عمل الروح القدس فى الكنٌسة االولى بقوة .وكانت الكنٌسة آلة طٌعة فى ٌد
الروح ،فعمل بها عجبا ..وكان من ثمار عمله صفحة االستشهاد المشرقة ،ولشرح
هذا نقتبس من كتاب
"اإلستشهاد فً المسٌحٌة"
لمثلث الرحمات المتنٌح األنبا ٌإانس
أسقؾ الؽربٌة

مع الكنٌسة الساهرة جـ 1
ماذا عملت الكنٌسة فى محنة اإلضطهاد؟
بطولة الشهداء المسٌحٌٌن وروحانٌتهم من كل ناحٌة ،قدم أحسن شهادة
للمسٌحٌة كدٌانة ...لكن هإالء الشهداء لم ٌكونوا وحدهم فى المعركة ...كانت
وراءهم كنٌسة حٌة ساهرة ،قامت بواجبها خٌر قٌام ...ولوال ذلك النهارت المسٌحٌة
أمام بطش الدولة وكراهٌتها ،حٌنما كان ٌحصد ٌومٌا العشرات والمبات وأحٌانا
اآلالؾ من أبنابها...
ماذا فعلت الكنٌسة فى تلك الفترة؟
هذا هو السإال الذى نناقشه ...وفى إجابة سرٌعة نقول:
 -1لقد اهتمت الكنٌسة بتجدٌد النفوس وشحنها روحٌا ،عن طرٌق الحث بالتعلٌم.
 -2واهتمت ببناء النفوس فى اإلٌمان األقدس .وقد تم ذلك فى االجتماعات السرٌة
للعبادة ،التى كانت تعقد فى سكون اللٌل ...وعلى الرؼم من أنها كانت عرضة
للمفاجؤة والمباؼتة فى أٌة لحظة ،بواسطة السلطات الحكومٌة  -وهذا ما كان
ٌتكرر حدوثه ( - )1فقد حرص المسٌحٌون على حضور هذه االجتماعات -
وأرواحهم على أكفهم  -لخدمة الكلمة واألسرار المقدسة ...وقد تضمنت هذه
االجتماعات قراءات األسفار المقدسة ،وتقدٌم الصدقات ،والصبلة ،والتعلٌم،
والوعظ ،وإقامة القداس االلهى لتقدٌس االفخارستٌا(.)2
 -3رعاٌة المعترفٌن والشهداء من جمٌع الوجوه.
(1) Tert. : Apol. ch. 7.
(2) Justin Martyr. Apol.1:65-67; Tert.: Apol. ch. 39 .

 -4اهتمت الكنٌسة بإثبات صحة موقفها أمام العالم ،وإٌضاح ماهٌة المسٌحٌة،
ودفعت عن نفسها االتهامات ،التى حاول اعداإها المؽرضون تشوٌهها بها .وهذا هو
ما قام به فرٌق من المسٌحٌٌن عرفوا باسم المدافعٌن . Apologists
 -5اهتمامها بوضع من ضعفوا  ،وجحدوا اإلٌمان ابان االضطهادات العنٌفة ،وأبدوا
رؼبة فى العودة إلى حضن الكنٌسة ثانٌة.

رعاٌة الكنٌسة للمعترفٌن والشهداء
عملت الكنٌسة ما بوسعها إزاء من قدموا حٌاتهم ثمنا لئلٌمان األقدس ،و نالوا
من العذابات ما ٌجل عن الوصؾ .فاهتمت بالمعترفٌن والشهداء وهم فى السجون
تحت المحاكمة ...وأظهرت رعاٌتها لهم روحٌا ونفسٌا ،كما اهتمت بسد احتٌاجاتهم
المادٌة ...لقد كان كل ؼرض الكنٌسة أن تخفؾ من آالم االسر ،وآالم االضطهاد...
ولقد نجحت الكنٌسة فى ذلك ،وكان نجاحها أكثر مما كان ٌتوقع فى أمثال الظروؾ
والمحن التى مرت بها(.)1
الرعاٌة النفسٌة:
ونقصد بها تشجٌع الكنٌسة للمعترفٌن فى وقت محنتهم ،ورفع معنوٌاتهم .وقد تم
ذلك عن طرٌق زٌارات الخدام وأفتقاداتهم للمحبوسٌن ،وبواسطة رسابل التشجٌع
التى كانت ترسلها الٌهم الكنٌسة.
(أ) بالزٌارات:
لقد سمح الحكام الوثنٌون ألقارب المعترفٌن المسجونٌن وأصدقابهم بزٌارتهم فى
سجونهم ،ظنا منهم أن مقاومة هإالء المعترفٌن تضعؾ ازاء توسبلت ذوٌهم
وإلحاحهم ،تحت تؤثٌر العاطفة .أضؾ الى هذا أن حفظة السجن فى تلك العهود ،كانوا
ؼالبا جماعة من المرتشٌن ،وكان من السهل شراء محاباتهم وتؽاضٌهم بالرشوة..
وقد سهلت هذه الناحٌة على الكنٌسة  -خداما وافرادا  -مهمة رعاٌة المعترفٌن
ات االنسان
فى سجونهم ( ..)1وطبعا ال ٌخفى علٌنا اثر الزٌارات فى رفع معنوي
المحبوس ،حتى أن رب المجد ٌعتبر هذا العمل ،الذى نعمله مع أحد الناس ،كؤننا قد
قمنا به نحوه شخصٌا" :كنت محبوسا فؤتٌتم الى" (مت...)36:25
وٌصؾ لنا القدٌس كبرٌانوس أسقؾ قرطاجنة الشهٌد كٌؾ أن أعدادا كبٌرة من
(1) De Prssensé: The Early Years of Christianity, Vol. 2, ch. 2.

أصدقاء المحبوسٌن ،كانوا ٌحٌطون بهم ،حتى أنهم فى ؼمرة حماسهم نسوا أبسط
مبادئ الحذر من مضطهدٌهم ...وكانت هذه التجمعات تنشا عزاء كبٌرا للمحبوسٌن،
تحت أبهاء السجون المظلمة(.)2
(ب) بالرسابل:
وكانت الكنٌسة تواصل افتقادها للمعترفٌن المحبوسٌن عن طرٌق رسابل التشجٌع
والتعزٌة..
كتب كبرٌانوس إلى بعض الكهنة المسجونٌن من أجل المسٌح ٌقول:
" ...وكؤننا نحن محبوسون معكم ،ألننا بالقلب معكم ،نشعر مثلكم ،بما أنتم
مدٌنون به من الشرؾ لجوده تعالى .والمحبة التى تجمعنا تجعلنا نفتخر بافتخاركم.
وال شا ٌقطع المحبة متى كانت روحٌة .فان محبتى لكم ،تحملنى الى حٌث ٌحبسكم
اعترافكم"(.)3
وفى رسالة أخرى ٌقول لبعض المعترفٌن المسجونٌن ،مشٌرا إلى قٌودهم
الحدٌدٌة" :ان هذه لٌست سبلسل ،انها حلى للزٌنة .أٌتها األقدام المقٌدة التى
للطوباوٌٌن ،التى تقطع الطرٌق الى الفردوس!"(.)4
وٌقول أٌضا موجها كبلمه إلى كنٌسة قرطاجنة" :فى أوقات االضطهاد ،تؽلق
االرض أمامنا ،لكن السماء تفتح .ضد المسٌح ٌهدد ،لكن المسٌح ٌعٌن .الموت ٌؽلبنا،
لكن الخلود ٌتبعنا .العالم ٌتنحى عنا ،والفردوس ٌقبلنا .تنتهً هذه الحٌاة القصٌرة،
لتبدأ الحٌاة األبدٌةٌ .ا له من شرؾٌ ،ا له من سبلمٌ ،ا له من فرح ،أن نرحل هكذا
فى مجد وسط االضطهاد والضٌق ،ونؽمض أعٌننا عن العالم والبشر ،لنفتحها فى
وجه هللا ومسٌحهٌ .ا لها من رحلة قصٌرة!"(.)5
الرعاٌة المادٌة:
فى تلك األزمنة الصعبة ،التى تعرض فٌها المسٌحٌون لضؽط الدولة ومصادرتها
لممتلكاتهم وفصلها أٌاهم من وظابفهم ،كما تعرضوا للدهماء والسوقة وهٌاجهم
وحوادث نهبهم لبٌوتهم ..كان البد للكنٌسة أن تعمل عمبل ،ترعى هإالء الذٌن
ٌذودون عن االٌمان ،وتسد كل احتٌاجاتهم المادٌة .وقد أوفت الكنٌسة هذه الناحٌة،
(2) Cyp. Ep. 2:5.
(3) Cyp. Ep. 37.
(4) Cyp. Ep. 86
(5) Cyp. : De Exhort. Martyr, 13.

عن طرٌق حثها األخوة المإمنٌن على اإلسهام فى احتٌاجات المعترفٌن والشهداء ،ثم
بطرٌقة مباشرة عن طرٌق مساعدتها لهم على ٌد خدامها...
(أ) بواسطة األخوة المإمنٌن:
كانت الكنٌسة تحث أبناءها على مساعدة المعترفٌن فى حبسهم بكل أنواع
المساعدات ...ومعاملة المإمنٌن المسٌحٌٌن ألخوتهم المحبوسٌن ،مصورة تصوٌرا
بدٌعا ،فٌما كتبه لوكٌان  Lucianعن حٌاة برجرنوس ( Peregrinusفصل )12
فبعد أن شرح كٌؾ أعتنق هذا الشخص المسٌحٌة فى فلسطٌن ،استطرد قاببل "وأخٌرا
قبض علٌه بتهمة المسٌحٌة وألقى فى السجن".
ولما زج به فى السجن لم ٌترك المسٌحٌون وسٌلة الطبلق سراحه ثانٌة .ولما
تبٌنوا استحالة هذا االمر ،قاموا بكافة الخدمات التى ٌحتاجها بكل شؽؾ .وكان ٌتجمع
عند باب السجن منذ الصباح الباكر ،نساء عجابز ،وبعض االرامل ،وأطفال صؽار
أٌتام ٌنتظرون .أما الشخصٌات البارزة منهم ،فكانوا ٌستطٌعون ،حتى النوم داخل
السجن ،مع المعترفٌن المسجونٌن عن طرٌق رشوة السجانٌن .وهكذا كانت الوجبات
الطٌبة تحمل الى داخل السجن ،وتقرأ الكتب المقدسة ...بل ان بعض مدن مقاطعة
آسٌا  -التى جاء منها بعض المسٌحٌٌن لزٌارته  -أظهروا استعدادا لمساعدته أمام
القضاء ،وبذل ما فى وسعهم لراحته ...أخٌرا أفرج عنه حاكم سورٌا(.)6
(ب) بواسطة خدام الكنٌسة:
كانت الكنٌسة تجمع مبالػ ضخمة لصالح المعترفٌن والشهداء المضطهدٌن وٌقول
كبرٌانوس فى رسالة له" :بالنسبة للعون الذى ٌقدم ألولبك الذٌن زجوا فى السجون
بعد أن اعترفوا باسم الرب ،آمر اال ٌهمل فى أى شا .ألن كل المبلػ المشار الٌه وزع
على الكهنة لهذا الؽرض"(.)7
وكدلٌل على رعاٌة الكنٌسة المادٌة للمعترفٌن ،ما أصدره كبرٌانوس من تعلٌمات
بخصوص المعترؾ كلرٌنوس  ،Celerinusوكان قاربا (أؼنسطسا) فى الكنٌسة ،اذ
أمر أن ٌصرؾ له مرتب قسٌس(.)8
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وهناك رسالة للقدٌس كبرٌانوس أسقؾ قرطاجنة دونها من مخببه سنة
حٌث كان مختفٌا أبان اضطهاد دٌسٌوس  -توضح لنا دور الكنٌسة بالنسبة لرعاٌة
المعترفٌن والشهداء مادٌا:
(6) Dictionary of Christian Antiquities, Vol. 2, p. 1126.
(7) Cyp. Ep. 2:5.
(8) Cyp. Ep. 39.

