبا ه ن  وال يفخرون ال أ
انشخصثة. أهوائهم بحسب بل اإلنجيل؛ بحسب يعملون

ظر ا  (٤٤ :٨ )يو ان

و١٣ .٦ك ١؛



ن، يتهمونني وألنهم جب أكثب أن يحتاج األمر رأيت بال
ى االتهام. هذا بخصوص القليل عل  ساشرحه، ما ضوء و

 ا^هثة، للكتب مطالعين غير أشرار اناس أنهم سيتضح
 نوحى فيها التي ال المير بأن يؤمنون ال فهم طالعوها وإن
 قد كانوا لنا بها، يؤمنون كانوا لو ألنهم الله. من بها

 يحاكون كانوا وما تعاليمها، يضاد بما وتصرفوا تجرأوا
المسيح. السيد قدلوا النين اليهود خبث

اليهود يشبهون االريوسيون

ا يشتم ومن وأمك أباك |اأكرم الرب: وصايا فمن ب  أو أ
وا اليهود ولكن ، 11هونا فلينت أتا م قا ا أ ون ن ا  نعاكعائ ق

ى يجب الذي العال محؤلين بالمهانة، الكرامة مسبدلين  عل

 غم الر على 5 الصدحيح. وجهه عن للوالدين ٥ إعطاؤ األبناء
ر  متهمين عكسه ا ٠ع ص، أا-بم إال د، ٠ا د اعسال ا او فو انهم ا٠م
ي بايديهم ها ,٠ ١ 1 ااا أ٠اا.. ا ٠٠ا٠ ا٠. را )اء األا,> )،٠٠ ر ٠1اا ف
ا ،،اا٠اا م يع

الهروب عن الدفاع

، -ا



 السبت، يشغلهم ولم الناموس يعنيهم يكن لم الحقيقة، في
 أيام باقي من أكهر السبت في الناموس يتعدون كانوا ألنهم

ى التالميذ يحسدون كانوا شرهم، وبسبب األسبوع.  عل

 يتمسكوا أن هي الوحيدة رغبتهم وكانت الخالص، طريق
 أجل من الخاص جزاءهم اليهود نال لذلك الناص. برأيهم
 وشعب سدوم اقضاة إشعياء وصفهم كما وصاروا تعنيهم

. ءمورة|ا

اآلريوسيين جهالة

ي اليهود أولئك من أقل ليسوا يئهمونني النين هؤالء  ف
ن ، يقولون ما يفهمون اال٠ ألنهم وحماقتهم، جهلهم و ظن  وي

 معرفتهم كل بينما يجهلونها، أنفسهم هم أمودا يعرفون أنهم
ى قاصرة د يوائ شدا أكثر جيل وصتنع الشر فعل عل ع  ب

ث بقصد هذا هروبنا على يلوموننا ال هم يوم. ح ى ال ل  ع

م الرجال شجاعة نظهر أن منا يطلبون إذ الغضيلة، ي سل ت  ب
طر أننا يظنون ومكرأ، خبثا ممتلوئن وألنهم أنفسنا. ض  سن
ما هو هذا لنا، اتهامهم نتجنب حتى أيديهم في أنفسنا لشليم

ت من االباء كتابا

١٥



ف ولكن لتحقيقه. باستمرار ساعين يريدونه ن كي ك ع  أن ي
أعداء؟ من الرغبة هذه نقبل

الهروب عن الدفاع

العشينة اآلريوسيين أفعال

 كاألعداء، يفتشون نجدهم بينما أصدقاء أنهم يدعون هم
 تقواهم عدم نعارض ومازلنا كنا ألننا دماعتا، يسفكوا حتى

 ن٠ هرطقتهم. محاربة عن نكف ولن هكذا وسنستمر دوتا،
 من لهم؟ راق كما يهينوه ولم ويمسكوه يطاردوه لم الذي ذا
ؤا قد أنهم فإما وجدوه: أن وبعد عنه يفتشوا لم الذي ذا سا  أ

ميتة؟ شر أماتوه أو الطرق، بكل معاملته
ك كل ولكن هذا، فعلوا النين هم الخائم أن يبدو قد ل  ذ

 تحوي ال منطقه توجد هل الشر. خدام هم إذ برغبتهم، كان
 ضده يتآمروا ولم عارضهم الذي ذا من لخبثهم؟ ما تنكادا
ن  يزابل؟ طريقة على نصعنتعة خججا نلفي

الصفيرة الكنانس اضطهاد

ن النين أساقفتها تندب ال اآلن كنيسة من هل و عان ن ي  م
هم؟ رت م ة مؤا كي طا ب فأن د ن س ت و ستاب ف ف إ ر معت  ال
ب وباالنياي األرثوذكسي ب بمراديون تد ، المحبو دأ  ج

وكارديريوس، كيمانيوس تدبا وأنترادوس بالقوس وكذلك

١



ت ن٠ االباء كتابا

ه المسيح نحب إفتروبيوس نتدب وأندريانوبوليس يفت خل  و
 وأنقرة ومات، بالسالسل مرة ن٠ أكثر قدوه الذي لوكيوس

زا كيروس، تندب وبيرية ماركيلوس، تندب غا ب و د ي  ت
ن الرجال هؤالء كل أسكليباس. ي ن ل وا ا ن هي د ا م ق ه ا ف  ن

٠ والمكر بالخديعة أعداؤهم
ا وأوليمبيوس لبودولون بالنسبة أما ف سق س، أ كي را  ث

ي عنا باحثين جالوا فقد ، وكهننتا نحن إلينا باإلضافة ك  ل
. عثروا متى العقبب تحت روؤسنا يضعوا ا ن ي ال عل و  ول
ن حقا ذلك ألن هلكنا. قد لكنا الوقت، ذلك في هروبنا ا  ن

 من دوناتس للحاكم بعضها أرسلوا التي الخطابات مضمون
س أجل موا ، أوليمبيو سئ ضها و ع ر ب خ آل ا ا ن  ضد

فيالجريوس. الحاكم إلى )أثاسيوس(
ى والدليل  أسقف لبافلوس اضطهادهم هو ذلك عل

كوكوس تسمى مدينة في عليه عثروا أن فبعد القسطنطينية،

ض ستعر س األساقفة هنا اثناسيوس القديس ي ألرثوذك آلريوسيون هاجمهم النين ا  ا

وقتلوهم.

س نفسه أثناسيوس القديس أي ألكليرو  له. التابعين وا

س أسقف ألرثوذكسي ثراكي ٠ءذه الحديث سبق الذي ا

١٧



 الذي فينبس، مستأجرين علنائ، شنقوه بكبادوكئة، الواقعة
 الخبيثة. لرغباتهم وخادتا لهرطقتهم نصيرا كان

الكبرى الكنائس اضطهاد

 لم البتة، كال الحين؟ ذلك هنن وسكتوا اكتفوا هل ولكن،
 عنها تتحنث التي العنوقة مثل صاروا بل بهذا، يكتفوا

 أربثة تشبع، ال ثالثة هات! هات، بنتان: ابلعلوفه األمثال:
 في أنفسهم ويدسون بالشر ينشبثون أنهم إذ ، كفا :تقول ال

الجرائم بالضبط يصف أن يستطيع من الكبرى. الكنائس
أفعالهم؟ كل يحصي أن يقدر هن أخيرءا! اقترفوها التي

 في يتعد والشعب سالم، في تعيش الكنائس كانت بينما
 ن٠و كراسيهم؛ عن األساقفة لينزعوا حضروا االجتماعات،

 رئيس وباولين روما، أساقفة رئيس ليبيريوس هؤالء:
 يطاليا، أساقفة رئيس وديونيسيوس )فرنسا(، الغال أساقفة

 من ويوسابيوس ساردس جزر أساقفة رئيس ولوكيفر
ن وأساقفة صالحون رجال هؤالء كل يطاليا. و عن  للحق، ن

يفعوا لم ألنهم ذنب، أي دون ونفوهم طردوهم لكنهم

الهروب عن الدفاع

ن على تعلق الماء، في تعيش دودة هي الطوقة ا ف إل ن ا ص والحيوا الدماء. وتمت
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ت ض االباء كتابا

ى يوقعوا ولم اآلريوسيين هرطقة  واالتهامات االفتراءات عل
ضدي. لئقوها التي الكاذبة

 المعترف العظيم الشيخ عن أتكئم أن حاجة في ولست
 تسثبوا قد أنهم يعرف الجميع ألن ، اهوسيوس! باإليمان

