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من الذى أسس كن�سة روما؟    
 من وجهة نظر الكن�سة الق�ط�ة األرثوذكس�ة

           �قلم األن�ا ب�شوى 
 مطران دم�اط وكفر الشیخ والبرارى 

 من هو مؤسس كن�سة روما؟ -أ

اإلله اإلنجیلى مرقس الرسول القد�س والشهید"، قّدم قداسة ال�ا�ا شنودة الثالث دراسة فى كتا�ه "ناظر 
 ١ق�مة جدًا فى هذا الموضوع نقت�س منها ما یلى:

 رسول األمم، و�طرس رسول الختان: بولس هو -١

یهود�ة. فهى إذن تقع فى اختصاص القد�س بولس  تإن مدینة روما هى �ال شك مدینة أمم�ة ول�س
َفِإنَّ الَِّذي َعِمَل ِفي ُ�ْطُرَس ، َأنِّي اْؤُتِمْنُت َعَلى ِإْنِجیِل اْلُغْرَلِة َكَما ُ�ْطُرُس َعَلى ِإْنِجیِل اْلِخَتانِ الذى قال: "

 ).٨، ٧: ٢(غل "ِلِرَساَلِة اْلِخَتاِن َعِمَل ِفيَّ َأْ�ضًا ِلُألَمِم
 

الرب قال لبولس: ولس الرسول لألمم كان من الرب نفسه. إذ یذكر سفر أعمال الرسل أن وتخصص ب
 ).٢١ :٢٢(أع "اْذَهْب َفِإنِّي َسُأْرِسُلَك ِإَلى اُألَمَم َ�ِعیداً "
 

یخصص أنه البد أن �حمل  -�عد أن یوضح أن بولس هو رسول األمم عامة-بل إن الكتاب المقدس
�ة �الذات، وهى عاصمة األمم وقتذاك. وهكذا شهد الكتاب �أن بولس اسم المس�ح م�شرًا �ه فى روم

ِثْق َ�ا ُبوُلُس َألنََّك َكَما َشِهْدَت ِ�َما ِلي ِفي ُأوُرَشِل�َم َهَكَذا َیْنَ�ِغي َأْن َتْشَهَد  َوَقاَل:َوَقَف ِ�ِه الرَّبُّ الرسول: "
 ).١١: ٢٣(أع "ِفي ُروِمَ�َة َأْ�ضاً 

 

إذن تأس�س كن�سة روما من جهة المنطق ومن جهة شهادة الكتاب المقدس، هو عمل من أعمال بولس 
عت�ار أن الرب قد أرسله بنفسه إلى األمم، وكلفه �الشهادة له فى روما �الذات، ا الرسول �الذات، على 

  ٢٠٠٦"نــــــاظر اإللــــــه اإلنجیلــــــى مــــــرقس الرســــــول القــــــد�س والشــــــهید" �قلــــــم قداســــــة ال�ا�ــــــا شــــــنودة الثالــــــث، مط�عــــــة األن�ــــــا رو�ــــــس �الع�اســــــ�ة، الط�عــــــة العاشــــــرة  ١
 .٣٥-٣٣، ٤٢-٣٦صفحات 

                                              



سول هو وأص�ح الروح �عمل ف�ه لألمم كما �عمل فى �طرس لرسالة الختان. وهكذا صار بولس الر 
 (أى غیر المختونین أى األمم). المؤتمن على إنجیل الغرلة

 

قائد  على أن ال�عض یزعمون أن القد�س �طرس قد أص�ح رسوًال لألمم أ�ضًا عندما عمد كرنیلیوس
م... وواضح أن هذه مجرد حادثة فرد�ة ال تعنى مطلقًا أن �طرس رسول ٤٠المائة الرومانى حوالى عام 

م أى قبل ٣٧الحادثة األولى من نوعها، فعماد الخصى الح�شى كان حوالى سنة  األمم. ولم تكن هى
م تقر��ًا، أى �عد عماد ٥٧ م،٥٦ذلك بثالث سنوات. كما أن الرسالة إلى غالط�ة التى كتبت بین عامى 

لم تعتبر �طرس رسوًال لألمم، بل ذكرت هذه الرسالة أنه رسول للختان سنة،  ١٦كرنیلیوس �حوالى 
كما ذكرت هذه الرسالة أن بولس هو رسول األمم المؤتمن على على الرغم من تعمیده لكرنیلیوس. 

 إنجیل الغرلة...
 

 رسالة بولس الرسول إلى روم�ة: -٢
، كما تدل على عمق صلة المح�ة تدل هذه الرسالة على شعور بولس الرسول �المسئول�ة نحو روم�ة

، الذین عرفوا الرب من قبل، إما والشركة فى العمل التى كانت بینه و�ین كثیر من المؤمنین فى روم�ة
م فى عهد اقلودیوس ٤٥روم�ة سنة  منفى یوم الخمسین، أو عن طر�ق صلتهم ببولس لما تشردوا 

 ق�صر.
 