"من كبرٌانوس الى أخوته الكهنة والشمامسة ..سبلم .أٌها االخوة االعزاء..
اذكر أنى نبهتكم برسابل خاصة ،وكررت التنبٌه ،أن تهتموا كل االهتمام بالمسجونٌن،
وقد اعترفوا بالرب اعترافا شرٌفا .وها أنذا أعود الى ما سبق ،خوفا من أن تنقص
عناٌتكم بمن ال ٌنقصهم المجد .ولو كان وضعى ٌسمح لى بهذا االهتمام ،لما تؤخرت
عن القٌام به عن طٌب خاطر .ألن المحبة تحتم علٌنا هذه الخدمة نحو أخوة بواسل.
لكنى أعتمد على عزٌمتكم ،بؤن تنوبوا عنى فى هذه المهمة .أعملوا كل ما ٌنبؽى
عمله نحو من أعزهم هللا ،بمثل هذه الفضابل من االٌمان والقوة ..ثم انى طالما قلت
لكم فى رسابلى ،انه ٌجب اال ٌنقص اهتمامكم بالفقراء ،وال تضعؾ ؼٌرتكم نحوهم.
هإالء الفقراء الذٌن لم ٌؽادروا معسكر المسٌح ،بل ظلوا ثابتٌن معنا فى االٌمان
الفقر ،وفوق احتمالهم
والجهاد .ولتكن عناٌتنا بهم ،وحبنا لهم فوق صبرهم على
()9
لبلضطهاد ،فانهم فى اخبلصهم للرب صاروا مثبل فى االٌمان لجمٌع الفقراء. "..
وٌإكد القدٌس كبرٌانوس هذه المعانى فى رسالة اخرى الى اكلٌروس اٌبارشٌته
فٌقول:
"إنى اعتمد على محبتكم وتقواكم  -وٌكفٌنى ما بى من محن – وأسؤلكم ،أنتم
الذٌن ال خطر على وجودكم حٌث أنتم ،أن تنوبوا عنى فى السهر على ما ٌطلبه الدٌن
من خدامه .اهتموا بالفقراء دابما بقدر امكانكم ،إن كانوا على األقل متمسكٌن باإلٌمان
ولم ٌهجروا معسكر المسٌح".
"وعلٌكم أن تخففوا بؽٌرتكم بإسهم ،حتى ال تقدر الحاجة أن تنال من شقابهم ،ما
لم ٌقدر االضطهاد أن ٌناله من إٌمانهم .ولٌكن عندكم عناٌة خاصة بمعترفٌنا األمجاد
فؤنا عارؾ أن كثٌرٌن منهم ترعاهم محبة اخوتهم .ولكن ان كان بٌنهم محتاجون الى
المال ،أو الى المبلبس ،فؤعطوهم ما ٌلزمهم من ذلك.)10("...
الرعاٌة الروحٌة:
(أ) ألشخاصهم:
كانت الكنٌسة تسهر على روحٌات هإالء المعترفٌن الذٌن تحت المحاكمة .وٌبدو
أن اإلفراط فى تقدٌر الناس لموقفهم البطولى ،وتكرٌمهم وتمجٌدهم ،جعل الكنٌسة
تنبههم الى االحتراس من هذا المدٌح ،وتحذرهم من السقوط روحٌا ...فكتب القدٌس
كبرٌانوس الى كهنة وشمامسة اٌبارشٌته ٌقول:

(9) Cyp., Ep. 12.
(10) Cyp. Ep. 14.

اجد ...لٌعلموا فى الوقت نفسه
"ولٌكن عندكم عناٌة خاصة بمعترفٌنا األم
بواسطتكم ما ٌطلبه منهم نظام الكنٌسة فى أمانتها على وصاٌا الكتاب .فعلٌهم أن
ٌكونوا متواضعٌن ،ودعاء ،وهادبٌن ،لكى ٌحافظوا على شرؾ اسمهم "معترفٌن".
لقد كانت كلمتهم مجٌدة ،فلٌكن سلوكهم اآلن كذلكٌ .جب أن ٌصٌروا أهبل لنعمة هللا.
وهكذا ٌنالون اإلكلٌل السماوى .وعلى كل ،فالطرٌق أمامهم لم ٌنته .وٌقول الكتاب "ال
نمدحنّ أحداً قبل موته" .وٌقول فى موضع آخر "كن أمٌنا الى الموت فسؤعطٌك أكلٌل
الحٌاة" أما الرب فإنه ٌصرح قاببل :من ٌصبر إلى المنتهى ٌخلص .فلٌتشبهوا بالرب
وفسر عمله
فإنه قرب آالمه لم ٌمؤله كبرٌاء بل تواضعا ً وحٌنبذ ؼسل أرجل تبلمٌذه
ّ
بقوله :إذ كنت أنا الرب والمعلم أؼسل أقدامكم .فعلٌكم أنتم أن ٌؽسل بعضكم أقدام
بعض .أعطٌتكم مثبل حتى تعاملوا الؽٌر كما عاملتكم .ولٌقتدوا بالرسول بولس ،كٌؾ
ظل بعد السجن مراراً ،وبعد الجلد والوحوش ودٌعا متواضعا فى كل حال .حتى بعد
تذوق السماء الثالثة والفردوس ،فإنه لم ٌستكبر :لم نؤكل خبز أحد مجانا ،بل نعمل
لٌبلً ونهاراً ،ونكد ونتعب كٌبل نثقل على أحد منكم .فؤسؤلكم أن تبلؽوا هذه التعلٌمات
الى أخوتى .وبما أن من ٌتضع ٌرتفع ،فحٌنبذ ٌجب الحذر من فخاخ العدو .فإنه
ه.
ٌتحدى من ؼلبه ،وٌكون أشد هوالً وشراسة ،وهو مؽلوب ،حتى ٌثؤر من ؼالب
عسى الرب ٌقدرنى على رإٌة معترفٌنا فؤلقى فى نفوسهم ،بإرشاد خبلصى ،مبادئ
صالحة .إنى أتؤلم حقا حٌنما أسمع بسلوك بعضهم .إذ ٌسعون ببل حٌاء الى العار.
فٌقضون الوقت فى اللهو والمشاجرة .أٌكونون أعضاء المسٌح ،وقد اعترفوا
بالمسٌح .وٌفقدوا كرامتهم بؤعمالهم الحقٌرة؟ إن فى مسلك العدد القلٌل الفاسد منهم
ما ٌشوه مجد العدد الكبٌر من المعترفٌن األفاضل ..إن المعترؾ الحقٌقى هو من ال
تستحى الكنٌسة به بل تفتخر به"(.)11
(ب) الصبلة ألجلهم:
وعلى نحو ما فعلت الكنٌسة األولى ،حٌنما كان بطرس الرسول مطروحا فى
السجن ،إذ كانت ترفع صبلة بلجاجة الى هللا ألجله (أع ...)12هكذا أٌضا الكنٌسة فى
زمان االضطهاد ،كانت تصٌر منها صلوات ألجل المعترفٌن والشهداء..
وما زالت أوشٌة المرضى التى تصلٌها الكنٌسة فى رفع البخور  -وهى من
القداس الكٌرلسى أقدم قداساتنا  -تحوى طلبات من أجل المعترفٌن فى ضٌقاتهم "...
الذٌن فى السجون أو المطابق ،أو الذٌن فى النفى أو السبى أو المقبوض علٌهم فى
عبودٌة مرةٌ ،ارب اعتقهم جمٌعهم وارحمهم .ألنك أنت الذى تحل المربوطٌن وتقٌم
الساقطٌن .رجاء من لٌس له رجاء ،ومعٌن من لٌس له معٌن .عزاء صؽٌرى القلوب،
مٌناء الذٌن فى العاصؾ .كل األنفس المتضاٌقة والمقبوض علٌها .أعطها ٌارب
(11) Cyp. Ep. 14.

رحمة ،أعطها نٌاحا ،أعطها برودة ،أعطها نعمة ،أعطها معونة ،أعطها خبلصا،
أعطها ؼفران خطاٌاها وآثامها."...
وفى الطلبة فى القداس الكٌرلسى أٌضا ٌقول الكاهن" :حل المربوطٌن ،خلص
الذٌن فى الشدابد" .وفى صبلة تحلٌل الكهنة التى تعقب صبلة نصؾ اللٌلٌ ،ذكرهم
الكاهن بقوله" :اذكر ٌارب ...الذٌن فى المطابق والسجون والذٌن فى السبى
والنفى ...ردهم".
(ج) الحفاظ على تراثهم وذخابرهم:
ونقصد بتراث الشهداء ،تدوٌن سٌرهم ،والعذابات التى احتملوها ،والمحاكمات
التى حوكموا بها ،والرإى التى أعلنت لهم ..وقد اهتمت الكنٌسة اهتماما بالؽا بحفظ
()12
..
هذا التراث ،الذى ظل الى ٌومنا هذا ،كنزا للبركة والتقوٌة والتعزٌة والمعونة
واستؽلت الكنٌسة فرصة سماح الحكام ألقارب وأصدقاء المعترفٌن المحبوسٌن فى
السجون بزٌارتهم ،فكان خدامها ٌدونون كل كلمات الشهداء وآالمهم التى ٌحتملونها
والرإى التى تعلن لهم ،وهكذا وصل هذا التراث الٌنا(.)13
أما ذخابر الشهداء ،فكانت تعنى الكنٌسة بجمعها والحفاظ علٌها كبركة عظٌمة.
وٌقول القدٌس كبرٌانوس الى االكلٌروس فى اٌبارشٌته "وٌبقى أن تعنوا بؤجساد من
فارقوا هذه الحٌاة ،وانتهوا الى نهاٌة مجٌدة فى السجون أو ماتوا بدون تعذٌب ...هذا
وسجلوا انتقال هإالء األخوة (وفاتهم) حتى نستطٌع أن نحتؾل بهم بٌن الشهداءٌ ،وم
احتفالنا بتذكارهم"(.)14
وكانت الكنابس ترسل الى بعضها رسابل حاوٌة الخبار الشهداء ،كما فعلت كنٌسة
ازمٌر بخصوص استشهاد بولٌكاربوس ،وعلى نحو ما فعلت كنابس لٌون وفٌنا ،فى
رسالة الى كنابس آسٌا الصؽرى ،تصؾ فٌها االضطهاد الذى حل بهم سنة  177على
عهد مرقس أورٌلٌوس ،ومن استشهدوا فٌه(.)15

الحث على االستشهاد
الى جانب اهتمام الكنٌسة  -شعبا وخداما  -بالمعترفٌن والشهداء ،من النواحى
المادٌة والنفسٌة والروحٌة ،فقد عملت الكنٌسة على تعببة مشاعر المإمنٌن ،وحفز
(12) De Pressensé: The Early Years of Christianity. Vol. 2ch.2.
(13) Cyp. Ep. 2:5.
(14) Cyp.: Ep., 12
;(15) Martyrium Polycarpi (Documents of the Christian Church, pp. 12-16
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عواطفهم ومحبتهم وأشواقهم نحو هللا ،عن طرٌق ما أصدره بعض قادتها ومعلمٌها
من كتابات للحث على االستشهاد ...ومن ٌطالع هذه الكتابات ٌلمس الحماس المتؤجج،
والروحانٌة المثالٌة ،والمجد الذى ٌنتظر الشهداء.
ولعل أبرز اآلباء والمعلمٌن الذٌن طرقوا هذا الموضوع وكانوا ٌعٌشون وسط
نٌران االضطهادات هم:
العبلمة أورٌجٌنوس ،والعبلمة ترتلٌانوس ،والقدٌس الشهٌد كبرٌانوس.
( )1العبلمة أورٌجٌنوس:
فٌلسوؾ وعبلمة مصرى ،ولد باالسكندرٌة من أسرة مسٌحٌة حوالى سنة
185م .اهتم والده بتربٌته تربٌة مسٌحٌة خالصة ،وعلمه الكتاب المقدس ،ثم تابع
الدراسة على ٌد اكلٌمنضس االسكندرى ..استشهد والده سنة  202ابان االضطهاد
الذى أثاره سبتمٌوس ساوٌرس .وكان موقؾ اورٌجٌنوس االبن عجٌبا .فقد كان
ٌشجع والده على الثبات ،وهو نفسه اشتهى أن ٌقدم نفسه للجبلدٌن .وقد اضطرت
أمه أن تخبا مبلبسه ٌوما كامبل حتى تعوقه عن الخروج لبلستشهاد.
حل محل أستاذه أكلٌمنضس فى ادارة المدرسة البلهوتٌة ،وكان سنه وقتذاك
سبعة عشر عاما .لكنه كان على معرفة وعلم كبٌرٌن .كان دابما حارا بالروح ،باشر
ممارسات نسكٌة صارمة ،وبدأ ٌنادى بها .عكؾ على دراسة الفلسفة كبلزمة من
لوازم عصره .قام برحبلت كثٌرة خارج مصر.
قبض علٌة سنة  250فى زمان االضطهاد الذى أثاره دٌسٌوس ،والقى فى
السجن ونالته عذابات شدٌدة ،لكنه لم ٌستشهد ،بل أفرج عنه ،وتوفى فى مدٌنة صور
سنة  253وله من العمر  69عاما ..كان عقله من أخصب العقول التى شهدتها
الكنٌسة المسٌحٌة ،وخلؾ للكنٌسة انتاجا رابعا .لكن ما ٌهمنا اآلن فى بحثنا عن
االستشهاد هو كتابه "الحث على االستشهاد".
 .235وقد أفرغ فٌه
كتب أورٌجٌنوس كتابه "الحث على االستشهاد" سنة
خبلصة حماسه وأشواقه وخبرته ،شابا وشٌخا  -وأرسله الى صدٌقٌه الحمٌمٌن
امبروسٌوس وبروتوكتٌتس  Protoctetusكاهن قٌصرٌة ،اللذٌن كانا قد قبض
علٌهما ،وطرحا فى السجن بسبب االضطهاد ،الذى اثاره االمبراطور مكسٌمٌنوس...
والكتاب فى خمسٌن فصبلٌ ،مكن وضعها تحت سبعة أقسام:
القــــسم االول ( ،)5-1مقدمة فى الحث على االستشهاد .وتؤمل فى اآلٌات الواردة
فى سفر أشعٌاء (.)11-9:28

القــسم الثـانى (،)10-6

ٌتضمن تحذٌراً شدٌدا من عبادة االصنام و االرتداد.