 بين من بل المعروف، غير بالشخص ليس وهذا نفيه. في
 يرأسه؟ ولم غقذ مجمع فأي شهرة. األكثر هو الرجال كل
 تحنثظ ال كنيسة وأي المستقيم! بحديثه الجميع يعجب ألم

 الذي ذا فمن رعايته؟ فترة إلى ترجع التي النكريات بأثمن
 شيائ أحد التلمس هل متهلال؟ يرحل ولم حزين وهو جاءه
ى يحصل ولم منه طلبه؟ ما عل

 اشتراكه لعدم عليه متهجمين تجاسروا فقد هذا، كل ومع
م وبسبب مؤامراتهم لي د ه ع ع وقي ى ت ت عل الفتراءا  ا

ت ضدنا. الكاذبة واالتهامات ح ت وت ضربا ة ال ز ك ت ن ل  ا
صؤت التي والمؤامرات له يكيلونها كانوا التي والنائبة ان

ب (٣٥٩ -٢٥٧) قرطبة أسقف كان أل ر الروحي وا ألمي طور ل ن. ا طي طن  وهو ق

ي. نيقية مجمع ترأس الذي ون سك آلريوسييون نفاه ال ن بشدة وعذبوه ا  قد عمره وكا

ت عام، المانة تخطى ح ألريوسيين شركة قبول على وافق التعنيب وطأة ت  رافضنا ا

ث ما كتب كرسيه إلى عاد وحين أنثاسيوس، خرم على التوقيع  أهوال وشرح له حد

ض التي التعنيب ألريوسيين حرم وأعاد لها تعر ى. مرة ا  له التمس وقد أخر
ر اثناسيوس عن ل فيما ال ب فع سب ر ل ض وما سنه كب قسوة. من له تعر



ه قصيرة لفترة لهم ذعل ذويه، على ون ك ا ل ن ي ل ش ي ل  ع

ي استمروا عندما شرهم أنفضح هكذا الجسد. هم ف عال ف  أ
روا  مسيحبين. حقا ليسوا أنهم مكان كل في لينب

االسكندرية كنيسة

ن اإلسكندرية على قبضتهم أحكموا قليل، وبعد ولي حا  م
 وفجأة، مضى. وقت أي من أسوأ األمور وبدت أيضتا. قتلنا

و الحرب وصراخ بالجنود محاطة بالكنيسة إذ ط ى ي ل  ع
صوم فترة فأثاء الصالة. صوت ألربعيني، ال ل ا ص  و

 من آتيا منهم، أكثر الشر نعنم الذي جيورجيوس، رسولهم
صخة، أسبوع وبعد كبادوكية. وا الب ق ل ى أ ر عذا ي ال  ف
 بالسالسل، هثقيدون وهم األساقفة الجنود وقاد السجون،

حموا هكذا واألرامل. اليتامى بيوت ونهبوا زل، اقت منا  ال
 ، المنازل على األختام ووضعوا ليال، المسيحيين واقتادوا

 ٠ ذويهم بسبب خطر في اإلكليروس عائالت وصارت
ا فإن الغرؤعة، االعتداءات هذه كل عن فهذأل د م  ق

يلي الذي األول األحد ففي ,شناعة. أكثر كان ذلك بعد حدث

الهروب عن الدفاع

زل صادروا اي ن من منا ب إلى يميل كا أثناسيوس. القديس جان
ن ت يعذبون اآلريوسييون كا ال التوقيع على يجبروهم لكي والكهنة األساقفة عائ

اليمان وثانق على الريوسي. ا ا
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الة للمقابر الشعب خرج حين الهتقنس، الخمسين عيد ص  لل
م وكانوا صومهم، بعد ه ع مي ضون ج رف ل ي و تا ن ع ال م

، بهذا جيورجيوس عبم أن لبث وما .١٦جبورجيوس ر م أل
ى ن الذي سباستيانوس، ندعى قواده أحد حمية أثار حت ا  ك
منيكبة. مدينة من

 من مجموعة معه األخير ا هذ اصطحب الحال وفي
ى وانقضوا المسئحين ١الجثود  سيوفا حاملين الشعب، عل

خبأ عندما الواقع، وفى وسهامهم. أقواسهم ومعهم مسلولة  ن
 الناس معظم ألن تصلي صغيرة قلة سوى يجد لم هناك
متأترءا. الوقت كان إذ منازلهم، إلى عادوا قد كانوا

كنثا ولم  العذارى وأحضر محرقة أوقد بل بهذا، ي
ى إجبارهن محاوأل منها، بالقرب  بإيمان االعنزاف عل

 مباالتهن وعدم الباسلة مقاومتهن رؤية وعند اريوس.
ى بالنار، ى وصغعهن مالبسهن هن جرءذهن الغور عل  عل

الوجه خالل من عليهن التعرف جعلت بطريقة وجوهن
جنا. صعبا أمرا

ألسقف جاء حينما ألريوسي ا س ا ر ر استو و جيورجيو السكندرية، كنائس ع  ا

صالة الشعب رفدنى صالة إر وائجه معه، ال ال المقابر في ال ئ ك شتن صالة عن ذل مع ال

آلريوسيين. ا

ت ن٠ االباء كتابا



ى بالقبض قام ذلك، وبعد ن عل عي رب ة أ ا ج ر ر م  وأ
 يضربونهم فكانوا قبل، من أحد يفعها لم بطريقة بضربهم

 األغصان مستخدمين حليقا، المقطوع النخيل شجر بأعواد
 أن حتى بقسوة، ظهرهم عتى جلدوهم لقد أشواائ. المملوءة
 التي األشواك بسبب حؤة١جر لعمليات احتاجوا منهم كبرين
ص أن كما أجسادهم، في غرسف د الب ل ق ق ت ن ي ا ل أ ت  ا م
ن كل أرشل وأخيرا الدامية. بالجراح دي ل ض ا م قب ه ي عل
الكبرى. الواحة في للمنبى العذارى ومعهم

 في ذويهم إلى ماتوا النين أجساد يسلموا لم ذلك ومع
 دون خارجا ألقوها ثم صمكنة طريقة بكل أخفوها بل حينه،

ف ال لكي تدفن، أن  ما هذا األحداث. بهذه عالقتهم تكش
 أهالي أما عقولهم. تحيت وقد المجانين، هؤالء يصنعه كان

ن، ذويهم العتراف متهنلون هم بينما الشهداء، ما إلي  كانوا با
 الكشر مكان كل في ونشروا األجساد، اختباء على ينوحون

الزائدة. وقسوتهم هؤالء كغر على الدالئل من
ا مصر من أساقفة بنفي قاموا لقد ذلك، من أكثر ي ب ي  ول

س، مويوس، أمونيوس، وهم: ن، جايو و س، فيل  هرمي
س، أغاثوس، نيالمون، بسينوسيريس، بلينيوس،  أناجمفو

، س و ك ر س، ما و وني م س، أ و دي ون ك را س د و في دل  أ
ضتا. ماركوس يدعى آخر وأسقف أثينودورون، و ا أي م أ

الهروب عن الدفاع



 معاملة تحت ساقوهما فقد وديوسقوروس هيراكس الكهنة:
 فمات الطريق مشاق يحتمل لم أحدهما أن لدرجة جنا قاسية

م كما نضه. المنفى في فمات اآلخر أما يصل، أن قبل ه ن  أ
 عنادهم ألن أسقفا، ثالنين من أكنز هروب في أيختا تسببوا

وا أن ممكائ كان إذ أخاب، عناد مثل كان صل ستأ ق ي ح  ال
 .األشوار هؤالء ارتكبها قد الفظائع هذه كل نعاهأ.