دد ضخم من الشخص�ات التى �عرفها فى روم�ة، وفى هذه الرسالة یرسل القد�س بولس سالمه إلى ع
 ،اْلَعاِمَلْیِن َمِعي ِفي اْلَمِس�ِح َ�ُسوعَ َسلُِّموا َعَلى ِبِر�ْسِكالَّ َوَأِك�َال و�ینه و�ینها صالت وث�قة... إذ �قول: "

 ...َحِبیِبيَوَعَلى اْلَكِن�َسِة الَِّتي ِفي َبْیِتِهَما. َسلُِّموا َعَلى َأَبْیِنُتوَس ... ح�اتى اللََّذْیِن َوَضَعا ُعُنَقْیِهَما ِمْن َأْجلِ 
 .اْلَمْأُسوَرْ�ِن َمِعي َنِسیَبيَّ َسلُِّموا َعَلى َأْنَدُروِنُكوَس َوُ�وِنَ�اَس  الَِّتي َتِعَبْت َألْجِلَنا َكِثیرًا.َسلُِّموا َعَلى َمْرَ�َم 

. َحِبیِبيَ�اَس َسلُِّموا َعَلى َأْمِبلِ  وذكر �عد ذلك أسماء كثیرة  "...اْلَعاِمِل َمَعَناَسلُِّموا َعَلى ُأوْرَ�اُنوَس  ِفي الرَّبِّ
 ).١٦-٣: ١٦من أح�ائه وتالمیذه (رو

 

كلها صالت وث�قة بینه و�ین رجال ونساء خدمهم، فصاروا من أعوانه وأح�ائه، و�اتوا یترقبون مجیئه 
). على أن ذها�ه إلیهم تأخر �عض ١١: ١منحهم ه�ة روح�ة لث�اتهم (رولكى � إلیهم �فارغ الصبر،

٢ 
 



م �عد رحلة ٦٠الوقت �سبب سجنه فى ق�صر�ة حوالى سنتین. ولم �ستطع الوصول إلیهم إال حوالى سنة 
 �حر�ة شاقة.

 

 الرسول بولس �كرز فى روما: -٣
  :٢٨وجهاء الیهود فیها (أعیروى سفر أعمال الرسل أن بولس الرسول وصل إلى روم�ة، وتقابل مع 

١٦،١٧ .( 
م) لم تكن كلمة الكرازة قد وصلت إلیهم، بل كانوا �عیدین عن ٦٠و�بدو أنه إلى ذلك التار�خ (سنة 

َنْسَتْحِسُن َأْن َنْسَمَع ِمْنَك َماَذا َتَرى َألنَُّه َمْعُلوٌم ِعْنَدَنا ِمْن ِجَهِة وقد سألوا عنها بولس قائلین: " المس�ح�ة.
). ولما شرح لهم بولس الرسول شاهدًا �ملكوت الله، ٢٢ :٢٨" (أعَهَذا اْلَمْذَهِب َأنَُّه ُ�َقاَوُم ِفي ُكلِّ َمَكانٍ 

اْنَصَرُفوا َوُهْم َغْیُر ُمتَِّفِقیَن َ�ْعُضُهْم َمَع و ومقنعًا إ�اهم من ناموس موسى واألنب�اء، حدث شقاق بینهم "
َسَتْسَمُعوَن َسْمعًا َوَال روح القدس عنهم على فم أشع�اء النبى: ""، حتى و�خهم الرسول �قول الَ�ْعضٍ 

ْعِب َقْد َغُلَظ َوِ�آَذاِنِهْم َسِمُعوا َثِق�ًال َوأَْعُیُنُهْم  َتْفَهُموَن َوَسَتْنُظُروَن َنَظرًا َوَال ُتْ�ِصُروَن. َألنَّ َقْلَب َهَذا الشَّ
َفْلَ�ُكْن َمْعُلومًا ِعْنَدُكْم َأنَّ َخَالَص اللِه َقْد معهم �قوله: "" حتى أن بولس الرسول ختم حدیثه أَْغَمُضوَها

 .)٢٨-٢٣ :٢٨" (أعُأْرِسَل ِإَلى اُألَمَم َوُهْم َسَ�ْسَمُعونَ 
 

م، فأین كانت إذن ٦٠فلو كان حتى الیهود الذین فى روم�ة ال �عرفون شیئًا عن المس�ح إلى سنة 
كن تفسیر مب حقًا إلى هناك وكرز �اسم المس�ح؟! وكیف �لو كان قد ذه كرازة القد�س �طرس هناك،

م؟! وهل �عقل أن �كون القد�س ٤٩م أو سنة ٤٢قول الذین قالوا أن مار �طرس قد ذهب إلى روما سنة 
سنة، ومع ذلك عندما یذهب بولس إلى هناك یجد  ١٢سنة أو  ١٨�طرس قد كرز فى روم�ة حوالى 