القسم الثالث (  ،)21-11وٌتضمن حثا للمثابرة على حمل الصلٌب مع المسٌح
(الشهادة هلل  -اتباع المسٌح  -جزاء الشهٌد  -وعودنا مع
هللا  -مشهد أمام الجمٌع).
القسم الرابع ( ٌ ،)27-22قدم أمثلة لبلستشهاد فى قصة الٌعازار والسبعة أخوة،
الواردة فى سفر المكابٌٌن الثانى.
القسم الخامس (ٌ ،)44-28تحدث فٌه عن وجوب االستشهاد ،طبٌعته وأنواعه (كؤس
الخبلص  -لتعبر عنى هذه الكؤس  -معمودٌة الدم -
المفاضلة بٌن االستشهاد وعبادة األصنام  -المرتدون
سٌنكرهم االبن).
القسم السادس (ٌ ،)46،45تحدث عن السمة اإلجرامٌة لؤلصنام (عبادة الشٌاطٌن -
أهمٌة األسماء)
القسم السابع ( ،)50-47وٌتضمن حثا أخٌرا على الثبات فى زمن الشدة.
ونقتطؾ بعض عبارات قلٌلة مما ورد فى هذا الكتاب:
 +أود خبلل التجربة الحاضرة أن تذكرا المجازاة العظٌمة المعدة فى السماء
للمضطهدٌن والمعٌرٌن ألجل البر ..افرحا وابتهجا وتهلبل ،كما فعل الرسل حٌنما
حسبوا أهبل أن ٌهانوا ألجل اسمه .وإذا حدث أن شعرت نفساكما ببعض الحزن ،فدعا
روح المسٌح الذى فٌنا ٌقول لتلك النفس ..لماذا أنت حزٌنة ٌا نفسى ولماذا
تزعجٌننى .ترجى هللا النى بعد أحمده(.)1
 +جمهرة كبٌرة مجتمعة لمشاهدتكما حٌنما تجاهدان ،وتدعٌان لبلستشهاد ...ان
آالفا تحتشد لمشاهدة نزال ٌشترك فٌه بعض من ذوى الشهرة البارزة .حٌنما تدخبلن
المعركة ٌمكن أن تقوال مع بولس  :صرنا منظرا للعالم للمبلبكة والناس  :اذن ،فالعالم
كله ،المبلبكة جمٌعا عن الٌمٌن والٌسار .الناس طراً الذٌن هم الى جوار هللا،
واآلخرٌن ،الجمٌع سٌسمعوننا ونحن نقاتل من أجل المسٌحٌة .فإما أن المبلبكة تبتهج
واألنهار تصفق باالٌدى ،والجبال ترنم معا ،وكل شجر الحقل تصفق بؤؼصانها ،وأما
ال سمح هللا تحدق قوات العالم السفلى فى جرٌمتنا وتشمت(.)2
( )1مز .5 :43
( )2مز  8:98مغ أش . 12:55

Origen: Exhortation to Martyrdom 4.
Origen: Exhortation to Martyrdom,18.

" +لنقاتل حتى ما نإدى شهادتنا كاملة ،لٌس فقط عبلنٌة ،بل فى الخفاء أٌضا،
حتى ما نستطٌع أن نقول مع الرسول :ألن مجدنا هو هذا ،شهادة ضمٌرنا أننا فى
قداسة واخبلص هللا ...تصرفنا فى العالم (2كو  )12 :1ولنضؾ الى كلمات الرسول،
قول النبى :ألنه هو ٌعرؾ خفٌات القلب (مز.)21 :44
وهذا حق خاصة ونحن نساق الى الموت ،ونقول هلل ما ٌقوله ،الشهداء وحدهم له:
 .)22:44واذا كانت
ألننا من أجلك نمات الٌوم كله .قد حسبنا مثل ؼنم للذبح (مز
حكمة الجسد ستجعلنا نهاب القضاة ،الذٌن ٌهددوننا بالموت ،فلنقل لهم كلمات
(*)
األمثالٌ :ا أبنى اكرم الرب تصٌر قوٌا .ال ترهب انسانا سواه"
 -2العبلمة ترتلٌانوس:
ٌعتبر ترتلٌانوس أب علم البلهوت فى الكنٌسة البلتٌنٌة من حٌث فضله على تقدم
المصطلحات البلهوتٌة ،ومن أعبلم المسٌحٌة القدماء نعرؾ القلٌل عن حٌاته مما
تضمنته كتبه ،وما ذكره عنه القدٌس اٌرونٌموس فى كتابه "مشاهٌر الرجال".
ولد حوالى منتصؾ القرن الثانى المسٌحى فى قرطاجنة ،حٌث كان والده ٌشؽل
منصب قابد فرقة رومانٌة تحت امرة حاكم افرٌقٌا .تثقؾ ثقافة هٌلٌنٌة التٌنٌة
متحررة .وتظهر كتاباته معرفة كبٌرة بالتارٌخ والفلسفة والشعر واالدب القدٌم
والمصطلحات القضابٌة وكل فنون المحاماة .وٌبدو أنه أشتؽل بالسٌاسة والمحاماة اما
فى قرطاجنة أو فى روما.
عاش وثنٌا حتى سن الثبلثٌن أو االربعٌن ثم اعتنق المسٌحٌة وان كنا نجهل
الظروؾ التى صاحبت هذه الخطوة ،لكن ذلك تم عن اقتناع عمٌق ،ومنذ ذلك الوقت
دافع عن المسٌحٌة ببل أدنى خوؾ ضد هجمات الوثنٌن والٌهود والهراطقة .وبٌن
سنتى  203-199أعتنق هرطقة المونتانٌٌن ( Montanism )3وال نعرؾ تارٌخ
وفاته على وجه الدقة ،لكنها كانت بعد سنة  .220وٌتضح جلٌا من مإلفاته احتقاره
للدٌانة الوثنٌة ،وللثقافة الوثنٌة ،وحماسه الشدٌد للمسٌحٌة.
كتب كتبا كثٌرة ،لكن ما ٌهمنا فى هذا الصدد ،هى كتبه فى الحث على االستشهاد،
وكتبه الدفاعٌة .وٌكاد ٌكون أهم ما كتبه فى الحث على االستشهاد مقالة قصٌرة عامة
 Ad Martyrasكتبها بٌن سنتى
من ستة فصول معنونة "الى الشهداء
()4
 .198/197وهى مقالة مملوءة حماسا وتشجٌعا لٌقاوم االنسان عواطفه  .ونعرض
لمقتطفات منهاٌ ،قول:
(*)Exhortativn to Mortyrdam 21
( )3نسبة اني مونتانوس انذى ادػي أنه انبارقهيط انموػود به في االنجيم.
(4) Dictionary of Christian Biography. vol. 4, pp.822.

"ال تجعلوا انفصالكم عن العالم ٌخٌفكم .فلو أمعنا النظر فى أن العالم هو
فى الواقع السجن الحقٌقى ،فسنعرؾ إنكم لم تدخلوا سجنا ،بل باألولى خرجتم
من سجن! ...لذا احسبوا  -أٌها المباركٌن  -انكم انتقلتم من سجن الى مكان
آمن .وإن كان مفعما ً ظبلماً ،لكنكم أنتم أنفسكم نور .فٌه قٌود ،لكن هللا قد
حرركم .تعبقه الروابح الكرٌهة ،لكن انتم رابحة زكٌة .تنتظرون المحاكمة كل
ٌوم ،لكنكم ستدٌنون القضاة أنفسهم .هناك الحزن ،لكن لمن ٌشتاق الى مباهج
الدنٌا .المسٌحى خارج السجن قد رفض العالم ،لكنه فى السجن ،قد رفض
()5
السجن أٌضا .ال ٌهم أٌن تكونون فى العالم ،أنتم الذٌن لستم من العالم. "..
"بالنسبة للمسٌحى ،فان السجن ٌقدم له نفس الخدمة التى تقدمها البرٌة
للنبى .لقد قضى ربنا نفسه وقتا كبٌرا فى الوحدة ،حتى ما ٌكون أكثر حرٌة فى
الصبلة ،وحتى ما ٌتحرر من العالم .ولقد كان فى خلوة جبلٌة أٌضا حٌنما تجلى
بمجده لتبلمٌذه .هل لنا أن نسقط من حسابنا كلمة سجن! وندعوه مكان خلوة؟
ولو أن الجسم مؽلق علٌه ،والجسد محبوس ،لكن كل شا مفتوح أمام الروح.
اذن ،بالروح تجول خارجا .بالروح تمشى ،ؼٌر واضع أمامك الممرات ذات
الظل أو ذات األعمدة ،بل الطرٌق المإدى الى هللا .وبقدر ما تكون خطواتك فى
الروح دابما ،بقدر ما تكون حرا من القٌود حٌنما ٌكون العقل محلقا فى
السماوٌات ،ال تشعر الساق بالسلسلة التى تقٌدها فالعقل ٌطوق االنسان كله،
وٌحمله الى حٌثما ٌرٌد .حٌث كنزك هناك ٌكون قلبك .فلٌكن قلبنا فى الموضع،
حٌث نود أن ٌكون كنزنا.)6("...
"أنتم على وشك خوض معركة الشرؾ ،وفٌها هللا الحً هو رقٌبكم ،والروح
القدس مدّ ربكم ،والجزاء إكلٌل أبدى مبلبكى ،وحق المواطنة فى السماء ،ومجد
دابم .لذلك فان سٌدكم ٌسوع المسٌح ،الذى مسحكم بروحه ،وقادكم الى مسرح
العذاب ،قد رأى من الخٌر  -قبل ٌوم القتال  -أن ٌنقلكم من حالة  -هى فى
()6
ذاتها مرضٌة ،معامبل إٌاكم بصورة أقسى حتى ما تصبح قوتكم اكبر. "...
 -3القدٌس كبرٌانوس الشهٌد:
ولد وثنٌا حوالى سنة  200أو قبل ذلك ،من أسرة شرٌفة ثرٌة تثقؾ ثقافة عالٌة
حسب مقتضٌات العصر والوضع االجتماعى .وٌبدو أنه عاش منؽمسا فى الرذٌلة شؤن
معظم شباب عصره ،لكنه اهتدى الى المسٌح ،وآمن على ٌد كاهن ٌدعى كٌكٌلٌوس
 ، Caeciliusوانضم الى صفوؾ الموعوظٌن .ثم باع أمبلكه ووزعها على
الفقراء ،مستبقٌا القلٌل منها لسد احتٌاجاته .نذر العفة ،ونال نعمة العماد سنة 245
(5) Tertullianus: Ad Martyras, ch. 2,3.
(6) Tertullianus: Ad Martyras, ch. 2,3.

.249
أو سنة  ...246ثم سٌم أسقفا على قرطاجنة بناء على رؼبة شعبها سنة
وأخٌرا بعد جهاد حافل فى تلك الفترة الصعبة بسبب االضطهادات ،نال إكلٌل الشهادة
فى  14سبتمبر سنة .258
بدأ كبرٌانوس أسقفٌته مع االضطهاد المروع ،الذى أثاره اإلمبراطور دٌسٌوس
( )251 -249على الكنٌسة المسٌحٌة .أختبؤ بعض الوقت حتى زال االضطهاد ،وٌبدو
أنه فعل ذلك بإعبلن الهى .فبل عجب اذن ان حوت كثٌر من رسابله التى أرسلها من
مخببه تشدٌدا للمعترفٌن فى السجون والمناجم ،واظهارا لمجد االستشهاد وتوصٌة
للخدام واالكلٌروس بالعناٌة بالمعترفٌن والشهداء ،مادٌا ونفسٌا وروحٌا.
رتوناتس
وبٌن كتاباته مقالة معنونة "حث على االستشهاد" موجهة الى ؾ
 Fortunatusمن ثبلثة عشر فصبل .ومقالة أخرى عن "مجد االستشهاد" منسوبة
الٌه ،لكن صحة هذه النسبة تحتاج الى اثبات واآلن نعرض لبعض أقواله:
"نحن الذٌن  -بسلطان من الرب  -منحنا المإمنٌن العماد األول ،علٌنا أن
نعد كبل منهم للعماد الثانى ،بحثهم وتعلٌمهم .ان هذا العماد أعظم فى النعمة،
وأسمى فى القوة ،وأرفع فى الشرؾ إن المبلبكة فى هذا العماد ٌعمدون ،وهللا
ومسٌحه ٌبتهجان ،وال أحد بعد هذا العمادٌ ،سقط فى خطٌة .هذا العماد ٌكمل
نمونا فى اإلٌمان ،وٌؽرسنا فى هللا بعد أن نخرج من العالم ...بمعمودٌة الماء
ننال مؽفرة الخطاٌا؟ وبمعمودٌة الدم نظفر بؤكلٌل الفضابل"(.)7
"فى سفر الخروج كان الشعب الٌهودى  -كمثال سابق لنا  -مع هللا ولٌهم
والمنتقم لهم ،خلصوا من عبودٌة فرعون ومصر القاسٌة جدا ،أى من الشٌطان
والعالم .وإذ كانوا ببل إٌمان وؼٌر شاكرٌن هلل ،تقمقموا على موسى ،ناظرٌن الى
متاعب الصحراء وشؽلهم ،ؼٌر فاهمٌن الفوابد المقدسة للحرٌة والخبلص .ففكروا
فى العودة الى عبودٌة مصر .بٌنما كان ٌجب علٌهم أن تزداد ثقتهم فى هللا ،الذى أنقذ
شعبه من الشٌطان والعالم وٌقدر أن ٌحمٌهم أٌضا .قالوا لموسى "ماذا صنعت بنا
حتى أخرجتنا من مصر ...ألنه خٌر لنا أن نخدم المصرٌٌن من أن نموت فى البرٌة.
فقال موسى لهم .ال تخافوا .قفوا وانظروا خبلص الرب الذى ٌصنعه لكم الٌوم ...الرب
ٌقاتل عنكم وأنتم تصمتون" (خر  .)14-11:14والرب فى انجٌلهٌ ،حذرنا من ذلك،
وٌعلمنا أال نعود ثانٌة للشٌطان وللعالم الذى رفضناه ،وحٌثما ننجو ٌقول "لٌس أحد
 .)62:9وأٌضا
ٌضع ٌده على المحراث وٌنظر الى الوراء ٌصلح لملكوت هللا (لو
(*)
"والذى فى الحقل ال ٌرجع الى الوراء  -اذكروا امرأة لوط" (لو")32،31 :17
(7) Cyprian: Exhortation to Martyrdom, ch. 4.
(*)Exhortation to Mortyrdam ch. 4.