الشديدة اآلريوسيين قسوة

م إأل األمور، هذه لكل فعلهم من الرغم على ه ن م أ  ل
ل ضدنا، اقترفوها التي الشوور من يخجلوا هم ب جدان  و

ص في نجاحهم عدم أجل من بمرارة يحزنون ا التخل ن  م
 لذلك .اآلثمة أيديهم من اإلفالت استطعنا ألننا إيانا مئهمين

 بدمدمتهم أنهم عالمين غير جبني، على بتوبيخي يتظاهرون
ب ألن أنفسهم. إلى اللوم بالحري يحولون هذه، هرو إذا ال
 هناك أعظم. جرتا سيصير فاالضطهاد نخجال، أمرا كان

وئن اناس سعى بينما الموت، من هربا يخب ى آخرون ي ل  إ
ت؛ في رغبة االضطهاد ب المر كتا س وال شأ ل ر ا م ا ي
ا المدينة هذه في طردوكم ااوهتى بالهروب: ى اهربوف ل  إ

سعى من يعتبر الكتاب ولكن ،١٧ا٠ىاالخر ى ي ل ل أن إ ت ق ي

ت من االباء كتابا
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س. على كمتعد نفسه وا إذا النامو ن ا خوننا ك وب ى ي  عل
 هم فليكفوا أنفسهم، يلوموا أن لهم باألحرى لكان الهروب،

الهرب. عن الهاربون ليكف التامر عن
 كل يستخدمون نجدهم الشر، عن توقفهم من وبدال
 بذلك وهم شخصي، على أيديه.. ليضعوا المتاحة الوسائل
ة الواقع في هو إنما العضحنهدين هروب أن ينسون ج  خ

 من المرء يهرب فال يضطهدونهم. النين ضد قوية
 الشرير. القاسي من يهرب إنما العطوف، الوديع الشخص
 من وكل متضايق رجل كل أن يخبرنا المقدس والكتاب

 بالقرب يحتمي لكي شاول وجه من هرب نين عليه كان
. داود حضن من

ل على يحرصون الرجال هؤالء إن ن النين ق وئ خب  ي
م أن يبدو ولكن هذا، شرهم على دليل يوجد ال حتى ه م ث  إ

ب أصبح فكلما عقولهم. أعمى قد المعتاد و ر هم ه عدائ  أ
م تشهيدا، أكثر ا دمال صنعوا كلما للكلز، معرونا ه  إذ ألن

ة الموت خبر يحدث مباشرة، أعداءهم قدنوا ج ى ض عل  أ
وا وإن؛ الخارج؛ في ضدهم د ا ءهم ق عدا ى أ ل ي، إ  النف

العالم. أنحاء إلى وظلمه شىه أدلة يرسل كمن سيكونون

:٢٢صم١

٤



 صيذا يقعون أنهم ألدركوا سليمة، عقول لهم كانت فإن
 زالوا ال التعييز، على قدرتم عدم بسبب ولكن لخججهم.

 لم اآلن وحتى بل وتدميرهم، اضطهادهم في منقادين
 طبيعيا أمدا التجاسر صار لقد األثيم. ظلمهم يدركوا
 العناية على اللوم بإلقاء بمادوا أنهم حتى لهم، بالنسبة
 لن ولكننا يريدون. ن٠ لهم تسلم ال ألنها ذاتها اإللهية
 يسقط لن ما، عصغوزا أن المخلص: وعد في نطلقا ترتاب

. السموات في الذي أبيكم علم بدون األرض على
ى اهتماماتهم المتععدقون هؤالء يركز وحين  أحد، عل

 حاجبهم ويرفعون أنفسهم، وحتى بل شي، كل ينسون فإنهم
ة حسابا يعملون وال بغطرسة  إيرائهم وفي ظروف. ألي

ى بل إنسانيتهم؛ يحترمون ال للناس  يتمثلون النقيض عل
 بل أحد، تجاه رحمة أو شغقة يظهرون وال ، بابل بطاغية

وأيضتا جذاا| نيرك نقت الشيخ |اءلى مكذوب: هو كما
ونا جرحتهم النين ابوجع حن .٢٢يت

ت ن٠ االباء كتابا

ت (٢٩ :١٠ انظر)م
صد صر ئبوخن يق ك ن والكبرياء. بالقسوة اشتهر الذي بابل مل
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 من ينفوا لم أو الجرائم، هذه كل يرتكبوا لم كانوا إن
 دبدوا قد ادعاءاتهم لكانت افتراءاتهم، ضد عني دافعوا
ص، لدى مقبولة  األساقفة هؤالء كل ضد تأمروا ولكنهم الب

 العظيم، المعترف هوسيوس ذلك من يستقوا ولم الهثبعلين،
 )فرنسا( الغال وبالد أسبانيا من وآخرين روما، أسقف وال

أخرى. وبالد وليبيا ومصر

أثناسيوس وراء األريوسيين سعي
 أو بطريقة عارضهم من كل ضد انتهاكات ارتكبوا لقد

ن أليس عني. دفاثا بأخرى ضح م وا  مخططاتهم أن ال
ن أكثر ضدي باألحرى موجهة ص أي م خ ، ش ر خ  و آ
يتهئموا ولكي بغيري. فعلوا كما قنثي هي الوحيدة رغبتهم

ي. ترصهم في يستعرون فإنهم هذا، ب ب جي رؤيتهم أن والع
هم الموتى، عداد في يريدونهم كانوا ألحياء جعل ن ت و ن ث ي
مظلومون. أنهم ظانين
 أنهم للجميع جنا واضخا أليس إذن؟ مكرهم يفهم ال من

 لكونهم ولكن الغضيلة، منطلق من لجبني يلومونني ال
 مثل الدنيئة مؤامراتهم يحيكون لذلك الدماء؛ لسغك عطشى
 على القبض من سشكنهم الوسيلة تلك أن معتقدين الشباك،

خالل من شخصيتهم أمامنا تقضح وهكذا قتله. يريدون من

الهروب عن الدفاع
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 من وحشية أكثر فرغباتهم ذاتها؛ من ددينهم التي تصرفاتهم
البابليين, قلوب من قسوة وأكثر بل الكاسرة الوحوش

القديم العهد ن٠ الهروب على أمثلة

ي، بما واضحة بدو ضدهم التي األدثة كف م إأل ي ه ن  ال أ
 قد المعسولة فلفتهم الكنب، في الشيطان أباهم ؤقندون يزالون
ن، في رأيهم يقولون عندما البعض تخدع جب ا ال م ن ي م ب  ه
 يقوله ما لنتأمل ولكن، البرية. األرانب من جبائ أكثر أنفسهم
ذا الموضوع، هذا بخصوص المقدس الكتاب ه ر وب ظه  ست

م القديسين. فضائل على وافترائهم للكتاب مقاومتهم ه  إذا ألن
ت التي القنل محاوالت أمام اخبوئا النين كل وبخوا ؤب  ص

ذا ثضطهديهم؛ من هربوا النين كل أدانوا وإذا ضدهم، ا م  ف
 وموسى عيسو، أخيه من يهرب يعقوب رأوا ما إذ سيفعلون

فرعون؟! من خوفا مديان أرض إلى يلجأ
 من دربة أن بعد لداود سيعهلونه الذي المبؤر هو ما

خبأ بقدله، أمر الذي شاول بسبب بيته  من الكهف في وا
أبيمالك؟! عند ن٠ رجع حتى وتنكر وجهه، أمام

 دعوة بعد العظيم، يليا نظرهم عند هؤالء، يقول امان
ويهرب أخاب، من خونا يختبئ للميتا، وإقامته له الرب

ت من االباء كتابا
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 أبختا نرى العصر، هذا نفس وفي يزابل؟ تهديدك أمام
 ٠ المفاير في عوبديا- بمساعدة - يختبوئن األنبياء أوالد

ة مثل الجديد العهد من الهروب على أ

 ال فهل القديمة، األحداث هذه عن شيائ يعلمون ال ربما
 قد النين أنفسهم التالميذ عن اإلنجيل في كؤب ما يتنئرون

 كان حيث معلقة األبواب ا|وكاذت اليهود: من خوفا اختبوئا
ود من الخوف لسبب هئجتيعين التالميذ ه ي س ؟ ال ول  وب
ى دمشق، في يطارده الوالي كان بينما الرسول ث د ن ت  م
ه أيدي من ليهرب رنبيل في السور هدي .٢ شعل

عن الوقائع هذه مذل لنا يروي المقدس الكتاب كان فإذا
يبرروا لكي يخترعوه أن يمكنهم عذر أي القديسين،
 فإن أيفتا، هم بالخبن القديسين يتهمون كانوا فإذا عداءهم،

 اتهامهم ان كما الجنون، من ضريا تعد هذه افتراءاتهم
اللبر الله إرادة ضد أفعاال يصنعون بأنهم القديسين لهؤالء
٠ المقدس بالكتاب جهلهم