! إنها إهانة لعمل روح الرب فى هذا الرسول العظ�م الذى �عظة الناس ال �عرفون عن المس�ح�ة شیئًا؟
 شخصًا اعتمدوا جم�عًا... ٣٠٠٠واحدة فى یوم الخمسین اجتذب إلى الرب 

نه أن الذى كرز فى روما �ال شك هو بولس الرسول الذى �قول عنه الكتاب �كل وضوح إولكننا نقول 
َكاِرزًا ، ٍت اْسَتْأَجَرُه ِلَنْفِسِه. َوَكاَن َ�ْقَبُل َجِم�َع الَِّذیَن َیْدُخُلوَن ِإَلْ�هِ َسَنَتیِن َكاِمَلَتیِن ِفي َبیْ أقام فى روم�ة "

بِّ َ�ُسوَع اْلَمِس�ِح ِ�ُكلِّ ُمَجاَهَرٍة ِ�َال َماِنعٍ  ). و�هذا الخبر ٣١، ٣٠ :٢٨(أع "ِ�َمَلُكوِت اللِه َوُمَعلِّمًا ِ�َأْمِر الرَّ
 العام یختم لوقا ال�شیر سفر أعمال الرسل.

 

٣ 
 



فى هاتین السنتین استطاع بولس الرسول أن یؤسس كن�سة قو�ة فى روما... إلى أن مثل أمام المحكمة 
ل�حاكم من أجل التهمة التى حضر �سببها إلى روم�ة. وتكاد تؤكد جم�ع األدلة التار�خ�ة أنه قد ُبرئ فى 

حاكمة، وُأطلق سراحه، فاستمر یخدم سنوات أخرى فى حر�ة، فى روم�ة وفى غیرها، حتى ُق�ض تلك الم
 م.٦٧عل�ه ثان�ة واستشهد على ید نیرون حوالى سنة 

 

 القد�س بولس �كتب رسائل من روم�ة: -٤
 ومن روم�ة كتب بولس الرسول عدة رسائل...

 من روم�ة كتب رسالته إلى أهل أفسس عل ید تیخ�كس.
 روم�ة كتب رسالته إلى أهل فیلبى على ید أ�فرودتس.ومن 

 ومن روم�ة كتب رسالته إلى كولوسى بید تیخ�كس وأنس�موس.
 ومن روم�ة كتب رسالته إلى فل�مون بید أنس�موس الخادم.

 

 خر:آبولس ال یبنى على أساس وضعه  -٥
إن ت�شیر بولس الرسول فى روم�ة، واستئجاره بیتًا هناك �كرز ف�ه �الملكوت، و�قبل كل الذین یدخلون 

ال مانع، لدلیل أكید على أن �طرس لم �كن قد ذهب إلى روم�ة �عد، خاصة �إل�ه، معلمًا �كل مجاهرة 
َر كُ "وأن بولس الرسول �قول �صراحة عن كل خدمته لألمم وت�شیره بإنجیل المس�ح:  ْنُت ُمْحَتِرصًا َأْن ُأَ�شِّ

َي اْلَمِس�ُح ِلَئالَّ َأْبِنَي َعَلى َأَساٍس ِالَخرَ  ). فلو كان �طرس قد وضع ٢٠ :١٥" (روَهَكَذا: َلْ�َس َحْیُث ُسمِّ
 أساس كن�سة روما، ما كان بولس قد بنى عل�ه.

 

�طرس لو كانت روما من غیر المعقول أن �كسر مبدأه الكرازى فى روما، و�تعدى على اختصاصات 
 .حقًا إی�ارش�ة �طرس!!

م. حیث كان بولس ی�شر فیها فمتى ٦٢فإن ثبت بذلك أن �طرس لم �كن قد ذهب إلى رومه حتى سنة 
 ذهب �طرس إذن إلى روما؟!

 

 هل ذهب �طرس إلى روما ومتى؟ -٦

٤ 
 



 

ذهب إلى  ف�عد أن �شر فى الیهود�ةالمعروف أن القد�س �طرس قضى كل �شارته فى المشرق.  -أ 
 أنطاك�ة، ثم توجه إلى بنطس وغالط�ة وك�ادوك�ة وآس�ا و�ثین�ة.

 ).١:١�ط١تر�ین من شتات هذه المناطق (وهكذا أرسل ف�ما �عد رسالته إلى المغ
 

أو ت�شیره  ومع أنه لم ترد فى الكتاب المقدس آ�ة واحدة صر�حة تثبت ذهاب �طرس إلى روما -ب
م. أو قبل ٦٧فیها، لكننا نعرف من التقلید أنه استشهد فى روما فى عهد نیرون الظالم ور�ما حوالى سنة 

 ذلك �قلیل.
 