"ٌجب أن تعلموا  -فى إٌمان وٌقٌن  -ان ٌوم الشدة قد حل ٌهددنا بالموت،
وتقترب نهاٌة العالم وزمان المسٌح الدجال .لذلك ٌجب أن نقؾ جمٌعا على أهبة
االستعداد للمعركة ،ؼٌر واضعٌن أمامنا سوى مجد الحٌاة األبدٌة ،واكلٌل اعترافنا
بالرب ،ؼٌر مهتمٌن باألمور المقبلة ،ألنها ستنتهى كما انتهى ما سبقها .إننا على
حى
أبواب حرب أقسى وأشد .وعلى جنود المسٌح أن ٌعدوا ذواتهم لها بإٌمان ّ
وشجاعة قوٌة ،واضعٌن فى اعتبارهم أنهم ٌشربون ٌومٌا كؤس دم المسٌح ،حتى
بذلك ٌمكنهم أن ٌسفكوا دماءهم ألجله .إن كل ما نبتؽٌه هو أن نوجد مع المسٌح ،وأن
نقتدى بما علمنا إٌاه ،وما صنعه ،حسبما ٌقول ٌوحنا الرسول :من قال أنه ثابت فى
المسٌح ٌنبؽى أنه كما سلك ذاك هكذا ٌسلك هو أٌضا ( ٌ1و )6:2وفضبل عن ذلك ،فإن
الرسول بولس ٌعلمنا قاببل :إننا أوالد هللا .فإن كنا أوالدا فإننا ورثة أٌضا .ورثة هللا
ووارثون مع المسٌح .إن كنا نتؤلم معه لكى نتمجد أٌضا معه (رو.)*(")17،16:8

دفاعات المدافعٌن المسٌحٌٌن
تعرضت المسٌحٌة لهجمات القوى الوحشٌة المادٌة ،واٌضا لهجمات الفبلسفة...
للسٌؾ والقلم .وقد أجابت على األولى بثبات أتباعها البطولى ،الذٌن وضعوا حٌاتهم
ذودا عنها .فصانوا حٌوٌتها الدابمة .أما تحدٌات الفبلسفة الوثنٌٌن المتعجرفٌن الذٌن
ٌمثلون حكمة العالم القدٌم المنتفخة ،فقد فندتها ،وأبكمتها ،بل وهدمتها وهاجمتها،
بالكتابات الفذة التى دبجتها ٌراع الفبلسفة المسٌحٌٌن فى دفاعهم عنها...
لقد اتجهت كتابات الدفاع عن المسٌحٌة فى القرن الثانى نحو الٌهودى الؽٌور،
والفٌلسوؾ الٌونانى ،والسٌاسى الرومانى .وكان المسٌحٌون من البدء "مستعدٌن
لمجاوبة كل من ٌسؤلهم عن سبب الرجاء الذى فٌهم" ...وكان البد للمسٌحٌٌن أن
ٌضٌفوا الى شهادتهم العملٌة البسٌطة ،دفاعا نظرٌاٌ ،دفعون به عن أنفسهم أشر
االتهامات الباطلة..
وتتلخص هذه االتهامات فى اآلتى:
كانت المسٌحٌة دٌانة حدٌثة .ومن جهة قدمها ،ال تقارن بدٌانات اآللهة الوثنٌة،
والشعوب االخرى ( ..)1كانت دٌانة ؼرٌبة ،مختلفة تماما فى نوعها عن الدٌانات
األخرى ..ببل معابد أو تماثٌل ،أو مذابح تقدم علٌها ذبابح دموٌة ( ،)2أو على األقل أى
شا مما ٌرى من هذا القبٌل ( .)3وهى دٌانة سرٌة ( ،)4تعقد اجتماعاتها مساء ،وال
(*)Epist. to the people of Thibaris ch. 1.
(1) Epist, Ad Diognetum, ch. 1; Arobius, adv. Gentes, 2:67,69.
(2) Origen: Contra Celsum, 7:61.
(3) Minucius Felix: Octavius, ch. 8, 9.
(4) Minucius Felix: Octavius, ch. 8, 9.

ٌسمح بحضورها اال العضابها الذٌن نالوا سر العماد ( .)5كانت دٌانة تنتشر كل ٌوم
بٌن كل الطبقات وخاصة بٌن النساء ،والجهبلء ،والمجرمٌن(..)6
كانت المسٌحٌة هى الدٌانة التى وجهت ضدها أخطر االتهامات  :فقد اتهم
المسٌحٌون بالفساد الشنٌع( ،)7وبالكفر ( ،)8وبالخٌانة لبلمبراطور والدولة ( ،)9وبؤنهم
مواطنون ؼٌر منتجٌن(.)10
كان من الضرورى أن تفند هذه االتهامات ،وتزال هذه العوابق األولٌة حتى ٌنجح
المسٌحٌون فى مهمتهم .فقبل أن ٌقبل الوثنٌون الى المسٌحٌة وٌإمنوا بالمسٌح،
ٌجب أن ٌقتنعوا أن المسٌحٌٌن ،لٌسوا فاسدٌن أو كفرة أو خونة...
ولذا فقد ظهرت طبقة من المسٌحٌٌن عرفوا باسم المدافعٌن أو المحتجٌن
 Apologistsأى المدافعٌن عن اإلٌمان ،كانت مهمتهم تبربة المسٌحٌة مما نسب
الٌها ظلما وخطؤ ،وتقدٌم مفاهٌم سلٌمة عنها لؽٌر المإمنٌن..
قال هإالء المدافعون للوثنٌٌن "أضربوا .ان كان ٌجب أن تضربوا ،لكن اسمعونا
أوال .ال تبٌدونا عن وجه األرض حتى تعرفوا القلٌل عنا" (" )11ال تكونوا ؼٌر عادلٌن
حتى تحكموا علٌنا ،دون أن تسمعوننا ( ..)12أنتم تنزلون بنا العقاب ،لمجرد كوننا
مسٌحٌٌن ،لكن ٌقٌنا ،أنه ال ٌوجد شا فى مجرد االسم ( "..)13لدٌكم أفكار ملتبسة ،أننا
أناس أشرار ،لكنكم مخطبون ،فحٌاتنا طاهرة ،نعبد هللا ،ونحن أوفٌاء لئلمبراطور..
مثل هذا كان عمل المدافعٌن .لم تكن مهمتهم تعلٌم الحق ،لكن إعداد السبٌل
للتعلٌم ،هم ال ٌبرهنون على صحة المسٌحٌة كدٌانة الهٌة من الكتب المقدسة لكنهم
ٌثبتوا أنها لٌست ؼٌر معقولة على االطبلق أو ضارة .هم ٌزٌلون أحجار العثرات،
ويثٌرون حب االستطبلع ..لذلك فقلما ٌقتبسون من االسفار المقدسة ،لكنهم
ٌستشهدون بها دواماٌ .تكلمون عن قدمها وأنها سابقة لجمٌع الكتب االخرى،
وٌشٌرون الى صحتها وخلوها من أى خطؤ ،بالمقابلة مع أساطٌر اآللهة الوثنٌة..
ٌصفون اتفاقها وبساطتها بمقابلتها بؤقوال الفبلسفة الصعبة المتعارضةٌ .إكدون
اتمام النبوات  -التى ال ٌرقى الشك الى قدمها  -فى حٌاة المسٌح ،وقٌام دٌانته ...لقد
كتبت الدفاعات لمصالحة االعداء ،ولذلك فقد جاءت الحجج حسبما سمحت
(5) Justin Martyr: Apol. 1 : 65,66.
(6) Origen: Contra Celsum 3:44,49; Justin: Dialogue. ch. 117.
(7) Tert. Apol. ch. 7:39 Minucius Felix: Octavius, ch. 9.
(8) Athenagoras, Plea, ch. 3,4.
(9) Tert. Apol, ch. 35, 39.
(10) Tert. Apol, ch 42.
(11) Tert. Apol, ch 1:3.
(12) Justin Martyr. Apol. 2, ch. 2, 3.
(13) Athenagoras: Plea, ch. 1,2.

الظروؾ(.)14
واآلن نعرض للمدافعٌن الذٌن دافعوا بقلمهم عن المسٌحٌة ،ثم لدفاعهم ،ونعرض
بعد ذلك لقٌمة هذا الدفاع.
أوال :المدافعون:
بدأت كتابات الدفاع تظهر فى عهد اإلمبراطور هدرٌان (  .)138-117ومعظم
كتابات الدفاع األولى ،من أمثال كتابات كوادراتوس ،وارستٌدٌز االثٌنٌٌن ،وكتابات
مٌلٌتو  Melitoأسقؾ ساردس المتؤخرة ،وكلودٌوس أبوللٌنارٌس Claudius
 Apollinarisوملتٌادٌز  ، Miltiadesإما أنها فقدت تماما .أو تبقى منها بعض
عبارات مبعثرة فٌما كتبه ٌوسابٌوس القٌصرى فى تارٌخه .وان كان بعض كتابات
مٌلٌتو وارستٌدٌز الهامة عثر علٌها مإخرا.
ٌؤتى بعد ذلك الدفاع القٌم الذى قدمه ٌوستٌنوس الشهٌد حوالى سنة  147أو قبل
ذلك بقلٌل ،ومازال فى أٌدٌنا كامبل .بعده جاء تلمٌذه تاتٌان  ، Tatianواثٌناؼوراس،
وثاوفٌلس االنطاكى ،وهرمٌاس فى النصؾ االخٌر من القرن الثانى ،وهٌبولٌتس
 ، Hippolytusواكلٌمنضس األسكندرى وأورٌجٌنوس العظٌم ،فى النصؾ األول
من القرن الثالث.
كان هإالء جمٌعا من الفبلسفة ،وكتبوا دفاعاتهم باللؽة الٌونانٌة أما أشهر
المدافعٌن الذٌن كتبوا بالبلتٌنٌة فهم  :ترتلٌانوس الذى قدم دفاعه بٌن سنتى
 ،198،197ومٌنوكٌوس فٌلكس  Minucius Felixثم أرنوبٌوس Arnobius
ولكتانتٌوس  Lactantuisوهو آخر المدافعٌن .وقد عاش بعد زمان االضطهاد،
وصار معلما لكرٌسبس  Crispusابن قسطنطٌن ،أول أمبراطور مسٌحى .وكان
هإالء جمٌعا أفرٌقٌٌن بحكم موطنهم ،اشتؽلوا بالمحاماة أو بتدرٌس الببلؼة(.)15
وعلى أٌة الحاالت ،فان جمٌع المدافعٌن استخدموا نفس البراهٌن والحجج تقرٌبا،
وجمٌعهم أظهروا الفضابل المسٌحٌة فى مواجهة قوٌة لرذابل الوثنٌة وقبابحها.
وجمٌعهم اطنبوا فى الكبلم عن بطولة الشهداء(.)16
بعض المدافعٌن قدموا دفاعهم لؤلباطرة أو حكام األقالٌم كما فعل كودراتس
وارستٌدٌز ،حٌنما توجها بدفاعهما إلى هدرٌان .وٌوستٌنوس الشهٌد إلى أنطونٌنوس
بٌوس .واثٌناؼوراس ،ومٌلٌتو ،وابوللٌنارٌس ،الى مرقس أورٌلٌوس .وترتلٌانوس
(14) Watson: Defenders of the Faith, ch. 3.
(15) Schaff, Vol. 2, pp. 104-107
(16) De Pressense, Vol. 2, p. 526.