الهروب عن الدفاع
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ت ن٠ االباء كتابا

العهدين وصية الملجا مدن

 بأن الناموس في وصثة توجد كانت القديم العهد في
 ايجاد من للقتل المطلوبون يتمكن حتى للملجأ مدنا يقيموا
 ملء جاء ولما . أنفسهم لخالص ما مكان أو وسيلة

 الجبل، على موسى مع تكنم الذي ذاك وطهر الزمان،
 ااومتى قائال: الوصية نفس أعطى اآلب؛ كلمة المسيح

 وفي ، األخرى إلى فاهربوا المدينة هذه في طردوكم
 قال التي الخراب رجسة نظرتم اافعتى يقول: آخر موضع

 القارئ يفهم — الثقشى المكان في قائمة الئبي دانيال عنها
 والذي الجبال، إلى اليهودية في النين ليهرب فحينئذ. —

 الحقل في والذي شينا، بيته من ليأخذ ينزل فال العئطح على
 كانوا القديسين إن . ثيابه! ليأخذ ورائه الى يرجع فال

 اآلن به الرب أمر قد فما الطريق. هذا فسلكوا ذلك يعرفون
 مجيئه قبل قديسيه به كئم ما نفس هو الجديد؛ العهد ]في

 الناموس في كمال كل أساس ألن القديم[. العهد ]في بالجسد
به. الرب يأمر ما تحقيق هو

 (١٣-١٢ :٢١ )خر انظر ٢١
ت.٢٧ ٢ه ٣ :١ 
ت٨ م ١٨-١٥:٢٤ا

٢٩



الشر من للهروب نمونج المسيح السيد

خبأ ألجلنا، إنسانا صار الذي ذاته، الكلمة والله  عندما ا
 ألنه وذلك، يضطهدوه. أن أرادوا وحين يمسكوه أن طلبوا

٠ تأنسه حقيقة أظهر بمعاناته وأيضائ وعطشه بجوعه

 أرسل صغيرا، هكأل كان أن منن تجسئده، بداية من
ه الصبي وخن قم يوسف؛ إلى المالك بواسطة أوامره  ولث

 ألن لك. أقول حتى هناك وثن مصر، إلى واهرب
 مات ولثا ، ليهلكه. الصبي يطلب أن مزهيع هيرودس

 ابنه أرخيالؤس يتحاشى أخرى مرة وجدناه هيرودس،
الناصرة. إلى وينهب

ت ورغم ذلك، وبعد ى إذ الهوته، حقيقة إبا غ د ش ي ل  ا
ي ذفاوروا الغريسيون خرج |افذائ الكتاب: يقول اليابسة، ك  ل
ائ واءيصا ، 11 هناك من وانصرف يسوع فغب يهلكوه، م ل ا ق  أ
وروا اليوم ذلك ا|فهن اإلنجيل: يقول الموت، ن٠ لعازر شا  ن

ل ؤة،۵ءا اليهود بين يمشي فضتا يسوع يكن فلم ليقتلوه.  ب
ة إلى الرية، من القريبة الكورة إلى هناك من مضى ن ي د م

الهروب عن الدفاع



ضتا ، تالميذه. مع هناك ومكث ايم،أفر لها ؤقال  اليوم في وأي
م يكون أن اقبل قاائة: النخئص فيه ءلن٠أ الذي هي را ا إب ف  أ
 من وخرج فاختفى يسوع أغا ليرجموه. حجارة فرفعوا كائن.
ع وفي ، هكذا. ومضى وسطهم في نجتارا الهيكل ض و  م

. ومضى وسطهم في فجاز هو |اأما نجد آخر

 يسمعونه باألحرى أو ذلك، كل اآلريوسيون يرى حينما
 أن لنفسه يشتهي كمن يكونون البصر، فقدوا قد ألنهم
 سالح كل ألن مكتوب: هو كما للنار، طعاثا يصير

 يكون الدماء، في ندحرج ۶ردا وكل الوغى في النسلح
 وكالمهم ءمشورتهم ألن وذلك ، للائر مأكال للحريق،

به. وعلم الرب فعله ما يخالف

م لثا وأيضتا،  قد تالميذه وأن يوحنا باسدشهاد يسوع عل
 ۶خال موضع إلى سفينؤ في هناك من ا|اذصرف جسده دفنوا

. وهكذا الرب تصرف هكذا ٠ هتذغرذااا م عئ

ت من االباء كتابا



 في ويرغبون سلوكهم هن يخجلون الرجال هؤالء كان إذا
ا إلى وصلوا قد لعا اندفاعهم، ن٠ يحنوا أن ذ د ه ح ل ن ا  م

ا يئهمون بذلك ألنهم الجنون، ن ش يخفون اآلن فهم بالجبن! ن
االقتناء. هذا مذل تحش يستطيع أحد هن ما لكن ضده،

 جدير اإلنجيليون، عته تكثم الذي النخئص هروب إن
 عن كيب ما كل ألن القديسين، كل هروب على نطبقه بأن

 على تطبيقه يمكن الجسدية، طبيعته يخص فيما النخلص
 ضعف فيه وأظهر جسدنا أخذ ألنه البشرية، جنس كل

وا٠ا اإلنجيلي: يوحنا كذنب ذاته السبب ولهذا البشرية، ةب  ف
 قد تكن لم ساعته ألن عليه، يذا أحذ يلق ولم يمسكوه، أن

 نفسه هو قال الساعة تلك تأتي أن وقبل ، بعداا جاءت
د لي .اما ألمه:  وقال ،٣٧بعداا ساعتي تأت لم د؟ اهر يا ول
 الوقت جاء حين ولكن ؛ بعدا. يحضر لم وقتي ااأل أبختا:

 قد العائعة هونا واستريحوا! اآلن ااذاموا لتالميذه: يقول كان
الةأ1 أيدي إلى سئم اإلنسان وابن اقتربت، ذ . ل

الهروب عن الدفاع

٧يو 1
٢يل

٧٠ي
ت ٦م

٣٢



ه وقت، يحنه ال اآلب، كلمة فالمسيح و ألن ق ه ل  خا
ت هذه استخدم إنسانا بصيرورته ولكن األزمنة، را  التعبي

حننا وقنا إنسان لكل أن يؤن لكي ر وليس للموت، ن ألم  ا
 أساطيرهم. في اليونانيون بعض يزعم كما الصدفة حسب

حند إنسان كل موت طفا الث. قبل من ن

 حسب شخص لكل وقنا حذد قد الخالق فالمسيح هكذا
 المقنسة، الكتب في المكتوب التعليم هو وهذا اآلب، إرادة
 كل النتثال النحند الوقت أن ومع للجميع. ظاهر تعليم وهو

 وغير مخفية أمور كلها الوقت، هذا تحديد وكيفية شخص
 للربيع إن فعرف مثلما منا واحد كل أن إأل ألحد، معروفة

 كذلك وقتا، ء وللشتا وقتا وللخريف وقتا وللصيف وقتا
 وقت للموت يكون المقدس الكتاب في مكتوب هو ما حسب

. ٤ وقت وللحياة
ر قد نوح زمن في الناس إن القول يمكننا لذلك  ص
 ، أمامياا أنت قد بشر كف نهاية لنوح: الله آفقال وقتهم:
سر كان واحد نكل النحند األجل وكأن  فنقصثت آتفا، ع إ
ى أخنهء. توافق للكي حياته سنو عل أضبيفت اآلخر الجانب و

ت ن٠ االباء كتابا

ظر ء٠ (٢ :٣)جا ان

١٣:٦تك

٣٣



 إلي أجنه يصل لكي ] حزقيا الملك إلى سنة عشرة خمس
 تحقيقا أياتا شبعان إبراهيم ومات الله[، رسنه قد الذي الحد
 قال: حين حياتهم أيام بكمال النخلصين لخدامه الرب لوعد

 الرب إلى صئي داود كان لذلك .٤٣أؤابكاا عند وإكهئل
أل: ٠٤٤أؤامياا نصف في تقبصي ال إلهي اءيا قا

ن متأكنا كان إذ أيوب، أصدقاء أحد أليفاز وأيضتا  م
 كرفع شيخوخة، في العدفن |اتدذل أليوب: قال الحقيقة هذه

ش خ د الحكيم وسليمان .٤أواذهااه في ال ن ؤ ك ي ل ال: ذ ن ا  ق
ألثام، تزين الرب ,امخافة ا ا ث ر سوئ أ ألشرا ا ا ا ر  ،٤٦ش

ل: إذ الجامعة سفر في محندا عنه ويتحدث و ق ن ال 11 ي ك  ت
ذا ٠جاهأل تكن وال كثيدا، شديدا ا م ت ل و م ي ت ر ف ي  غ
٤٧وقتك؟اا

الهروب عن الدفاع

صد (٥ :٣٨ )إش انظر  النين أو عمرهم، قصر النين أن أثناسيوس القديس يق

ت ت زاد ث قد حياتهم، سنوا ك لهم حد صل لكي ذل  الله حدده قد النين للحد عمرهم ي

مسبقا.