فغالب�ة المؤرخین یذكرون أن نیرون قد ق�ض  .وتختلف أقوال المؤرخین فى سبب ذها�ه إلى روما -جـ
و�رى العالمة أور�جانوس أن القد�س قادة المس�حیین، وُنقل إلى روما لمحاكمته.  منعل�ه �اعت�اره 

وأ�ًا كان سبب ذها�ه إلى روما:  �طرس ذهب إلى روما فى أواخر أ�ام ح�اته لمقاومة س�مون الساحر،
سواء كانت ذلك لمحاكمته، أو لمطاردة س�مون، أو لكلیهما، فإن ذها�ه إلى روما لم �كن على أ�ة 

االت لغرض ت�شیرها أو تأس�س كن�ستها. فإن كن�ستها كانت قد تأسست بواسطة بولس الرسول كما الح
 م تقر��ًا.٦٥قلنا، بینما أن القد�س �طرس لم یذهب إلیها إال فى أواخر ح�اته حوالى سنة 

 

لذلك نتلقى �مز�د من الدهشة والعجب ما �قوله �عض الكاثول�ك من أن �طرس الرسول استقر فى  -د
وكل ذلك دون أى سند من الكتاب المقدس أو من التار�خ!!  م)!!٦٧ إلى ٤٢سنة (من سنة  ٢٥ روما

 مع مالشاة عمل بولس الرسول الواضح فى سفر أعمال الرسل وفى رسالته إلى روم�ة.
 

 وفى الرد على هذا اإلدعاء، نذكر الحقائق اآلت�ة: -ه
م، فكیف كان فى روما فى ذلك ٤٤�م سنةیجمع المؤرخون على أن �طرس كان سجینًا فى أورشل •

 الوقت؟!
م وقد أشار ٤٥ومن المعروف أن كلودیوس ق�صر نفى جم�ع الیهود والمس�حیین من روما سنة  •

). فمن غیر المعقول أن �كون �طرس قد ذهب إلیها فى ٢ :١٨سفر األعمال إلى هذه الواقعة (أع
 تلك السنة.

٥ 
 



م. وهذا ٤٩�كون �طرس قد ذهب إلى روما سنة لذلك �قترح ال�طر�رك مكس�موس مظلوم أن  •
 م كان حاضرًا مجمع الرسل فى أورشل�م.٥٠أ�ضًا غیر معقول ألنه فى حوالى سنة 

م حینما كتب بولس ٥٨م أو٥٧ومن غیر المعقول أن �كون �طرس قد ذهب إلى روما قبل سنة  •
ِلَ�ُكوَن ت�شیرهم �اإلنجیل "الرسول رسالته إلى أهل روم�ة طال�ًا أن تتاح له فرصة أن یذهب إلیهم ل

َفَهَكَذا َما ُهَو ِلي ُمْسَتَعدٌّ ِلَتْ�ِشیِرُكْم َأْنُتُم الَِّذیَن " قائًال لهم: "ِلي َثَمٌر ِف�ُكْم َأْ�ضًا َكَما ِفي َساِئِر اُألَممِ 
) ١٦-١٣ :١" (رولِه ِلْلَخَالصِ ِفي ُروِمَ�َة َأْ�ضًا. َألنِّي َلْسُت َأْسَتِحي ِبِإْنِجیِل اْلَمِس�ِح َألنَُّه ُقوَُّة ال

وهذا دلیل على أن �طرس لم �كن قد �شرهم �عد �اإلنجیل، وٕاال ما كان �طلب بولس أن یذهب 
 إلیهم لت�شیرهم.

م، وسلم على عدد كبیر من الناس هناك، ٥٨ولما أرسل بولس رسالته إلى روم�ة حوالى سنة  •
نه ألذین سلم علیهم مما یدل على لم یذكر اسم �طرس ضمن امنهم عشرون شخصًا وأسرتان، 

 لم �كن فى روم�ة فى ذلك التار�خ.
م، لم یذكر الكتاب أنه تقابل مع �طرس ٦٠وعندما وصل بولس الرسول إلى روم�ة حوالى سنة  •

بل أن المقابلة بین بولس ووجهاء الیهود فى روم�ة دلت على أنهم ما كانوا �عرفون شیئًا  هناك،
 عن الدین المس�حى، وذلك یدل على أن القد�س �طرس لم �كن قد �شرهم �اسم المس�ح �عد.

وهكذا قضى بولس سنتین ی�شرهم و�ؤسس الكن�سة. فإن كان �طرس قد وصل �عد هاتین 
م)، فمعنى ذلك أنه وجد كن�سة مؤسسة ثابتة على ید ٦٣، أو سنة ٦٢السنتین (أى �عد سنة 

 بولس الرسول.
التى أرسلها بولس الرسول من روم�ة لم یذكر اسم القد�س  الرسائل كل نالحظ أ�ضًا أنه فى •

 �طرس، مما یدل على أنه لم �كن موجودًا فى ذلك الوقت فى روم�ة.
صدق أن القد�س لوقا كاتب سفر أعمال الرسل �ضاف إلى كل هذا أنه ال �مكن أن للعقل أن � •

)، �غفل ذهاب �طرس إلى ١٨:١٨بولس فى كنخیر�ا (أعرأس الذى لم �غفل تسجیل حالقة 
شئ  نلو كاعاصمة اإلمبراطور�ة (!!) كن�سة سنة هناك (!!) وتأس�سه  ٢٥وقضاءه  اروم
 حدث فعًال. ذلكمن 