إلى الحكام االفرٌقٌٌن .وبعضها وجهت الى أشخاص خصوصٌٌن ،أو لجمهور الشعب
عامة.
هكذا كتب ثاوفٌلس االنطاكى ثبلث رسابل إلى أوتولٌكس  Autolycusالوثنى.
ووجه تاتٌان كبلمه إلى الٌونانٌٌن ،وترتلٌانوس وأرنوبٌوس كتابا الى األمم .وؼالبا
ما كانت تظهر هذه الدفاعات ،فى وقت ضجة شعبٌة ،الزالة جمٌع االدعاءات التى
ٌروجها الوثنٌون ،لشن االضطهاد ضد المسٌحٌٌن ..لكن هناك كتاب واحد كتبه
أورٌجٌنوس ،رد به على فٌلسوؾ وثنى ٌدعى كلسوس  ، Celsusكان قد كتب
كتابا هاجم فٌه المسٌحٌة(.)17
ثانٌا :دفاع المدافعٌن:
 -1ضد الٌهودٌة:
بالنسبة لهذا االمر لنا مصدران ربٌسٌان:
حوار ٌوستٌنوس الشهٌد الفٌلسوؾ مع ترٌفو  Tryphoالٌهودى ،الذى تم فى
Adversus
مدٌنة أفسس .وما كتبه ترتلٌانوس العبلمة ضد الٌهود والمعنون
 Judoeosوهناك تؤلٌؾ آخر من النصؾ االول من القرن الثانى من عمل أرسطو
من ببل  .Aristo of Pellaمعنون "حوار جاسون وبابسكوس عن المسٌح
 . Jason, Papiscusوالكتابان االوالن مازاال بٌن أٌدٌنا ،أما الثالث فظل معروفا
حتى القرن السابع( .)18وكان ٌهدؾ أظهار اتمام النبوات القدٌمة فى المسٌح .وٌنتهى
هذا الحوار باقتناع بابسكوس الٌهودى ،وعماده على ٌد جاسون .ومإلؾ الكتاب
ٌهودى متنصر من ببل ،وهى المدٌنة التى لجؤ الٌها مسٌحٌو أورشلٌم قبل خرابها.
 -2ضد الوثنٌة:
نستطٌع أن نجمل االتهامات التى وجهها الوثنٌون ضد المسٌحٌٌن ،فى ثبلثة
اتهامات ربٌسٌة من حٌث النوع(: )19
(أ) اتهام أخبلقى  -ادعوا فٌه أن المسٌحٌٌن ٌحٌون حٌاة فاسدة فاجرة.
(ب) اتهام دٌنى  -فقد قالوا أن المسٌحٌٌن كفرة ببل دٌن ،أو ٌدٌنون بدٌن
فاسد .وبسببهم تحل الكوارث نتٌجة ؼضب اآللهة ،وهم أعداإها.
(17) Watson: Defenders of the Faith, ch.3.
( )18كان مؼزوفا نكهسوس انفيهسوف انوثني ،وأشار انيه باحتقار .كما أشار انيه أيضا أوريجينوس ،وقال ػنه انه نافغ نهقارئ انؼادى
دون انؼهماء.
(19) Watson: Defenders of the Faith, ch. 4.

(ج) اتهام سٌاسى  -ادعوا فٌه انهم خونة لبلمبراطور ،وأعداء للصالح العام،
وأنهم ٌإلفون جماعة سرٌة.
واالتهامان االول والثانى ،أثارا كراهٌة عامة الناس ،وكانا سببا فى قٌام
اضطرابات وهٌاج شعبى ..أما االتهام الثالث فكان هو أساس االتهام الرسمى حٌنما
كانوا ٌقدمون للمحاكمات.
واآلن نعرض لهذه االتهامات الثبلث ،وملخص بردود المدافعٌن المسٌحٌٌن بشؤنها:
(أ) االتهام االخبلقى:
وٌبدو أنه كان االتهام البارز .وال شك أن أساسه الؽٌرة التى تولدت عن الشك ،
الذى كان ٌنظر به إلى اجتماعات المسٌحٌٌن السرٌة ،التى كانت تعقد لٌبل .فقد جاء
فى خطاب بلٌنى األصؽر حاكم مقاطعة بٌثٌنٌة بآسٌا الصؽرى إلى اإلمبراطور تراجان
سنة  ،112أن المسٌحٌٌن كانوا ٌجتمعون معا قبل انببلج الفجر لٌقدموا العبادة
للمسٌح .وبٌنما الظبلم باق ،كان الزوج الوثنى ٌبحث عن زوجته  -التى آمنت
بالمسٌح  -فبل ٌجدها الى جواره ،فكان ٌساوره الشك الؽامض ( .)20وقٌاسا على ما
كان ٌحدث فى الطقوس الوثنٌة ،فقد ظنوا إن االجتماعات السرٌة المسٌحٌة،
اجتماعات ؼٌر مقدسة .وسرعان ما سرى الشك كنتٌجة للتصرفات الؽامضة.
وبخصوص حفل التثبٌت فى الجماعة ،قٌل أنها جرٌمة شنٌعة( .)21وثار لؽط شدٌد
بخصوص مابدة العشاء المسٌحٌة المتواضعة ( )22أشاعوا أن المتنصر حدٌثا ،كان
ٌتسبب فى طعن طفل بسكٌن حتى الموت .وبعد ذلك ٌنقض علٌه الجمٌع بسرعة
وشراهة ،وٌمزقونه إربا ً إربا ً وٌلتهمونه .وتستمر اللذة فى التزاٌد .وعند اعطاء
اشارة معٌنة تطفا األنوار ،وٌنؽمس الجمٌع فى شهوة ببل تمٌٌز .وٌذكر لنا
أورٌجٌنوس أن الٌهود هم أصحاب هذه االتهامات ومروجوها(.)23
وعلى أٌة الحاالت ،فمن السهل الوصول إلى أساس هذه الشابعات لقد سمع
الوثنٌون عن مابدة االفخارستٌا  -جسد المسٌح الذى ٌإكل ،ودمه الذى ٌشرب.
وسمعوا أٌضا عن والبم المحبة .فبالنسبة لؤلولى كانوا عاجزٌن عن ادراكها روحٌا.
وبالنسبة للثانٌة ،لم ٌكن لها سوى معنى واحد ،بالنسبة لتخٌل دنس .فالحب والشهوة
الجسدٌة بالنسبة للوثنى فى ذلك الوقت .كانا هما المفهومٌن المسٌطرٌن على فكره.

(20) Tertullianus: Ad Uxorem 2:4.
(21) Minucius Felix: Octavius, ch. 9.
(22) Tert. Apol. ch. 39.
(23) Origen:Contra Celsum, 6:27; Justin Martyr: Dialogue, ch, 17.

وكانت االحتفاالت الدٌنٌة الوثنٌة ،والفساد الشنٌع ،ترتبط ارتباطا وثٌقا بخبراته.
وكانت الطهارة أمرا نادرا لدرجة الشك فى امكان وجودها .وكان ضبط الؽرٌزة
الجنسٌة  -حسب فكره  -لٌس سوى رداء ٌخفى الفساد المستتر .ومن هنا فقد شوه
الوثنى والبم المحبة المسٌحٌة ،وأعتبرها تهتكا متطرفا .وحسب االؼتذاء بجسد
المسٌح ودمه ،قتل طفل والتهامه(.)24
وٌإكد ترتلٌانوس  -فٌما ٌختص بهذه االتهامات  -ان الوثنٌٌن كاذبون فى
شابعاتهم ..فقد ظلت االجتماعات المسٌحٌة محتفظة بسرٌتها تماماٌ .قولٌ" :ضٌق
علٌنا األعداء كل ٌوم ،وٌخونوننا كل ٌوم ،وكثٌرا ما نفاجؤ فى اجتماعاتنا .ومع ذلك
هل رأى أحد طفبل ٌولول؟ أو اكتشؾ أحد أى أثر للدنس فى زوجته؟ أٌن االنسان الذى
بعد أن اكتشؾ مثل هذه الفظاعة تستر علٌها؟ أم انه بٌنما كان ٌساق المتهم أمام
القاضى ،ارتشى لٌلوذ بالصمت ( .)25وكحقٌقة نقول أن السلطات  -من وقت آلخر -
بذلت قصارى جهدها لتجمع أدلة ،لكنها فشلت .وٌقول ٌوستٌنوس الشهٌد ،أن بعض
اإلماء أرؼمن تحت التعذٌب أن ٌعترفن بهذه االتهامات كؤمور واقعٌة تحدث ( .)26وقد
استقصى بلٌنى األصؽر عن حقٌقة المجتمع المسٌحى بكل دقة ،فلم تثره ،بل على
العكس كانت فى نظره "خرافة ؼٌر معقولة ومتطرفة" .كان المسٌحٌون  -فى نظره -
ٌسٌطر علٌهم افتتان ،وهم ممتلبون من "عناد نابذ للطاعة وال ٌلٌن" ...كانت هذه
األوصاؾ هى أسوأ ما قاله بلٌنى.
لقد بحث واستقصى ،ولم ٌجد أى سند التهام بالجرٌمة ،استجوب المرتدٌن -
وكانوا بطبٌعة الحال  -على استعداد تام ،من أجل نجاتهم ،أن ٌجدفوا على اسم
المسٌح ،ومع ذلك لم ٌجرأوا أن ٌلطخوا سمعة المسٌحٌٌن الطٌبة ،ولم تذهب شهادتهم
الى أبعد من اآلتى :أن المسٌحٌٌن ٌجتمعون معا قبل طلوع الفجر للصبلة للمسٌح،
ولٌرتبطوا جمٌعا معا بواسطة سر مقدس ،لٌمتنعوا عن كل الشرور ،ولٌؤكلوا معا أكلة
ؼٌر ضارة(.)27
لقد وقعت شماستان فى ٌد بلٌنى األصؽر ،وأمر بتعذٌبهما ،ومع ذلك لم ٌتمكن من
انتزاع أى أقوال تتفق وؼرضه .والنتٌجة التى وصل إلٌها بلٌنً ،هى أن المسٌحٌٌن
ٌعتقدون فى خرافات ،وأنهم عنٌدون ،وؼٌر مستعدٌن الطاعة القانون ،لكنهم لٌسوا
مجرمٌن ..ونستطٌع أن نلخص خطاب بلٌنى إلى تراجان فى الكلمة اآلتٌة :ال أجد
وسٌلة ضد هإالء الناس ،إال إذا كان ذلك فٌما ٌختص بشرٌعة إلههم.

(24) Watson: Defenders of the Faith, ch 4.
(25) Tert. Apol. ch. 7.
(26) Justin: Apol. 2, ch. 12.
(27) Documents of the Christian Church. pp. 3-5; Watson : Defenders of the Faith, ch. 4.

حدثت تحرٌات بلٌنً فى أوابل القرن الثانى فى مقاطعة بٌثٌنٌة بآسٌا الصؽرى.
وبعدها بنحو نصؾ قرن أو ٌزٌد ،حدث اضطهاد شدٌد فى ببلد الؽال (فرنسا الحالٌة)،
وأنتشرت تقارٌر عن رذابل المسٌحٌٌن بٌن عامة الناس ،فثاروا علٌهم كالمجانٌن،
وقد أرسلت كنابس فٌنا ولٌون الى كنابس آسٌا وفرٌجٌا ،وصفا لحوادث االستشهاد
دونه لنا ٌوسابٌوس فى تارٌخه ..جاء فٌه أن التعذٌب الشدٌد دفع بعض االماء
الوثنٌات أن ٌتهمن سادتهم زورا بؤكل لحوم البشر والفسق بالمحارم(.)28
واحداهن تدعى ببلٌاس  - Bibliasكانت قد انكرت االٌمان أوال ،ثم استعادت
قوتها تحت اآلالم ،بصلوات الشهداء المجاهدٌن  -وقفت فى وجه المجدفٌن قابلة:
"كٌؾ ٌستطٌع هإالء أن ٌؤكلوا االطفال ،وهم ٌحرمون أن ٌذوقوا حتى دماء
الحٌوانات ؼٌر العاقلة"..
وأتاللوس  Atallosالذى من برؼامس ،عندما وضعوه على الكرسى الحدٌدى
واشعلوا النار تحته ،وتصاعد الدخان من جسده المشوى قال للشعب "ان هذا الذى
تفعلونه أنتم هو التهام للبشر ،أما نحن فاننا ال نؤكل البشر ،وال نرتكب أى شا
آخر(.)28
وقد أشار المدافعون المسٌحٌون إلى أمثال هذه المشاهد البطولٌة ،وتساءلوا عما
اذا كان من الممكن أن "أناسا ٌموتون كما ترونهم ٌفعلونٌ ،عٌشون على نحو ما
تقولون أنهم ٌفعلون"(.)29
والحق أن مٌتات المسٌحٌٌن كانت شهادة تثبت طهارة الحٌاة المسٌحٌة .فحٌاة
التساهل مع النفس لٌست إعداداً لموت شهٌد ،لكن أولبك الذٌن كانوا دابما ٌصلبون
الجسد مع االهواء والشهوات ،بناء على طرٌقة روحٌة ،هم الذٌن ٌحتمل  -فى ساعة
التجربة  -أن ٌحتملوا فى شجاعة ،أكثر اآلالم رعبا.
لقد رأى أحد المدافعٌن  -وهو ٌوستٌنوس الشهٌد  -وكان ماٌزال وثنٌا ،فى
شجاعة المسٌحٌٌن واستعدادهم لتحمل العذاب والموت ،دلٌبل قوٌا على خلو حٌاتهم
من الشر والخبلعة والدنس(.)30
وقال اثٌناؼوراس إن أخبلق المسٌحٌٌن العالٌة تدرأ عنهم مثل هذا االتهام الظالم
ألن المسٌحٌٌن ٌعتقدون فى هللا أنه رقٌب على أفكارهم وحركات قلوبهم ،وانهم
سٌدانون على كل فكر شرٌر ،وهم ٌصونون ذواتهم عن النظرة الشرٌرة ،فكم باالولى
ٌعفون عن االفعال الدنسة؟! أن شرٌعتهم تقٌدهم باعتبار االقرباء كنفوسهم ،فمن ثم
( )28يوسابيوس .1 :5
(29) Tert: Apol., ch. 50; Justin: Apol. 2:12.
(30) Justin: Apol., 2:12,13.