 ٢٦ :٢٣خر ؛٢

ز م ؛ ٢آ ٤ : ١ .٢

٠ : ه ي س: (٢٦ )أ صول من كومة الفا ع المح المخزن. في لتوضع اكتمالها عند تنف

م. ٠٦ ٢٧ :١ ا

٤



ت ن٠ االباء كتابا

 فإن المقدس، الكتاب في مكتوبة األمور هذه إن وحيث
 لكل أن يجهلون ال القديسين أن ؤيس أن يريد الكلمة الله

 الوقت، هذا نهاية يعرف أحد ال ولكن محدوذا. وقنا إنسان
ر داود: قال إذ ف .٤٨أؤامياا ا

ع عينه، وللسبب  له أن يتصور كان الذي الغني، ت
 منك، نفسك للب٠ئ األيلة هذه غبي! ا|يا سيحياه طوياذ زمانا
 الجامعة سفر ويقول ، تكون؟اا بس أعددتها التي فهذه

ف اإلنسان األنء القدس: الروح بوحي ر ع الي ا ت ف ي  ه.٠وقتهاا أ
ائ، السبب ولنفس ف  البنه اآلباء رئيس إسحق يقول كان أي
ي عيسو: ئ إ |  . وفاتيا| يوم أعرف ولست شخت قد ا

الخاصة ساعته يعرف المسيح السيد

ي الوقت يعرف اآلب، كلمة اإلله، الرب كان هكذا ذ ل  ا
ق الذي الوقت أبضتا يعرف وكان إنسان لكل حنده ي  أن س
جيد وألنه عتا. بالجسد فيه ليتألم تعؤن يهرب كان ألجلنا، ت

ز٨ ه ٢؛ ٣ :١ .٢
و٤٩ .١٢ل :٢

جا٠ ٦;٩ه ٢
د١ ٢؛٢٧ه

٣٥



ن كانوا فعندما المتحدد، زمنه سبق الذي الوقت في و حث  يب
وا وعندما عنه ن ردونه كا طا ن ي ا ي ك ض ع ا ي دي ا ف  مت

 لثا ولكن . ومضى وسطهم في فجاز هو أغا مؤامراتهم:
 عن فديه بالجسد فيه يتأئم أن اشتهى حدبه، الذي الوقت أتى

ت قد اآلبة، ااأؤها ألبيه: وقال الجميع، ت عة أ عائ د ال ج  م
 عنه، يبحثون النين عن يختف لم الحين ذلك ومنن . ٣ابذكاا

ع خاطب إنه الكتاب يقول ليأخذوه. بإرادته وقف بل جم  ال
 الناصري. يسوع أجابوه تطلبون؟ اامن قائأل: إليه جاء الذي
مرءة. من أكثر هذا وفعل ، هواا أنا يسوع: لهم قال

 بمسكه أن المسيح يسمح فلم بيالطس. إلى قادوه وهكذا
 بل يخبئ لم الساعة أتت لائ ولكن الثعس، الوقت قبل أحد
 حياة أن للجميع سن لكي النضطبدين أليدي ذاته أسلم

 سماح فبدون إلهي،1 الحكم على توقف وموته اإلنسان
آلبا  رأس من واحدة شعرة تصير أن يمكن ال السماوي ا

الفخ. في عصغور يسقط أن وال سوداء، أو بيضاء اإلنسان

الهروب عن الدفاع

و٢  ٣. :٤هل
و٣ ٦هي :١ ٧

ا ب ه ١؛ د٨ .

٣٦



ت من االباء كتابا

المسيح ون٠يتب كانوا لةديسون١

م بمثال القديسون تشثه هكذا، ه س ئ خ م الذي ن سث ه أ ت ا  ذ
ل هن ج كانوا مجيئه، قبل القديم[ العهد ]في وحتى الجميع. أ

هم في تعاليمه يئبعون دائتا عات ع صرا ضحنهديهم، م  ن
ن وكانوا و رب ه ما ي د هم عن ون طلب ن ي وئ خدب ما وي د عن

ي األجل يجهلون محدودين بشرأ ولكونهم يطاردونهم. ذ ل ا
 إلى أنفسهم يسلموا أن يريدوا لم لهم، إللهؤة١ العناية حندته

مقاومة. دون نضطهديهم

ى، جهة ومن ر خ  في المكتوب يعرفون جميائ كانوا أ
ومن أعدائي من نجني آخالي. يدك اقي القائل: الكتاب

ه النين ه ا ي ذ ذ و د ر ط : ي ا ت ف ي أ إلى نهبط ونحيي. يميت آلرب و
 حتى يحتملون كانوا ذلك، من وأكثر . ويحسن الهاوية
وجلود غنم خلود في ا طافو الرسول: بولس يقول النهاية؛
. ٧هدذينا مكروبين، نعتازين، صعرى،

ز٥ه  ١٠:٣١م

 ٦ :٢صم١ ٠٦
٣٧ .-١١ب ٠٧

٣٧



 إثا أمرين: أحد يفعل كان وقتهم حدأد الذي فالرب لذلك
ف يتكئم أن وق د وي ئ كا عدائهم، م م أو أ ه م عل ي ي د  ألي

ا وهذا ٠لإلذسان صالتا الرب يراه حسبما مضطهديهم؛  م
ى يوآب حزضه فحين النبي، داود من نتعلمه  شاول ذبح عل

ه، سوف الرب إن الرب، هو ا|حي قال: ضرب ي أو ب ت أ  ي
ن لي حاشا ويهلك. الحرب إلى ينزل أو فيموت، يومه  م
. 11 الرب! مسيح إلى يدي أمد أن الرب صل

الهروب عن الدفاع

يخافون يكونوا لم القديسين
 بانوا يطلبونهم، النين أيلءي في وقعوا أنهم حدث وإذا
 يكلمهم كان عندما بل اعتباطا، يحدث لم ذلك إن يطمون
 وهكذا أعدائهم. لمقابلة بأنفسهم يذهبون كانوا الروح

 ايليا أبضتا فعل هكذا الرب. نحو وغيرتهم طاعتهم أظهروا
 وميخا القدس، الروح بأمر أخاب إلى تقنم عندما النبي
ن الذي والنبي أيفتا، أخاب إلى ذهب عندما النبي  مذبح نت

عندما الرسول بولس وأيضائ يؤمن، يربعام وجعل السامرة
قيصر. إلى دعواه رفع

 حاشا! الهرب، إلى دفعهم الذي هو الجبن يكن لم إذن،
مع حرب أو صراع بمثابة كان الهرب على فإقدامهم

:٢٦صم١

٣٨



 األولى فكرتين: ينفذون كانوا عظيمة بحكمة ألنهم الموت.
 اندحارا يعد هذا ألن جدال، بال أنفسهم تسليم رفضهم هي

 األخرى الفكرة أغا الرب، لوصية ومخالفة بالقتل واتهام
 لكانوا فعلوا ولو يتخاذلوا، أأل على تصميمهم فهي

 النفي تجارب رؤية أمام ضععفوا قد كأنهم سيظهرون
ما منه. وأشنع الموت من بشاعة أكثر هي التي واآلالم عن  ف
 يهرب، عندما أما األعداء، هجمات تنتهي اإلنسان يموت

 لدرجة العدو، هجمات من والقلق المعاناة له يجلب يوم فكل
تعنا. أقل الموت يعتبر أنه

 لم بهروب، مطاردتهم انتهت النين فهؤالء السبب لهذا
 االستشهاد. مجد اآلخرين مثل بلغوا بل خزي، في يموتوا