ى إلى روم�ة فى أواخر ح�اته (تقر��ًا حوالى لذلك كله ُنرجح رأى أور�جانوس أن �طرس الرسول أت •
 م) لمطاردة س�مون الساحر وُق�ض عل�ه فى روم�ة واستشهد هناك.٦٥سنة 
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 هل إنجیل مرقس هو عظات �طرس فى روما؟ -٧
إن كان �طرس لم �كرز فى روما فال محل إذن للقول �أن مار مرقس قد ساعد �طرس الرسول فى 

للقول المغلوط المنسوب إلى �اب�اس فى أن مار مرقس كتب إنجیله ألهل ت�شیر روما، وال محل إذن 
 روم�ة ل�سجل لهم ما سبق أن تعلموه وسمعوه من �طرس.

القض�ة إذن مزعزعة من أساسها... إن كان �طرس الذى ُینسب إل�ه تأس�س الكن�سة، لم �كرز هناك، 
 شیئًا!!..فمرقس الذى ُ�قال أنه سجل عظات �طرس هناك ال �كون قد سجل 

 

 مار مرقس مع بولس الرسول

�مفیل�ة.  ةصحب مار مرقس القد�س بولس الرسول فى رحلته األولى كما ذكرنا ثم فارقه عند برج
ومن ذلك فتضایق بولس الرسول من هذا األمر، ولكنه عاد فشعر �أهم�ة مرقس الرسول له فى الخدمة. 

 قد�س بولس.الحین صار مرقس الرسول من أشد الناس التصاقًا �ال

برافس وتیخ�كس ولوقا ود�ماس (قبل أن �ضل) أفعمل مع القد�س بولس ومع معاون�ه ارسترخس و 
د�س مرقس فى مقدمة یذكر القوغیرهم من أعمدة الكن�سة. وفى رحلة بولس الرسول إلى فل�مون 

بولس ثم تقابل مع  وهكذا ذهب مار مرقس إلى كولوسى بتوص�ة مع القد�س ).٢٤(فل  ""العاملین معه
 ت�موثیئوس فى أفسس. القد�س

 واشترك مع القد�س بولس فى تأس�س كن�سة روما.

وعندما كان رسول األمم فى روما، �سكب سكی�ًا، ووقت انحالله قد حضر، ولم �كن إلى جواره غیر لوقا 
 الخدمة.  اإلنجیلى، أرسل �طلب حضور اإلنجیلى اآلخر، مار مرقس، ل�كون إلى جواره، �عاونه فى

م، فرجع مار مرقس إلى ٦٧ وظل مار مرقس إلى جواره فى روما، حتى نال إكلیل الشهادة حوالى سنة
 م، وتقابل مع القد�س بولس فى كورة األح�اء. ٦٨اإلسكندر�ة حیث استشهد هو اآلخر سنة 
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 مار مرقس وكن�سة روما

 اشترك فى تأس�سها: -�االجماع  -مرقس 

القوى فیهما، الثابت من الكتاب المقدس، إن مؤسسها هو  ىقف بین رأیین: الرأإن تأس�س كن�سة روما �
یف الذى ال یثبت أمام الحقائق الكتاب�ة، فهو أن كن�سة روما أسسها عبولس الرسول، والرأى الثانى الض

 �طرس الرسول. 

شتراك مار ایجمعان معًا على  -رغم تعارضهما-وقبل أن نناقش هذین الرأیین، نقول أنهما كلیهما 
 مرقس فى تأس�س كن�سة روما.

نه من أجل روما أإذن فمار مرقس قد كرز فى روما. وهذا هو رأى الكاثول�ك أ�ضًا، الذین �قولون كذلك 
وأهلها كتب "إنجیله". و��الغ ال�عض منهم ف�قول إنه كتب اإلنجیل �اللغة الالتین�ة، وان كان فى الواقع قد 

 كت�ه �الیونان�ة.

وسنحاول أن نسترشد �األسفار المقدسة لنرى عمل مار مرقس فى روما، ثم نسأل رأى التار�خ فى ذلك. 
أما الكتاب المقدس ف�قول �صراحة تامة أن مار مرقس قد عمل مع بولس الرسول فى تأس�س كن�سة 

 روما. فما الدلیل على ذلك؟ 
 

 مرقس �عمل مع بولس الرسول مار

ُ�َسلُِّم أهل كولوسى التى كتبها من روما أثناء أسره األول، �قول: " فى رسالة بولس الرسول إلى •
َتى أْن إَعَلْ�ُكْم اِرْسَتْرُخُس اْلَمْأُسوُر َمِعي، َوَمْرُقُس اْبُن اْخِت َبْرَناَ�ا، الَِّذي اَخْذُتْم َألْجِلِه َوَصاَ�ا. 