ٌطالبون بؤن ٌصونوا طهارة جسوم أخواتهم فى المسٌح .ثم هم ٌزدرون بشهوات
الحٌاة الحاضرة.
والبعض منهم ٌحٌون حٌاة طهر كامل ،اذ نذروا أنفسهم هلل ،واختاروا البتولٌة،
واتجهوا الى هللا بالكلٌة .وبعضهم اآلخر وان تزوج فبقصد انجاب البنٌن فقط،
وٌبؽضون الزٌجات الثانٌة ،وٌعتبرونها نوعا من الزنى المتستر ،أى أنهم ٌقنعون
بالزٌجة الواحدة .فلٌس عند المسٌحٌٌن اختبلط أودٌبى .وهو فى الحقٌقة ٌصدق على
الوثنٌٌن ،وآلهة الوثنٌٌن ال على المسٌحٌٌن .وكؤنهم فى اتهامهم المسٌحٌٌن أٌدوا
صدق المثل القابل "العاهرة تعٌر العفٌفة"(.)31
والمدافعون المسٌحٌون  -وهم بصدد دفع هذه االتهامات  -باالضافة الى الحالة
التى واجه بها المسٌحٌون الموت ،استشهدوا بحٌاة المسٌحٌٌن.
ٌقول أورٌجٌنوس فى فاتحة كتابه االولى ضد كلسوس "لما أحضروا شاهد زور،
لٌشهد على مخلصنا المبارك ٌ -سوع الذى ببل خطٌة  -كان محتفظا بسبلمه  -ولما
أتهم لم ٌجب ،اذ كان مقتنعا تماما أن حٌاته وسلوكه بٌن الٌهود كانا هما أبلػ احتجاج
ٌمكن أن ٌقدم لصالحه ...ومازال حتى اآلن ٌحتفظ بنفس الصمت .وال ٌقدم إجابة
أخرى سوى الحٌاة الطاهرة التى ٌحٌاها أتباعه المخلصون ،فهم أكثر مدافعٌه نجاحا
وبهجة .ولهم صوت عال ،به ٌسكتون ضجة أكثر أعدابهم حماسا وتعصبا(.)32
كما أشار المدافعون إلى التؽٌر الذى أحدثته المسٌحٌة فى حٌاة الكثٌرٌن ٌقول
ٌوستٌنوس الشهٌد "هم (الوثنٌون) ٌحسبوننا مجانٌن ،ألننا نعبد هذا المسٌح الذى
صلب فى عهد بٌبلطس البنطى ،كاله مع اآلب .لكنهم لو عرفوا سر الصلٌب ،لما قالوا
ذلك .لكنهم ٌمكنهم أن ٌعرفوه عن طرٌق ثماره .فنحن الذٌن عشنا قببل فى الفجور،
نتعلم اآلن العفة .نحن الذٌن استخدمنا السحر ،كرسنا ذواتنا للخٌر  -االله المتؤنس ،-
نحن الذٌن أحببنا المال والمقتنٌات أكثر من أى شا آخر ،نقدم ما نملك عن رضى
للخٌر العام ،ونعطى كل محتاج .نحن الذٌن حاربنا وقتلنا بعضنا بعضا ،نصلى اآلن
ألجل أعدابنا .أولبك الذٌن ٌضطهدوننا عن كراهٌة ،نحاول برفق أن نهدبهم ،على
رجاء أن ٌشتركوا فى نفس البركات التى نتمتع بها(.)33
وعن هذا قال ترتلٌانوس أٌضا "ان االسم المكروه (مسٌحى) ٌطلق على الشخصٌة
التى أصلحت"( ..)34وٌستطرد قاببل" ،لقد ابؽض الوثنٌون المسٌحٌة ،أكثر مما أحبوا
الصبلح! ..انك لن تجد مسٌحٌا فى السجون اال بسبب اسمه .واذا وجد ألى سبب آخر
( )31اثيناغوراس :اندفاع.
(32) Origen: Contra Celsum, 1:19, Justin : Apol. 1:4, 2:2.
(33) Justin: Apol. 1:13.
(34) Tert: Apol., ch.3

فهو لم ٌعد مسٌحٌا"(.)35
وٌمضى ترتلٌانوس وهو ٌشرح كٌؾ ان المسٌحٌٌن أبرٌاء من أٌة جرٌمة:
فضٌلتهم مإسسة على دٌانتهم ،مفهومهم للفضٌلة تعلموه من معلمهم االلهى،
شرٌعتهم األخبلقٌة تعلموها من شفاه الهٌة .وٌتوقعون أن ٌحاكموا أمام قاض الهى.
وعقٌدتهم فى العذاب االبدى أنه جزاء الخطٌة ،وأن الحٌاة األبدٌة مجازاة عن
الصبلح .وفضبل عن ذلك ،فالوصاٌا التى وضعت علٌهم متسعة جدا ،حتى أنها تشمل
كلمات الشفاه وأفكار القلب...
ٌقول أرنوبٌوس "لماذا تستحق كتبنا أن تلقى فى النار ،وأن تمنع اجتماعاتنا
بعنؾ؟ فى هذه االجتماعات ترفع صلوات لبلله الواحد ،ونسال السبلم والؽفران لكل
من له سلطان :للجنود ،للملوك ،لبلصدقاء ..لبلعداء ،الجل االحباء والذٌن اعتقوا من
رباطات الجسد .كل ما ٌقال فى هذه االجتماعات ٌتجه الى جعل الناس خٌرٌن ،لطفاء،
متواضعٌن ،فضبلء ،أطهار ،أسخٌاء فى معامبلتهم المادٌة"(.)36
ومن اإلنصاؾ القول أن هذا االتهام لم ٌصدقه الوثنٌون النابهون فى أى وقت من
االوقات .فقد استطاع ٌوستٌنوس الشهٌد فى حواره مع ترٌفو الٌهودى أن ٌنتزع منه
اعترافا بعدم صحة أمثال هذه االتهامات ( ..)37ولم ٌصدقها كل من تراجان ومرقس
أورٌلٌوس ،كما ٌتضح ذلك من منشوراتهما التى أصدراها بعد االستقصاء ( .)38لكن
عامة الشعب اعتقدوا فى صحتها دون شك ،بناء على الشابعات الكثٌرة .ومن
المحتمل جدا أن اعتقادهم هذا تقوى بواسطة السلطات كؤشٌاء تخدم أؼراضهم .لكن
الحكام الرومان عرفوا حقا ،وتصرفوا وفقا لمعلوماتهم.
فقد عرفوا مثبل أن هناك شٌبا أكثر رعبا للمرأة المسٌحٌة من الموت نفسه .هو
الدعارة ( .)39ففى االضطهاد الذى أثاره دٌوكلتٌانوس ،كانوا ٌحكمون على العذارى
بؤن ٌودعن بٌوت الدعارة ،وذلك ألن المضطهدٌن عرفوا أن وصمة العار للطهارة
والعفة المسٌحٌة لهى أكثر رعبا لهن من أٌة عقوبة أو مٌتة..
(ب) االتهام الدٌنى:
قٌل عن المسٌحٌٌن أنهم أما كفرة وببل اله على االطبلق ،وأما أنهم ٌعبدون أشٌاء
شاذة .وهنا أٌضا ً نجد أن تخٌل الوثنٌٌن كان هو دلٌلهم االساسى.
(35) Tert.: Apol., ch. 44.
(36) Arnobius: Adversus Gentes, 4. 36.
(37) Justin: Dialogue, ch. 10.
( )38يوسابيوس .1 :5 ،33 :3
(39) Tert.: Apol., Ch., 50.

تهمة االلحاد والكفر:
راجت شابعة مإداها أن المسٌحٌٌن عبدوا رأس حمار وبناء على ما ذكره
ترتلٌانوس ،فقد كان المإرخ الوثنى تاسٌتوس – الذي كان ٌنظر الى المسٌحٌة
باحتقار – هو مصدر هذه الشابعة (*) .فقد قال إن الٌهود فى خروجهم من مصر،
انقذوا من الهبلك عطشا بواسطة حمٌر وحشٌة ،وأنهم – تعبٌرا عن شكرهم – قدسوا
رأس ذلك الحٌوان لٌكون إلههم .وكنتٌجة للصلة بٌن الٌهودٌة والمسٌحٌة ،فقد
افترض الوثنٌون أن المسٌحٌٌن عبدوا رأس حمار أٌضا!! وآخرون قالوا بل أنهم
ٌعبدون الشمس ،وربما كان مرجع ذلك الى سببٌن :فٌوم االحد  ،Sundayكان ٌوم
عبادة المسٌحٌٌن االساسى ،كما أنهم كانوا ٌتجهون نحو الشرق فى صلواتهم(.)40
آخرون ظنوا أنهم ٌعبدون الصلٌب( )40ومن المحتمل أن ٌكون ذلك راجعا ً الى أن
المسٌحٌٌن كانوا ٌرسمون عبلمة الصلٌب على ذواتهم(.)41
وقد خلط االمبراطور ،هدرٌان بٌنهم وبٌن عبدة االله المصرى سٌرابٌس ،لكن
بالنسبة لهذا اإلمبراطور ،فقد كان ٌعتقد أن جمٌع الدٌانات الؽرٌبة عن المعبودات
الرومانٌة القدٌمة سواء.
وٌقول ٌوستٌنوس الشهٌد فى دفاعه عن هذا االتهام "حقا أننا مبلحدة (فى نظر
الوثنٌٌن)! ..فإما أن نقر بذلك ،وإما أن نعترؾ بآلهتكم التى لٌست سوى شٌاطٌن .إننا
نشترك فى هذا اإللحاد المجٌد مع سقراط الذي راح ضحٌة مثلنا بسبب الحق السامى
المؤخوذ من الكلمة التى نشرها فى الٌونان .أما بالنسبة لنا ،فقد قبلنا الحق من الكلمة
نفسه (المسٌح) الذي لٌس صورة منظورة .ولذا فنحن معتبرون مبلحدة ..نحن كذلك
بالنسبة آللهتكم .لكننا لسنا كذلك بالنسبة الله الحق ،أب البر والحكمة والفضابل
جمٌعا .الكلى القداسة نحن عبٌده ،ونكرمه بالكبلم والعمل .ونرؼب فى أن نعلن جهاراً
كل الحق الذى أقتبلناه".
وفى دفع هذا االتهام قال اثٌناؼوراس "ان المسٌحٌٌن ٌعبدون الها ٌختلؾ فى
صفاته عن آلهة الوثنٌٌن .فهو روح سرمدى (أزلى أبدى) بسٌط ،متمٌز عن المادة.
وهو الخالق الواجب الوجود المسٌطر على الكون .فهو اذن واحد ولٌس ؼٌره اله.
والمسٌحٌون مإمنون باهلل ولٌسوا ملحدٌن ،وانما هم ٌعفون عن ضحاٌاكم الدموٌة.
ألن الههم ال ٌطلب ؼٌر ضحٌة القلب ،والطهر ،وحسن السلوك(.)42
(*) Tert., Apol. Ch. 16.
(40) Tert.: Apol., ch. 16.
(41) Tert.: De Corona, 3.
( )42اثيناغوراس :كتاب اندفاع.