 هذه من العديد احتمل ألنه بأس، كجبار أبوب نعتبر لذلك
 نهايته ننع أنه لو بها، ليشتر كان ما التي القاسية، التجارب
.سريائ بالموت

 أن حياتهم، في القديسون اآلباء عرم عينه، السبب ولهذا
 بل اللتضطهد، ن٠ هروبهم أثناء خبن أي روا۶يظ ال

 أماكن داخل مسجونون وهم أرواحهم قوة أظهروا باألحرى
 ومع شاقة. معيشية ظروف في موضوعين ونظنمة ضيقة
لم ألنهم حان، متى الموت وقت يتجسوا أن شتهوا لم ذلك،

ت ن٠ االباء كتابا



 ولم الموت، من الخوف في واحدة، للحظة ولو يفهروا،
يعاندوا ولم االلهي، العناية حددته الذي الحكم يعارضوا

ي التدبير س ن أنهم يعرفون كانوا الذي ا و له... ش
 من نفسه, يحفظ فمه يحفظ اءمن المقدس: الكتاب في مكتوب
 له، هنهلكة الجاهل أفم وأيضتا ، ا١هالك فله شفتيه يشنر
٠ بنفسه شرلئ وشفتاه

، بال إنهم، ك  وهذه الرجال، فضيلة في راسخين كانوا ش
ى ألحد يمكن ال حقيقة  اآلباء أبا إن ينكرها. أن األرض عل

 عندما الموت يخثر لم عيسو، وجه من هرب الذي يعقوب،
 يبارك لكي اختاره الذي الوقت هو هذا كان بل جاءه،
 خاصة. ببركة واحد كل اآلباء،

خبأ - العظيم النبي وموسى إلى وهرب فرعون هن ا
ى حين ولكن - منه خوائ مديان صحراء  بالعودة وصية تث

صر إلى م م ، يفعل أن يخش ل ك ل م ذ ذ ث  أن الرب أمره إ
ى يصعن م ليموت، عباريم جبل عل ق من األمر يؤخر ل ل ث  ش

بفرح. إليه صعد بل الجبن،

الهروب عن الدفاع



ت االباء بات1سة

ل، أمام من هرب أن سبق الذي النبي، داود و م شا  ل
 أجل من الحرب ألخطار نفسه يعرهش أن أيضأ هو يخش
ب وبين الموت بين خيروه عندما بل شعبه، هرو ي ال ك  ل
العظيم، النبي ويتليا . بحكمته الموت اختار ويحيا، ينجو
ن أي يظهر لم يزابل، أمام من أوأل اختبأ الذي ب ن خ ي ح
ب حين أو آخاب لمقابلة يذهب أن القدس الروح أمره ه  ذ

شيخ اخزيا. ل
أ فحقا الرسوالن، وبولس بطرس القديسان أما ب خ  األول ا
ى اليهود، هن خوفا ئ ي ن ا ث ل  له قال إذ يهرب، لكي زنبيل في وا

ةا في شهد أن (اينبغي الرب: ن .٦٢روهي ك ن ول ء حب جا
 ]بطرس[ فاألول فرحين: كانا بالحري بل يؤجال، لم موعدهما،

س[ واآلخر أهله؛ لرؤية هتعخل كأنه بابتهاج الموت القى ول  ي
 اآلن أنا اقإني قائال: تهش بل أتى، حين العوعد عن يتخفف لم

ب ك . حهذراا قد انحاعي ووقت سكبيا، ل
ن ناتجا يكن لم هروبهم أن تؤن األحداث هذه كل  ع

هم على ساطع برهان ذلك في ولنا خبن، ضيلت ة ف ع ئ را ال

(٢٤صم٢اذظر)

:١د٢: ;١ ٦

٤١



ا األعداء مواجهة من انسحابهم وكان قوتهم. ومدى ن ي ع  ب
 يخختعوا لكي فرصة كان ولكنه الكسل، أو الجبن دافع عن

قوية. نسكية لتداريب
 اتهمبم أو هروبهم على أحد يدنهم لم القديسين وهؤالء

 قائال: الرب باركهم بل اآلن؛ معنا الحال هو كما بالجبن،
 هذه مدل تكن ولم . البر أجل من للمطرودين ااطوبى

 في الذهب مذل جؤبوا قد ألنهم لهم، فائدة دون التجارب
 وألنهم له. أهال الله وحسبهم ، الحكمة سفر كقول اآلتون

 األعداء، مخططات من دثتحؤرين ديهم۶هئضط من نجوا
 وتعبيمهم، الناس بنيان ألجل سالمين أنفسهم وحفظوا
 هتضطبديهم ثورة من هروبهم أن حتى النار، مثل توثجوا

 أحباء بذلك وصاروا اإللهي، التدبير حسب كان الغاضبين
 الرجولة. لفضيلة الشهادات أروع لنا وتركوا الله

للهاربين نصيرا كان الله

 الرؤى من العديد هروبه في اعهيي يعقوب اآلباء أبا إن
ن البان ويخ حين بجانبه الله وكان اإللهية، حي ل و رق  ع

ه من الذي ليهوذا أبا يعقوب وصار عيسو، صخحنطات سل ن

الهروب عن الدفاع
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د لكل بركة وأعطى الجسد، حسب الرب جاء ح ن وا  م
آلباء.  رؤية هروبه أثناء رأى أيضتا، الرب حبيب وموسى ا

لمصر. نييا أرسل أعدائه، يد ن٠ أنتن إذ ثم عظيمة،
 قلبي افاص٠ ئأل:1ق كتب نطارذا كان عندما وداود

 قؤامه نار يصمت. وال إلهنا ايأتي وأيضتا: ، صالحا| بكالم
 عندما اقوى أنه يشعر وكان ، جدةاا| عاصف وحوله تأكل
 الله ا.ءلى وأيفتا: ٦٨ءيذياا رأت .اوبأعداني يقول: كان

 ولثا . اإلذسان؟اا بي يصنعه ماذا أخاف. فال توغلت
خبا شاول وجه من الهروب إلى اضطر  المفارة، في وا

 العار وجعل فخئصني، السماء من أرسل11 قاائة: يترئم كان
ى ، رحمته الله أرسى يطأونني. النين عل ه ئ ح  وخئص و

 العناية تدبير حسب خلهن وهكذا ٠ األشبال|ا بين من نفسي
 يسوع ربنا بأن الوعد وأخذ ملائ صار ذلك وبعد |إللهؤة،
نسله. من سيأتي المسيح

ت من االباء كتابا

ه٠ :٤ز

:٠مز ه
ز٦٨ :٤م  ٧ ه

ز٦ا ١د ١ :٥ ٦
:٧)مز ألجبية ترجمة حسب (٣ ه ا

٤



 إلى صرخ الكرمل، جبل إلى هرب حينما يليا، والعظيم
ء من أربعمائة من أكثر الحال في فأهلك الله يا ب ن ل. أ ع ب  ال

ي رجل مائة ومعهما خمسين رئيسي له أرسلوا وعندما  ك
ت ، الئماءا! من نار !افلتنزل إيليا: طلب يأخذوه، ط خي  و

ه عوضتا أليشع يمسح أن استطاع حتى سالمة نفسه ن  ع
األنبياء. ألبناء واالنضباط للنسك مثاال وأضحى

ب: ما بعد الطوباوي، وبولس ة ا كت ي ضطهادات أ  ا
ة بأكثر تحدث ، الرباا أنقذني الجميع ومن احتملت! و  ق

 اافمن ، انتصارنااا يعظم جميعها هذه في االكذذا معلائ: وثقة
ة للسماء اختطف و ، العسيح؟اا محئة عن سيفصلنا ث ال ث ل  ا

ع: حيث الفردوس إلى بالدخول له وسبح م ز س مات كل  ال ا
 ذلك وألجل ، بهاااه يتكئم أن إلنسان يطوغ وال بها، يتحقق
ر يكمل أن يقدر حتى الحين ذلك في حفظ شي ل التب جي بإن

.٧٦اءلئيريكونا إلى حولها وما أورشليم امن المسيح

الهروب عن الدفاع
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الهروب فترات فائدة
 غير نعبره أن أو القديسين هروب نلوم أن يعكن ال إذن،

 كان فكيف يضطهدونهم، النين من يهربوا لم لو ألنهم نجد،
 بالبشارة ليكرز كان ض أو داود؟ نسل من يأتي أن للرب