الَِّذیَن ُهْم ِمَن اْلِخَتاِن. َهؤَُالِء ُهْم َوْحَدُهُم اْلَعاِمُلوَن َمِعي َوَ�ُسوُع اْلَمْدُعوُّ ُ�ْسُطَس، ، َلْ�ُكْم َفاْقَبُلوهُ إ
 ).١١، ١٠: ٤..." (كوِلَمَلُكوِت اللهِ 

بولس الرسول ألهل كولوسى أن مرقس موجود معه فى روما، �سلم علیهم، القد�س فهنا �قول 
 .لقالئل العاملین معه لملكوت اللهوأنه من ا
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لى فل�مون التى كتبها أ�ضًا من روما أثناء أسره األول، �قول إوفى رسالة بولس الرسول  •
ُ�َسلُِّم َعَلْ�َك َأَ�ْفَراُس اْلَمْأُسوُر َمِعي ِفي اْلَمِس�ِح َ�ُسوَع، َوَمْرُقُس، َوَأِرْسَتْرُخُس، َوِد�َماُس، أ�ضًا: "

 ).٢٤(فل  "َوُلوَقا اْلَعاِمُلوَن َمِعي

د�س مرقس مرة أخرى �عمل مع بولس الرسول فى تأس�س كن�سة روما. بل وهنا نرى الق
�ضعه القد�س بولس الرسول فى مقدمة العاملین معه، قبل ارسترخس ود�ماس ولوقا 

  اإلنجیلى.

وأثناء األسر الثانى للقد�س بولس فى روما، �كتب من هناك رسالته الثان�ة إلى تلمیذه القد�س  •
" ُلوَقا َوْحَدُه َمِعي. ُخْذ َمْرُقَس َوَأْحِضْرُه َمَعَك َألنَُّه َناِفٌع ِلي ِلْلِخْدَمةِ " ت�موثیئوس، �قول له فیها:

 ).١١: ٤تى٢(

وهنا نرى أن لوقا اإلنجیلى وحده لم �كن كاف�ًا للخدمة فى روما، فاحتاج بولس الرسول إلى 
لس الرسول. ولم وقد ذهب مار مرقس فعًال إلى روما، و�قى إلى جوار بو  مار مرقس �الذات.

 یرجع إلى اإلسكندر�ة إال �عد استشهاد رسول األمم العظ�م. 
 

 القد�س �طرس والقد�س مرقس -ب

على الرغم من أن القد�س و . مؤسس كن�سة أنطاك�اهو وفقًا للتقلید السر�انى فإن القد�س �طرس �عتبر 
)، إال أنهما لم �كونا قد ٢٦-٢٥: ١١بولس والقد�س برنا�ا قد كرزا وخدما فى أنطاك�ا فى البدا�ة (أع 

 ،وٕاذ أرسال بواسطة الروح القدس .)٤-١: ١٣ذلك فى أنطاك�ا (أع تم حتى �عد هما كرسل س�امتتمت 
). ثم خدم ٤: ١٣فى قبرص (أع  سسافرا إلى سیلوك�ة ومنها إلى قبرص. وقد رافقهما القد�س مرق

�طرس قد القد�س كان قابل القد�س �طرس هناك حیث  لكنه، ز�ارات أخرى  فىالقد�س بولس فى أنطاك�ا 
 ).١٥-١١: ٢فقاومه مواجهة ألنه كان ملومًا (غل  ،ى أنطاك�افسلطة الرئاسة بدأ �أخذ 
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" ُتَسلُِّم َعَلْ�ُكُم الَِّتي ِفي َ�اِبَل اْلُمْخَتاَرُة َمَعُكْم، َوَمْرُقُس اْبِني"فى رسالته األولى القد�س �طرس قد كتب لكن 
َلى إأن هذه الرسالة لم تكتب فى روما ولم ترسل إلى أهل روما إنما " ما یدل على). م١٣: ٥ �ط ١(

ِ�یَن ِمْن َشَتاِت ُبْنُتَس َوَغَالِط�ََّة َوَكبَُّدوِك�ََّة َوَأِس�َّا  ).١:١�ط ١" (َوِ�یِثیِن�ََّة، اْلُمْخَتاِر�نَ  ٢اْلُمَتَغرِّ

لكن �النس�ة لنا �ابل هى فى  ،المذكورة هنا "�ابل"أنه ل�س من الواضح أین تقع �عض الدارسین یدعى 
أن القد�س  ، مما یثبت�كن�سة أنطاك�ام�اشرة فى قارة أس�ا وهى ترت�ط حال�ًا الشرق حیث تقع العراق 

 �طرس كان فى أس�ا فى الوقت الذى كتب ف�ه رسالته األولى.

لذلك دعاه سنًا ا وكان �صغره �القد�س �طرس فى منطقة أسونستط�ع أن نفهم أن القد�س مرقس زار 
 "إبنى".