وأحٌانا كان المدافعون المسٌحٌون  -فى ردودهم على هذه االتهامات ٌ -جٌبون
بسخرٌة .فٌقول ترتلٌانوس "أٌها الوثنٌون ،انكم ظرفاء حٌنما تعترضون على ما
صح كل ما تقولونه عنا ،لكنا  -على الرؼم من ذلك  -أفضل منكم -
نعبد! فحتى لو
ّ
لماذا تعترضون على عبادتنا رأس حمار؟ إن لدٌكم آلهة برإوس كبلب ،وأسود،
وقرون الوعل ،والكباش ،وأحقاء الماعز ،وأرجل الحٌات ،وأجنحة ناتبة من الظهر أو
القدم! تقولون إننا نقدس الحمٌر ،لكن ٌجب أن تعترفوا انكم تعبدون جمٌع أنواع
الماشٌة! تقولون إننا نعبد الشمس ،وكثٌرون منكم ٌعبدون األجرام السماوٌة
(*)
والسحب .تقولون إننا نعبد الصلٌب ،وأنتم ببل شك تعبدون أعبلمكم الحربٌة" .
وٌحتمل أن تكون تهمة الكفر أكثر رواجا بٌن عامة الناس .فتهمة كفر المسٌحٌٌن
كان لها ما ٌإٌدها فى نظر الوثنٌٌن .فقد كانت أماكن عبادة المسٌحٌٌن خالٌة من
متطلبات العبادة التى اعتادوا رإٌتها فى معابد كافة الدٌانات ..وعلى هذا االساس قال
الفٌلسوؾ الوثنى كلسوس" :فطالما أن المسٌحٌٌن لٌس لهم معبد ،فبالتالى لٌس لهم
آلهة"(.)43
كان المدافعون جدّ حرٌصٌن على تبربة المسٌحٌٌن من تهمتى اإللحاد و الكفر،
الحى وٌعبدونه.
وإظهار أنهم وإن كانوا ال ٌعبدون آلهة الوثنٌٌن ،لكنهم ٌخدمون هللا
ّ
فٌتساءل أرنوبٌوس "هل فى عبادة هللا ،كالكابن األعلى ,رب كل الموجودات والممجد
فوق الجمٌع ،وااللتجاء الٌه بخضوع فى الصبلة أثناء ضٌقاتنا ،والتمسك به بكل
مشاعرنا ،ومحبته ،والتطلع إلٌه باٌمان ،هل فى هذا خطؤ؟ ...هل مثل هذه الدٌانة
لعٌنة وؼٌر مقدسة ،مملوءة الحاداً ودنسا ً و تدّنس بخرافاتها الجدٌدة الشعابر
القدٌمة؟!(*).
كوارث الطبٌعة:
كان من الممكن أن ٌمر كل شا فى هدوء نسبى ،طالما كانت أحوال الوثنٌٌن
متٌسرة .لكن المخاوؾ الخرافٌة كانت تفزعهم فى زمن الكوارث ( - )44كما حدث فى
القرن الثانى  -وتبعا لذلك كانت الصٌحات تتردد بؤن اآللهة ؼاضبة الن معابدها
أهملت ،بسبب المسٌحٌٌن ،فكانوا هم الضحاٌا(.)45
فى تلك الفترات كانت تقام االحتفاالت الدٌنٌة العامة ،وتقرب التقدمات الجل هطول
االمطار ،وٌسٌرون فى المواكب الدٌنٌة ،حفاة االقدام ..وبطبٌعة الحال كان المسٌحٌون
(*)Tert. Apol. Ch. 16.
(43) Origen: Contra Celsum, 7:62.
(*) Arnobius 1:25.
(44) Arnoblius: Adv. Gentes, 1:24.
(45) Tert: Apol, cc 25, 40 :Minucius Felix: Octavius, ch.7.

ال ٌشاركون فى أمثال هذه االحتفاالت .وٌروى لنا ترتلٌانوس ،أن الوثنٌٌن اعتقدوا أن
المسٌحٌٌن هم السبب فى جمٌع الكوارث العامة كالزالزل والفٌضانات والقحط
والمجاعات واالوببة ...وفاخر القٌصر مكسٌمٌنوس بؤن االضطهاد الذى أثاره على
المسٌحٌٌن ،أعاد الى العالم الخٌر والسبلم والصحة التى افتقدها زمانا طوٌبل(.)46
كان هذا االعتقاد سابدا ومسٌطرا على العقلٌة الرومانٌة ،فاهتم كثٌر من
المدافعٌن بدحض هذه الفرٌة واظهار أنه ال أساس لها .وقد أشار أرنوبٌوس الى أن
هذه الكوارث العامة كانت تحدث قبل ظهور المسٌحٌٌن بزمان طوٌل (ٌ )47قول "انها
ثبلثمابة سنة منذ أن بدأنا نحن المسٌحٌٌن فى الظهور .كم من حروب توالت ،وكم من
محاصٌل خابت؟ ثم ألم ٌحدث فى أٌامنا سبلم ؼامر على االرض؟ على عكس ذلك ،لقد
كانت هناك دابما أوفر محاصٌل القمح ،ومواسم الرخاء .وأحرزت الدولة انتصارات ال
حصر لها .واتسعت رقعة االمبراطورٌة ،وامتدت حدودها .انه من االنصاؾ أن تنسبوا
نجاحكم لنا ،كما تحاولوا ذلك فى كوارثكم .وفضبل عن ذلك ،فهل من المناسب أن
تنسبوا الؽضب والحقد لآللهة الخالدة؟ أتوجد هذه االنفعاالت فى عقول اآللهة؟
ثم ،اذا كنا نحن الذٌن نكدرها ،فهل تحتاج اآللهة الى محاماتكم العنٌفة عنها،
لتنتقموا لبلهانات الموجهة الٌها؟ كان فى امكانها أن تبٌدنا وتمحونا عن وجه
األرض ،بالحرارة والبرد ،بالعواصؾ واألمراض .لماذا ال تظهر قوتها ان كانت
ؼاضبة حقا؟ والى جانب ذلك ،اذا كنا نحن وحدنا نكدرها ،فلم ال ٌحل االنتقام بنا
وحدنا؟"(.)48
ودفاعا عن هذا االفتراء ٌبٌن ترتلٌانوس أن كوارث كثٌرة حلت بالعالم قبل مجا
المسٌح .لقد تبلشت جزر بفعل الزالزل ،وأبٌد العالم بطوفان ،وأحرقت مدن سدوم
وعمورة .وفلسٌنى وبومبى  Vulsinii Pompeiiبالنار ،وهزم الرومان فى
كاناى  ،Cannaeوحوصر معبد الكبٌتول .Capitol
كل ذلك حدث قبل أن ٌذكر اسم مسٌحى بزمان طوٌل ...وكحقٌقة فان المسٌحٌٌن
االرض .فبٌنما ٌتوسل الوثنٌون فى زمان
ٌخففون من الكوارث التى تؤتى على
الكوارث والفزع طالبٌن من اآللهة النجاة بتقرٌب القرابٌن ،والمواكب الدٌنٌة ،فان
المسٌحٌٌن بالصوم والصبلة واالمتناع عن الشر و المتع العادٌةٌ ،فتحون السماء
بلجاجاتهم .انهم ٌمسون قلب هللا ،وهو ٌترأؾ لكن جوبتر  Jupiterهو الذى ٌخطا
بالكرامة(!)49
( )46يوسابيوس .7 :9
(47) Arnobius: Adv, Gentes, 1: 3-5.
(48) Arnobius: Adv. Gentes. 1: 15.
(49) Tert.: Apol., 40.

(ج) االتهام السٌاسى:
وهو أهمها ،وأخطرها جمٌعا ..فقد قٌل أن المسٌحٌٌن ٌإلفون جماعة سرٌة،
وٌتبعون دٌانة جدٌدة محرمة ،وهم ؼٌر أوفٌاء لبلمبراطور وؼٌر نافعٌن للدولة...
تؤلٌؾ جماعة سرٌة:
فمن جهة الجماعات السرٌة ،كان حماس الرومان ضدها كبٌرا جدا .كانت هناك
سرٌة تحوط المسٌحٌٌن ودٌانتهم .وفضبل عن ذلك ،فقد كانت هناك أمور كثٌرة تثٌر
الشك...
كان المسٌحٌون جماعة من الناس من كل الشعوب ،تنمو وتنتشر كل ٌوم ...كانوا
مرتبطٌن برباط معٌن لؽرض ؼٌر معروؾ .وكان هذا الؽرض كبٌر االهمٌة ،حتى أن
كل ما ٌعتبره اآلخرون ذا أهمٌة ،كانوا هم ٌهملونه ..كانوا ٌزدرون بكرامات العالم
ومباهجه على السواء ...وكانت تشٌع شابعات ؼامضة عن مملكة ٌإسسونها .وهذا
وحده كان كافٌا الشعال نار الحماس فى عقل أى حاكم رومانى ...ومن وقت الخر
كانت تظهر ومضات من أؼراضهم ،وهى لٌست سوى قلب دٌانة الدولة ..اذن
فالمسٌحٌون تبعوا جماعة سرٌة من أخطر الجماعات..
المسٌحٌة دٌانة جدٌدة محرمة:
لكن لٌس هذا هو كل شا ...فالمسٌحٌة كانت دٌانة محرمة ،ودٌانة جدٌدة أٌضا...
والول وهلة ،قد ٌظن أن اضافة دٌانة جدٌدة الى الدٌانات القابمة ،لٌس شٌبا خطٌرا،
أو على جانب من االهمٌة ...لكن لم ٌكن االمر هكذا بالنسبة للمسٌحٌة من حٌث طبٌعة
رسالتها .كان التقاء الوثنٌة والمسٌحٌة على صعٌد واحد ،أمرا مستحٌبل ..كان كبلهما
خصما لآلخر .وقد أوضحنا هذا االمر اٌضاحا كافٌا فٌما سبق.
كانت المسٌحٌة فى صمٌمها ،دٌانة تبشٌرٌة تسعى نحو اآلخرٌن .و كان عمل
خدامها أن ٌذهبوا إلى الطرق العامة والسٌاجات وٌلزموا الناس بالدخول (لوقا 14
 ...)23:وهكذا أوقفت المسٌحٌة نفسها موقؾ السخرٌة بسبب دعوتها لجمٌع
الشعوب فى آسٌا وأوربا وأفرٌقٌا ،من الٌونان والبرابرة والساكنٌن فى أقصى
االرض ،وضمهم الٌها تحت شرٌعة واحدة(.)51
لقد تدخلت المسٌحٌة فى عبادة اآللهة القومٌة ،بل وأكثر من هذا ،أنكرت عبادة
االمبراطور ،التى قصد بها الرومان ،توحٌد العالم برباط دٌنى واحد ..ومن ثم أصبحت
(51) Origen : Contra Celsum.8:72.

المسٌحٌة ،التى تدعو الى دٌانة مسكونٌة ،تشكل خطرا بالؽا ومنافسا .وسرعان ما
تصدت الدولة الرومانٌة للمسٌحٌٌن الذٌن عكروا صفو سبلمها .فالمسٌحٌون لم
ٌتركوا اآلخرٌن وشؤنهم ،ولذلك لم ٌتركوا وشؤنهم(.)52
كانت حداثة المسٌحٌة كدٌانة تإلؾ بندا هاما فى بنود االتهامات الموجهة الى
المسٌحٌٌنٌ .دعوها لوكٌان  locianفى سخرٌة "هذه الدٌانة الجدٌدة" وٌتساءل
دٌوجونٌتس  " Diognetusلماذا اتى هذا النوع الجدٌد من الممارسات الى العالم
متؤخرا؟"( )53وكان التعبٌر المؤلوؾ الذى ٌواجه به المسٌحٌون "معتقدكم ظهر الى
الوجود حدٌثا" ( )54وكان هدؾ آخر االضطهادات العامة (دٌوكلتٌانوس) ،أن ٌعٌد
التشرٌعات الدٌنٌة ،واالنظمة القدٌمة ،وعبادة االسبلؾ ...وجاء فى منشور
دٌوكلتٌانوس القاضى باضطهاد المسٌحٌٌن "ٌجب اال تبطل دٌانة جدٌدة ،الدٌانة
القدٌمة" ...وٌقول الفٌلسوؾ الوثنى كلسوس "كبرى الجرابم ،هى أن ٌهدم ما وضعه
أسبلفنا ،وما كان له االولوٌة فى الدولة ...انه عمل من أعمال العقوق ،أن نتخلص
من التشرٌعات الموضوعة منذ البدء فى االماكن المختلفة"(.)55
لم ٌكن من الصعب الرد على االعتراض المإسس على حداثة المسٌحٌة كدٌانة...
لقد جاوب المدافعون المسٌحٌون عن هذا االتهام بالقول ،أن ظهور المسٌحٌة كان
ٌحتاج الى اعداد تارٌخى ،به ٌتدرب الجنس البشرى تقوٌا القتبال المسٌح .وفى ذلك
ٌقول هٌبولٌتس  Hippolytusفى كتابه "ضد الٌهود "" :الروح هى عٌن العقل
وبها نمٌز االمور الروحٌة .فاذا كان لك الروح فستفهم االمور السماوٌة ،الن كل شا
ٌفهم نظٌره"(.)56
وكثٌرا ما قٌل أن المسٌحٌة كانت فى علم هللا وحكمته منذ األزل .وكان لها
نذٌرون خاصة بٌن الٌهود االتقٌاء ،الذٌن أنبؤوا عنها بؽٌر قصد ،وذلك قبل مجا
المسٌح بزمان طوٌل .وبالرجوع الى ما سجله موسى النبى ،وثبوت قدمه عن كل
الكتابات الوثنٌة ،استطاع المدافعون أن ٌرجعوا المسٌحٌة ،حتى الى ماقبل الطوفان،
بل الى جنة عدن...
وقد أكد كل من ٌوستٌنوس الشهٌد وتلمٌذه تاتٌان ،أن موسى أقدم بكثٌر من
فبلسفة الٌونان وشعرابها ومشرعٌها .وٌظهر أثٌناؼوراس أن نفس أسماء اآللهة
الوثنٌة حدٌثة ،وتماثٌلهم من صنع االمس .وٌدعو كلٌمنض االسكندرى الفبلسفة
الٌونانٌن الوثنٌن لصوصا وسالبٌن النهم سرقوا بعضا من الحق الذى تكلم عنه أنبٌاء
(52) Watson: Defenders of the faith, ch. 4.
(53) Ad Diognetus, ch 1.
(54) Theoph.: Ad Aut., 3:4.
(55) Origen: Contra Celsum, 5:25.
(56) De Pressensé,Vol. 2,p.588.