 العصطهدون كان السبب، لهذا الحق؟ لكلمة التي السارة
 كل على يقضوا حتى للموت ويطلبونهم القديسين يطاردون

 ولكن الراسل، واتهموا اليهود فعل كما بالتعليم، يقوم نعلم
باإلنجيل. التبشير أجل من شيء كل احتملوا القديسين

ى عبفا، هروبهم وقت يضيعوا لم أنهم إذن، الحظ  عل
 كانوا أعدائهم. هع الصراع في الدائم انشغالهم من الرغم

 بشهادة وكرزوا للقريب، الخير ينسوا لم وبكنهم نطاردين،
 وكانت ضدهم، تآمروا النين خبث من وحذروا اإلنجيل
المؤمنين. تنقت تعاليمهم
 عندما معاشة خبرة عن يتكثم الطوباوي بولس كان هكذا

 بالنثوى يعيشوا أن يريدون النين ااجميع أن: مسبثا أعلن
وا النين وشجع ، يضعديذوناا يسوع المسيح في ش  ق

 الموضوع الجهاد في بالصغير .اولنحاضر قائال: للساكمة
قال: أنه إال متتالية كانت التجارب أن ومع ،٧٨اهذاا٠أ

ت ن٠ االباء كتابا



رجاة، والؤكية تزكية، والصبر صبرا، ينشئ الضبق
ا ال والرجاء ي ز خ .٧٩ذ

 رفع األحزان تلك مثل يتوقع كان عندما النبي، وإشعياء
د ادحل شعبي يا هلما, قائأل: وصرخ صوته فا  وأغلق عك،ن
ر حتى لحيظة نحو اخبئ خلفك. أبوابك ب ع .٨ 11 العضب ف

 األبرار، ضد بالمؤامرات عالتا لكونه سليمان، وأيضتا
 البالد، في والعدل الحئ غ٠وذز الفقير ظلم رأيت ااإن قال:
 -واألعلى فالحظ، عاليا العالي فوق ألنء األمر، ئ٠ ذرئع فال

وقما: ال األرض ومنفعة ف ك ل  مائأل داود أبوه وكان .٨١ل
 تعري التالية كلمته وكانت االضطهاد آالم اخبر للذي

 العننظرين جميع يا قلوبكم، ولتتشجثع التذشددا : النجربين
 الخالص إن اآلالم يحتملون للنين يقول وكان ، الرباا
 الرب .ادعيتهم الذي نفسه اإلله بالرب بل بإنسان، ال سيأتي

 احتموا ألئهم ويخئصهم األشرار من ينقذهم وينخبهم.
ر فنال الرب انتظرت ١اااذتظارء أبختا وقال . بهاا وسنغ إ

الهروب عن الدفاع
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أ من وأصعذني هتراخي، الخمأة، طين من الهالك، جب
م  فمي في وجش نطواتي، ست رجبئ. صخرة على وأقا

ويخافون يرون كثيرون إللهنا. شبيحة جديدة، ترنيمة
ب ر ويتوكون ر .٨٤ا٠ا

 ونافع مفيد القديسين هروب أن توضح األمثلة هذه كل
ه ظن مهما جدوى بدون وليس للناس ن شأ آلريوسيون. ب  ا

ن إن قبل، من قلت كما وهكذا، سي ي محفوظون القدي  ف
ا لهؤة،١الم العناية بواسطة عادية غير بطريقة هروبهم م  ك

ألطباء يكون  مرضاهم. ألجل محفوظين ا

قدوتنا هم القديسون

ا أعهيي لنا، وحتى عامة، للناس وبالنسبة ذ ن ه و  القان
ما ونخبئ وثضطهدين، ثطارلين نكون عندما لنهرب د  عن
ش، الرب تجرب ففسنا ندع وال عتا، يقعون ل بطي  ننظر، ب

 القاضي صدر أو المحند الموت موعل يأتي حتى قلت، كما
 فكل ذلك، ومع صالح. أنه الرب يرى كما بخصوصنا، ا أمل

وحينما الوقت، يحين حين مستعذا يكون أن عليه يجب واحد
الموت. حتى البر ألجل يناضل أيديهم في يقع

ت ن٠ االباء كتابا
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ي المباركون الشهداء سلوك كان هكذا  اضطهاداتهم ف
ن مطاردين، يكونوا عندما يهربون العديدة: و د ن  عندما قوة ي
.لالستشهاد أنفسهم ؤقئمون يكنثنوهم وحالما مخبئين، يكونوا

 من أنفسهم قدموا القديسين هن بعضتا أن المعروف ومن
م أنهم إال مضطهديهم، إلى نواتهم تلقاء وا ل عل ف ك ي ل  ذ

 بات وهكذا تأخير، بدون يسشهدون نجدهم كنا بل اعنباطا،
ن ألعدائهم نواتهم وتقديم حماستهم أن للجميع واضخا ا  ك

 القدس. الروح بفعل

االضطهاد؟ اآلريوسون تعثم أين

ص وصايا كانت تلك أن رأينا هكذا خن ه الن م عالي  وت
 النين هؤالء دعوا إذا، أقول لها. القديسين ممارسة وكيفية

، يناسب وصنا أو اسنا أعطيهم أن أسظيع ال م ه صيت خ  ش

ي التفنن تعلموا أين يخبروننا ضطهاد. ف ال ل ا ن ه  م
ب هو وهذا إبليس. من كال،,بل القديسين؟ جوا د ال حي و  ال

م أدرلئ، أتبغ،٠ا يقول: الذي فهو أمامهم، الباقي ئ ق  غنيمة. أ
.٨يديااه عنيهم سيفي. أجرءد نفسي. منهم شظئ

الهروب عن الدفاع
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ضطهاد القديسون. فهرب بالهروب، إلهنا أهر لقد ال  وا
ن حيل من واحد هو طا شي ه ال سائل ي وو ت ل د ا ي ر  ان ي

 أن يجب لمن ادن، الحقيقة فليقولوا جميثا. ضدنا يستخدمها
ك أنقتدي هم؟ لرواياتهم أم إلهنا لكلمات أنفسنا: ئسئم و سل  ب

ا ذلك في ولكنهم الرجال؟ هؤالء بسلوك أم القديسين ضن  أي
 يقول كعا مظلمة، وضمائرهم عقولهم ألن التعييز ينقصهم
را للشر للقائلين ا|ويل النبى: إشعياء ر خي خي ، ولل را  ش

ا العر الجاعلين ظالنا، والنور نودا الطالم الجاعلين ر  ظ
ر را و حل ل وا

خهم المسيحيين، نحن هنا، أحد ليأت وب خ لي صر  وي
ى نصغى أن عن بالرب نثق أن لنا خير عال: بصوق ل  إ

ة يحمد الرب كالم ألن الحمقى، ءالرجال هؤالء كالم ا حي  ال
ودنا. خبثا مملوء فهو هؤالء به ينطق ما كل أما األبدية،

ي المجنونة االدعاءات لدحض قلنا ما يكفي ت ل الء ا ؤ ه  ل
 التنافس سوى شيائ يبغون ال أنهم وألبات المنافقين، الرجال

حوا لقد الرديئة. واألحاديث الشريرة السلوكيات على صب  أ
د القتال على أوا تجل ما بقدر فضوليين اآلن ح، ض  المسي

أصدقائهم. من هروبي أمر عن وليستقصوا فليتحققوا

ت ن٠ االباء كتابا
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أثناسيوس هروب
وصاروا الجنود، جماعة مع اآلريوسيون اختلط لقد

، انتباهم ويلفتون ضدي يهيجونهم ى ل كانوا ابجنود ألن إ
 حينما انهم إال رحمة، بال كونهم ورغم شخصي. يجهلون
الشديد. بالخزي سيشعرون الوقائع، بهذه يسمعون
 استعدادا ساهرين الناس بعض وكان لينا، الوقت كان
 مع علينا فجأة سيريانوس القائد هجم الصباح، في للتناول
آلنا خمسة من أكثر وكانوا رجاله.  مدججين جندي ا

 نزؤدين وكانوا أغمادها، من أخرجوها وقد بالسيوف
 وأحاط ٠قلذاإ أن سبق كما والعصي والسهام اس باألقو

 ان من خوفا بجواره جنوده وتمركز بالكنيسة سيريانوس
منهم. فيهرب الكنيسة من أحد يخرج
 هذه مثل في شعبي أترك أن يليق ال أنه ففكرت أنا أما