فى مخاط�ة اآلخر�ن عمومًا ول�س لمن لهم الرتب الكهنوت�ة فقط.  السنمراعاة یوضح التقلید الرسولى و 
َواْلَعَجاِئَز  َكِإْخَوٍة،، َواَألْحَداَث َكَأٍب َبْل ِعْظُه  َشْیخاً َال َتْزُجْر "لى األسقف ت�موثاوس إف�كتب القد�س بولس 

). وهذا یبین أن القد�س �طرس من الطب�عى ٢-١: ٥تى ١( "، َواْلَحَدَثاِت َكَأَخَواٍت، ِ�ُكلِّ َطَهاَرةٍ َكُأمََّهاتٍ 
 أن یخاطب القد�س مرقس �صفته ابن حیث أنه �صغره سنًا.

 

 :ن�سةواألسكندر�ة فى حفظ وحدة الكالدور التار�خى لروما  عننظرة آ�ائ�ة  -ج
إن العالقة الرائعة المؤسسة على الحب واالحترام بین كن�سة روما وكن�سة األسكندر�ة ساعدت فى 

 الحفاظ على اإل�مان وحفظ وحدة الكن�سة خالل القرون األولى.

، ٤: ١القـــــد�س یوحنـــــا فـــــى ســـــفر الرؤ�ـــــا "إلـــــى الســـــ�ع الكنـــــائس التـــــى فـــــى أســـــ�ا" (رؤ كتـــــبفـــــى العهـــــد الجدیـــــد،  ٢
ــــًا. ١١ ــــاً و ) والمقصــــود �أســــ�ا هــــى أســــ�ا الصــــغرى حال� ــــى أســــ�ا  أبــــد ،تار�خ� ــــد�س یوحنــــا �أخــــذ مســــئول�ة الكنــــائس ف الق

 فــــى "تــــار�خ الكن�ســــة المســــ�ح�ة"الصــــغرى �عــــد شــــهادة القــــد�س �طــــرس والقــــد�س بــــولس (هــــذا مــــا �قولــــه المــــؤرخ شــــاف 
Philip Schaff, History of the Christian Church, Vol. I, Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 

1988, p.425 .( 
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 ِاْحِمُلوا ِنیِري َعَلْ�ُكمْ ضعین متمثلین �الرب الذى قال "واكان رؤساء الكن�ستین من القد�سین ولذلك كانوا مت
فاق اهتمامهم �اإل�مان و�وحدة الكن�سة لقد ). ٢٩: ١١" (مت َوَتَعلَُّموا ِمنِّي َألنِّي َوِد�ٌع َوُمَتَواِضُع اْلَقْلبِ 

 على كل اهتمام آخر على األرض فكان هذا سب�ًا فى نجاحهم كقادة للكرسیین العظ�مین.

"�طرس و�وحنا متساو�ین فى  أن ل�قو  �ا�ا اإلسكندر�ةالقد�س كیرلس  أن جدنفى االقت�اسات التال�ة 
فقد أرسل  ،�طرس. عالوة على ذلكلرئاسة الع یدّ  �عترض وال روما ال والقد�س كل�ستینوس �ا�ا ،الكرامة"

الهرطقة النسطور�ة فقبلها القد�س كل�ستینوس �شكر  علىوردوده  �ةإل�ماناالقد�س كیرلس شروحاته 
الذین اشتهروا �الدفاع عن اإل�مان وكانت لهم  سالفهأ فاقأنه قد  قد�س كیرلسومد�ح كثیر قائًال ل

 المعرفة الرسول�ة.

كم كان القد�س  تفهمناكال من القد�س �اسیلیوس والقد�س غر�غور�وس النز�نزى كتا�ات  كما أن
وكیف كانت الكن�سة الجامعة تنظر إل�ه كقائد للكن�سة كلها فى كل العالم.  ،أثناسیوس مبجًال فى أ�امه

أن یوحنا  لدرجةالمرجع والمرشد فى العقیدة واإل�مان كانت حق�قة ثابتة  وكونهإن عظمة أثناسیوس 
 �عد أكثر من قرن من الزمان. ذلكشهد ب نفسه قد األنطاكى

 

 ف�ما یلى االقت�اسات �التفصیل:

 رى �قول:دیرلس السكنكتب القد�س ك

عضهما ال�عض، ��طرس و�وحنا متساو�ین فى الكرامة مع فد الط�ائع، "ألن وحدة الكرامة ال توحّ 
نظن یجب أن هكذا فى الحق�قة ال ا واحدًا. س، إال أن اإلثنین ل�فى أنهما رسل وتالمیذ مقدسین

، ألن هذا ال �كفى للوحدة الشخص�ة، وال وفقًا لمشاركة "للمجاورة"وفقًا  ىه "االتصال" طر�قة أن
لكننا  ،ألسفار، لسنا روحًا واحدًا معها �حسبننا نحن الذین نلتصق �الرب ألغیر جوهر�ة، 

  ٣."�الحرى نرفض تعبیر "اتصال" لكونه غیر كافى فى وصف االتحاد

3 St. Cyril of Alexandria, Letter 1-50, vol. 76, translated by John I. McEnerney, The Catholic University of 
America Press, Washington D.C., Letter 17 par 10, P. 84. 
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ى أصدرها المجمع المقدس ) الت١٧هذا ما كت�ه القد�س كیرلس فى رسالته إلى نسطور (الرسالة 
اإلثنى عشر  هالسكندرى والتى فیها شرح اإل�مان القو�م بخصوص سر التجسد، وختم رسالته هذه �حروم

 الشهیرة ضد نسطور. فقد كتب القد�س كیرلس الع�ارات السا�قة للرد على األفكار الهرطوق�ة لنسطور.