الٌهود ،وشوهوه .وٌوجه ترتلٌانوس ومٌنكٌوس فٌلكس وؼٌرهما الى هإالء
الفبلسفة ،تهمة سرقة تؤلٌؾ ؼٌرهم(.)57
أما أرنوبٌوس ،فٌعالج الموضوع من وجهة نظر أخرى .فهو ٌشٌر الى
التحسٌنات فى العلم والفن والحضارة .وٌتساءل هل فى هذا شا ردئ النها
جدٌدة؟( .)58وٌبلحظ أن الرومان كانوا باستمرار ٌؽٌرون عوابدهم وطرق معٌشتهم..
وفٌما ٌختص بقدم الدٌانة الوثنٌة ،فانها مسؤلة نسبٌة وفى ذلك ٌقول أرنوبٌوس "أن
معتقدنا الذى نتمسك به جدٌد ،وسٌصبح ٌوما ما قدٌما .ومعتقدكم اآلن قدٌم ،ولكنه
حٌن ظهوره كان جدٌدا ،و لم ٌسمع به .وصحة الدٌانة ال تقرر بناء على عمرها ،بل
على طبٌعتها .اننا نعترؾ أن دٌانتنا لم ٌكن لها وجود منذ أربعمابة سنة ،ولكن منذ
ألفى سنة أٌضا ،لم ٌكن آللهتكم وجود"(.)59
تهمة عدم الوالء لبلمبراطور:
ترددت هذه الصٌحة منذ وقت مبكر ...لقد حرك الٌهود فى مدٌنة تسالونٌكى
الدهماء ،وادعوا كذبا على المسٌحٌٌن أمام الحكام ،بؤنهم "ٌعملون ضد أحكام قٌصر،
قابلٌن انه ٌوجد ملك آخر هو ٌسوع" ...هذا هو االدعاء الذى أزعج الحكام (أع :17
 ،)8،7وأثار ثابرة الدولة .ولكن ما أن اكتشفت الدولة ،أن مملكة المسٌحٌٌن سمابٌة
روحٌة ،حتى كفت عن شؽل نفسها بهذا االمر(.)60
لقد اعتبر المسٌحٌون ؼٌر موالٌن لؤلمبراطور ،النهم رفضوا أن ٌقدموا له احترام
العبادة ،وأن ٌقسموا بقدرته وذكابه ،وٌحتفلوا باالٌام االحتفالٌة الخاصة به ...لقد
رفضوا أن ٌجعلوا منه الها ،فاعتبروا خونة.
وٌدافع الشهٌد ٌوستٌنوس ضد هذا االتهام ،وٌشرح مبادئ الكنٌسة الحكٌمة
وعبلقتها بالسلطات القابمة .وبعد أن اقتبس كلمات السٌد المسٌح بخصوص اعطاء
الجزٌة لقٌصر ،قال " أننا نعبد هللا وحده .لكن لٌس ما ٌمنع أن نطٌعكم بسرور،
ونعترؾ بكم كملوكنا وحكامنا ،ونطلب الجلكم ،أن تضاؾ الحكمة الى السلطة الجلٌلة
التى تتقلدونها ،حتى ما تحسنوا استخدامها".
وٌخبرنا المدافعون ،بؤن المسٌحٌٌن كانوا على اتم استعداد لتقدٌم كل االكرام
البلبق بالبشر لبلمبراطور ،وأن ٌصلوا الجله ،وٌخدمونه ،وٌكرمونه كما ٌلٌق برعاٌا
أتقٌاء أوفٌاء ..وأوضحوا أنه ال وجود للمسٌحٌٌن بٌن المتآمرٌن ،الن دٌانتهم تمنعهم
(57) De pressensé, Vol. 2 p.588.
(58) Arnobius: Adv. Gentes, 2:66,67.
(59) Ibid,: 71, 72,
( )60يوسابيوس 20:3

من أن ٌرٌدوا الشر ألى أحد ،سواء بالعمل أو الكبلم أو الفكر ،وقالوا أن المسٌحٌٌن
لهم اهتمام خاص بنجاح االمبراطورٌة الرومانٌة ،ألنهم ٌعتقدون أنه بسقوطها سٌعم
االضطراب العالم(.)61
اتهام المسٌحٌٌن بعدم نفعهم للدولة:
وٌبدو أن هذا االتهام ،هو أكثر االتهامات ،الذى كان له ما ٌإٌده فى نظر
الرومانى الوثنى( ...)62وٌتضح ذلك من استعراض اآلتى:
كان المسٌحى فى ذلك الوقت المبكرٌ ،حٌا حٌاة روحٌة تقوٌة خالصة بتؤثٌر
الشحنات الروحٌة الكبٌرة ،التى كان ٌشحن بها ...مترسما خطوات السٌد المسٌح
وأقوال رسله فى االنجٌل المقدسٌ ...مؤله احساس قوى أنه لٌس من العالم ،وأنه
ٌجب أال ٌحب العالم ،وال شا مما فٌه ...لقد كان للمسٌحٌة تؤثٌرات قوٌة على حٌاته
الخاصة ،وعلى اتجاهاته فى الحٌاة ،كان ال ٌشؽله سوى التطلع الى رجاء المواعٌد
العتٌدة .أما على األرض فلٌس له رجاء فى أى شا ...وضع أمامه حٌاة السٌد
المسٌح المتجسد ،وتطلع فى نفس الوقت إلى مجٌبه الثانى فى قوة ومجد عظٌمٌن...
بل كان ٌتوقع دابما قرب هذا المجا ...وهكذا تعلقت آماله بعالم آخر ؼٌر منظور...
من هنا كان عزوفه عن العالم بكل مباهجه ،ال ٌرتاح الٌها ،وال ٌشارك فٌها باقى
مواطنٌه من الوثنًين ..هكذا نبتت هذه الفكرة ،وراجت هذه الشابعة ،أن المسٌحٌٌن
مواطنون ؼٌر نافعٌن للدولة...
لكن المدافعٌن المسٌحٌٌن ٌشٌرون الى هذا االتهام ،وٌنكرون صحته ٌقول
ترتلٌانوس "كٌؾ ٌحدث فى العالم كله ،أن تكون هذه حالة أناس ٌحٌون فٌما بٌنكم.
ٌؤكلون نفس الطعام ،وٌرتدون نفس الثٌاب .لهم نفس العادات ،وٌرزحون تحت نفس
ضرورات الوجود؟ ...نحن متؽربون معكم فى العالم ،ؼٌر تاركٌن الساحات
 ،Forumوال المجازر (السلخانات) ،وال محبلت البٌع المتنقلة ،وال المصانع ،وال
الفنادق ،وال االسواق االسبوعٌة ،وال أى مكان آخر للتجارة ،نحن نبٌع معكم ،ونتجند
فى جٌوشكم ،ونفلح األرض معكم.)63("....
ومن ناحٌة أخرىٌ ،ذكر ترتلٌانوس أن المسٌحٌٌن كان لهم احتفاالتهم الدٌنٌة
الخاصة القٌمة ٌ ..نفقون كثٌرا فى االحسان ،وال ٌتؤخرون فى سداد ما علٌهم ...ال
ٌجارون العصر فى التنعم والرذٌلة .وهذا ال ٌضٌر الدولة فى شا ،وال ٌكبدها أٌة
(61) Tert: Apol, ch 32.
انظز أيضا (رو + 3،1 :13تي  1+1 :3بط  1 +17،13:2تي  ..2 :2انخ).
(62) Origen: Contra Celsum, 8:55-68.
(63) Tert.: Apol., ch.42.

خسارة.
وقد قوى هذه المشاعر لدى الوثنً ين امتناع بعض المسٌحٌٌن عن العمل فى
بعض االعمال والوظابؾ ،لما كان فٌها من أمور ،وممارسات ،وطقوس وثنٌة تتعب
ضمٌرهم المسٌحى وتعرضهم لخطر الموت كمسٌحٌٌن ...ومن أمثلة ذلك :االشتؽال
بصناعة التماثٌل المعبودة ،ومستلزمات الهٌاكل الوثنٌة من تقدمات وضحاٌا،
واالشتؽال بالتجارة لما ٌصاحبها عادة من مشاكل التعامل المالى والؽش والخداع،
ومشاكل التقاضى ،وأٌضا االشتؽال بالجندٌة  -وكانت مهنة للتكسب واالرتزاق  -لما
ٌصاحبها من طقوس وثنٌة ضرورٌة...
على أى حال ،فقد كانت هذه حاالت فردٌة ،ومع ذلك ،فقد استؽلها عامة الناس فى
تروٌج شابعات ضد المسٌحٌٌن .فالعبلمة أورٌجٌنوس ٌقول "لٌس أحد ٌحارب للملك
أفضل منا (المسٌحٌٌن) .اننا نإلؾ جٌشا خاصا له ،جٌش تقوى ،بتقدٌم صلواتنا
هلل"(.)65
ولٌس أدل على أن هذه حاالت فردٌة ،نتٌجة بعض الشطط فى أفكار واتجاهات
وتصرفات البعض ،من قول القدٌس كلٌمنضس األسكندرى مدٌر المدرسة البلهوتٌة
باالسكندرٌة ،وأحد المدافعٌن المسٌحٌٌن "اشتؽل بالزراعة أن كنت مزارعا .لكن فٌما
تفلح حقولك أعرؾ هللا .واركب البحر ٌا من كرست ذاتك للمبلحة ،وأسؤل المرشد
السماوى .وأنت ٌا من ارتبطت بالخدمة العسكرٌة ،هل تعلمت أصول الجندٌة؟ اصػ
للقابد فى كل ما ٌؤمرك به من صواب"(.)66
نتابج دفاع المدافعٌن:
بالنسبة للنتابج التى حققتها هذه الدفاعات  ..من جهة أثرها فى اٌقاؾ االضطهاد
أو تخفٌؾ حدته  -فؤننا نجد صعوبة فى الوصول إلى ذلك ،نظرا لقلة المصادر التى
تعٌننا على تكوٌن هذا الرأى .ولذا ال نستطٌع أن نجزم بشا .وان كان قد قٌل أن
االمبراطور انطونٌوس بٌوس ،أوقؾ االضطهاد بعد قراءة دفاع ٌوستٌنوس ..لكنه
قول مشكوك فٌه(.)67
لكن ،لكتابات الدفاع نتابج أخرى:
( )1فهى تمدنا بصورة واقعٌة وعجٌبة ،عن الحٌاة المسٌحٌة ،والمجتمع
المسٌحى فى أجٌال المسٌحٌة االولى ،وتقنعنا بالعمل العظٌم الذى قام به أولبك الذٌن
(65) Origen. Contra Celsum, 8:73.
(66) Watson: Defenders of the faith, p. 70(Clement Alex.,Cohort.; ch. 10).
( )67يوسابيوس .13 ،12 :4

وثقوا فى المسٌح من كل قلوبهم.
( )2تعطٌنا هذه الدفاعات صورة دقٌقة واضحة للعبادات الوثنٌة ،وللجهالة التى
ؼشٌت العالم ،والظلمة الجسٌمة التى عمت الشعوب ،قبل أن ٌؤتى النور الحقٌقى الى
العالم (ربنا ٌسوع المسٌح) ...ثم هى تصور لنا النور والظبلم ٌتصارعان وشٌبا فشٌبا
ٌنتصر النور ،وٌزداد قوة وضٌاء ،وتعوزنا شهادة أولبك الذٌن  -بعٌون مستنٌرة -
رأوا الظلمة قبل الفجر ،لٌخبروننا كم كان ذلك الظبلم دامسا! انه أمر ٌدعو الى الخجل
الشدٌد ،أن ٌتناول االنسان بالحدٌث االعمال التى كان ٌعملها الوثنٌون  -لٌس سرا،
بل عبلنٌة وجهرا  -لٌس فقط فى العابهم ومعارضهم ،بل فى أعٌادهم الدٌنٌة
المقدسة ،وفى معابد آلهتهم.
( )3لدفاعات أولبك المدافعٌن قٌمة كبٌرة  -لٌس فقط من جهة دفع االتهامات التى
حاول أعداء المسٌحٌة أن ٌلصقوها بها ،بل أٌضا السرد والعرض الممتعان اللذان
قدموا بهما المسٌحٌة الى الوثنٌٌن والٌهود ....فلم ٌتركوا شاردة وال واردة اال
فحصوها وردوا علٌها فى قوة عجٌبة واقناع مذهل ...ومن حٌث أرادوا أن ٌدفعوا
عن المسٌحٌة اتهامات أعدابها ،قدموها فى صورة رابعة ،خبلبة ،وكطعام شهى،
ٌصلح لجمٌع الفبات والثقافات والعقلٌات والطبقات.
( )4ودفاعات المدافعٌن المسٌحٌٌن تحمل الٌنا فى طٌاتها رسالة تعزٌة وتشجٌع
نحن الذٌن انتهت الٌنا أواخر الدهور ..فان كانت االمبراطورٌة الرومانٌة ،بكل قوتها،
وبكافة االسالٌب التى استخدمتها ،فشلت فى ابادة الكنٌسة المسٌحٌة وهى بعد فى
مهدها وطفولتها ،فانه لٌست هناك قوة على االرض ،تستطٌع أن تبٌدها وهى فى
طور اكتمالها ورجولتها ...وهكذا تثبت لنا عملٌا صدق كلمات رب الكنٌسة "ان أبواب
الجحٌم لن تقوى علٌها"...