 للخطر. نفسي أعؤضهم أن وال العصيبة، االضطرابات
 يقرأ أن الشماس إلى أمرا وأعطيت الكرسي على فجلست

 بالرد ذلك في يشترك لكي الشعب وإلى المزامير، أحد
 الشعب ينصرف ذك وبعد .٨٧رحهتهاا األبد إلى .األن قانلين:
بيته. إلى واحد كل وينهب

الهروب عن الدفاع
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ل ولكن  وكان بالقوة. الكنيسة إلى سيريانوس القائد ند
 الحاضرون وبدأ يمسكونا. لكي بالخورس يحيطون الجنود

 نبتعد. أن منا وطلبوا يصرخون والشعب اإلكليروس من
 الجميع يهرب أن قبل أبتعد لن أني معلائ رفضت لكني
 الجميع من طلب ثم وصليت قمت ولذلك واحد. آخر حتى

 عن خطر في أكون أن األفضل آلمن قائال: قبلي يذهبوا أن
ألنى منكم أحد يتعرض أن  . 11 ل

في كانوا والباقون خرجوا، قد الحاضرين معظم كان
الرهبان بعض رجع أن يلبثا ولم الخروج، إلى طريقهم

 حق، هي وشهادتي وهكذا، بعينا. وأخذونا معنا كانوا النين
 بالخورس يحيطون الجنود بعض كان بينما المكان غادرنا

 ويحفظنا. يقودنا الرب كان الكنيسة. حول يلذفون والبعض
 حغظ الذي الله سجدين أحد يالحظنا أن دون وانسحبنا

 أنفسنا ننقذ أن استطعنا ثم قبلنا ينصرف وجعله الشعب
 المضطهدين. أيدي من ونهرب

 بالقديسين يتمثل كان أثناسيوس

ه اإللهيمة العناية انقذتنا أن بعد واآلن، ذ ه ة ب طريق  ال
ئسئم لم ألننا يلومنا أن ذلك بعد يستطيع الذي من العجيبة،

ت من االباء كتابا
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الهروب عن الدفاع

 نرجع لم ألننا أو الثضحتهدين؟! أيدي إلى دفاع بغير أنفسنا
 لصار الطريقة، بهذه تصرفنا لو حنا لهم؟! اتتاذو ئسئم لكي

حا جحنا فعلناه ما ض ل وا م ع صيانا الله، ل را وع ش  مبا
القديسين. سلوك مع يتعارض سلوكنا وسيصبح لوصاياه؛

 يلوم أن أيقدر األمر، هذا بخصوص يلومني الذي وذاك
سا كان حين ألنه العظيم؟ الرسول بطرس و حب ت م ح  وت
ج إذ ثم يناديه، كان الذي المالك تبع ، شديدة حراسة ر  خ

 مع نفسه، بسلم لكي يرجع لم حدا، نفسه ورأى السجن من
س اآلريوسي هذا ولينتقد هيرودس. فعله ما سمع أنه دي ق ل  ا

 يسر لم ونجا، السور من نزل أن بعد ألنه الرسول، بولس
نفسه! يسفم لكي راجثا رأيه

 ويعود مديان يترك لم ألنه النبي، موسى أيصا ولينتقد
 الذي داود وكذلك نطارديه. أليدي نفسه ليسلم مصر إلى

 ينسى وال لشاول، ذاته يظهر أن ورفض المفارة، في اخنبأ
 إلى أنفسهم يسلموا ولم مختبئين ظلوا النين األنبياء أوالد

ال يقول: إلكتاب وألن آخاب.  فلم ،٨٨ا٠ إلهكم الرب نجرءبوا ا
للوصزبة. كسرا إذا هروبنا يكن

٥٢



ت ن االباء كتابا

ذا السابقة، األمثلة تلك بكل نحننيا تصدفت، هكذا  شنت
 وعلى حقها، أبخسها أن أستطيع ال التي الرب نعمة على

 أسنان صرير ن٠ الرغم على دائنا أراها التي معونته
٠ءلئ المجانبين اآلريوسيبن

د وال هروبنا، وظروف طريقة كانت تلك عذث ا أ ه  ف
م. الرأي ذوي من لوم أي تستحق سلي د ال ق ل ك ف ر ا ت ن  ل

 به. نقتدي لكي القدس للكتاب الموافق النمونج هذا القديسون

اآلريوسيين سلوك

ر أي فعل في يتوانوا لم الرجال هؤالء أن ويبدو و م  أ
 دون قسوتهم أو شرهم نظهر عمل أي يتركوا ولم وحشثة،

ن الشر أن نرى أخرى جهة ومن يقترفوه. أن ك سا ي ال  ف
، حياتهم على انعكسا قد النضغلة وتعاليمهم نفوسهم سها ف  ن

 أنهم ونكتشف إأل بشاعتها كانت أيا بخطثة أحد يتهمهم فال
خجل. دون ارتكبوها قد

 عالقته بسبب ليونتيوس إتهم عندما المثال، سبيل فعلى
ع اءفستوليون، تدعى شابة امرأة مع ق  يتسنى حتى أعضاءه ف
م لم لكنه خجل. دون معها يعيش أن له سق شكوك، من ي ال



الهروب عن الدفاع

جرد لذلك ن لكهتوتؤة،١ رتبته من ت ك ا ول ذ م ه ع ل ن م  ي
.أسقنا تعيينه برفض أن إن٠ الهرطوقي قسطنتيوس

ا ت ف  عة المنتو االنتهاكات هن بالكير أتهم فقد ناركيسوس ون
ع ثالث في مرات ثاشث ربته من جرد وقد م جا  مخنئفة، م

م قد واآلن ن ت قبل. ذي من شرآ أكنز صار بل معهم ا
 بسبب أيفائ جزد وقد كاهائ كان الذي جيورجيوس أما
ق شره؛ ح  جديد من جزد قد أنه إال ذاته، من أسقفا نفسه ن

ه كانت ذلك، عن وفضأل الكبير. سيردينيا مجمع في ت ا  حي
 وجوده غاية جعل ألنه أصدقائه أدانه حتى معروفة، الفاسقة

الجرائم. اشنع اقتراف في تكمن وسعادته
ن الرذائل، في اآلخر ينافس منهم واحد كل هكذا ك  ول

ي الهرطقة هو :جميتا يحركهم مشترائ اءثعأ ت ل م ا ه عل ج  ت
أريوسيين. بل مسيحيين بعد يدعون فال . للمسيح أضدادأ

وا أن عليهم يجب الواقع، في ع رب ت ن ي هم ع م ئ را ج
ح، مان1لإلي وفقا يسيرون ال ألنهم فيها. المننبين مسي ذ بال  إ
٠الذاذؤة معسلحتهم خلف يخدبوئن

من كل عن ويبحثوا يضطهدوا أن في عجب وال
ذ المشينة؛ هرطقتهم إلى االنضمام يرفض بقنل يستمتعون إ

طور هو را المب ي حكم الذي الروماني ا م(.٣٦ ١-٣٣٧ ) من الفترة ف

٥٤



ت من االباء كتابا

 بمن اإلمساك في فشلوا إذا باالحباط ويصابون معارضيهم،
 حين خرحوا أنهم ويشعرون عليه، القبض يبتغون كانوا
 ممتلئين نجدهم هكذا أحياء. الموت لهم تعنوا النين يرون

الرذائل. ٥هذ في ومتورطون الروح هذا مثل ن٠
 فعل على القدرة يفقدوا حتى يفعلونه، مما يعانون ليتهم

 اضحباداتهم، ضحايا أغا أخرى؛ مرة واألذى الظلم
 وخالصي، نوري ا|الرب المزمور بكلمات الرب يشكرون

 عندما أرتعب؟ مش حياتي، حصن الرب أخاف؟ مش
ألثر اءلئ اقتزيا  وأعدائي نضايقي لحمي، ليأكلوا ار ا
 ااءرفت القائل: المزمور بكلمات وأيضتا . 11وسقطوا عثروا

 في أقمت بل العدو، يد في تحبسني ولم نفسي، السدائد في
.٩١رجليا الرحب

االب مع والسلطان المجد له الذي ربنا يسوع بالمسيح
. آمين الدهور دهر وإلى أوان وكل اآلن القدس والروح
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