 فى مطلقاً فكر الرئاسة هناك وجود وال أساس ل ه لم �كنأن علىتمدنا بدلیل قوى واألقوال السابق ذكرها 
 وط�عًا نفس األمر ینطبق على �اقى الرسل. ..القد�س كیرلس یذكر �طرس �االسمف .الكن�سة األولى

السابق ذكرها الموجهة من القد�س كیرلس إلى نسطور،  ١٧الرسالة  القد�س كل�ستین �ا�ا رومالقد تسلم 
وقد ذكر ذلك بوضوح فى  .)٤والرسالة  ٢(الرسالة لنسطور أ�ضًا مع رسالتى القد�س كیرلس السا�قتین 

 حیث قال: ٩من كیرلس إلى كل�ستین فى الفقرة  ١١الرسالة 

 حس�ما یتسنىوطلبت ترجمتها  من الع�ارات الرئ�س�ة. مقتطفات"لقد أصدرت وثائق تتضمن 
لرجال فى األسكندر�ة، وأعطیت للمحبوب بوسیدونیوس الرسائل التى كتبتها موص�ًا إ�اه أن 

 ٤یوصلها إلى قداستكم."

�ا�ا روما لم یرفض ولم �عترض على أى ع�ارة فى الرسائل السابق  وسوجدیر �الذكر أن القد�س كل�ستین
 إلى القد�س كیرلس ما یلى:�فرح �س كیرلس إلى نسطور كتب لكنه حینما تسلم رسائل القد ،ذكرها

"نحن نفرح إذ نرى أن مثل هذه ال�قظة ممثلة فى تقواكم حتى أنكم تفوقتم على أسالفكم، الذین 
. وحقًا تنطبق عل�ك جدًا الشهادة اإلنجیل�ة التى تقول كانوا دائمًا مدافعین عن التعل�م المستق�م

 ٥".نفسه عن الخرافأن "الراعى الصالح یبذل 

�طر�قة رائعة قال القد�س كل�ستینوس �ا�ا روما للقد�س كیرلس �ا�ا اإلسكندر�ة مكرمًا إ�اه أنه قد فاق 
  �ما فیهم العظ�م القد�س أثناسیوس. على أسالفه

 

 ٦:�قول القد�س �اسیلیوس كیرلس كتبالقد�س  سلفأثناسیوس القد�س عن 

4 Ibid., letter 11, par 9. 

5  Ibid., Letter 12, par 2, p. 68. 

6 Michael Whelton, Pope’s and Patriarchs, Conciliar Press, California, 2006, p. 122-123. 

                                              



١٣ 
 

ذكائك وفطنتك؟ من أحكم منك فى رؤ�ة األمور التى تحتاج "من هو الذى له قدرة أكثر منك فى 
معالجة؟ من له خبرة عمل�ة فى عمل س�اسة نافعة؟ من �شعر أعمق منك �اضطرا�ات األخوة؟ 

 ٧من فى كل الغرب مكّرم أكثر من شعرك الرمادى المبجل؟"

تك هى الق�ادة نلجأ كلنا لفخامتك، فى إ�مان �أن ق�اد"كلما زادت أمراض الكنائس نموًا كلما 
 ٨".المعز�ة ال�اق�ة لنا فى اضطرا�اتنا

 ٩."�الرأس ورئ�س الكلكما "... أى ال یبدأون بدا�ة أكثر تناس�ًا إال �االستعانة �فخامتك، 

 ١٠؛ فاسترد روحى."أتذكر أن ر�نا عیَّنك طبی�ًا ألمراض الكنائس"إذ أوجه نظرى فى اتجاه وقارك؛ 
 

عن العظ�م أثناسیوس، أسقف " ٢١فى خطبته رقم  نز�نزى غر�غور�وس الومما كت�ه القد�س 
 " نقت�س ما یلى:اإلسكندر�ة

و�أخذون طر�ق جسد المس�ح  ،من یرأسون الشعوبكما �كون الحال مع بهذه الك�ف�ة نشأ وتر�ى، "
 ،هامةالخدمة هذه الد قبل تأس�س األعمال العظمى، فقد تقلّ  ه،بق علماوسالله وفقًا لمشیئة  ،القوى 

عل واحدًا من المقر�ین من الله المقترب إلینا، واعتبر مستحقًا للرت�ة والدرجة المقدسة، و�عد أن وجُ 
�أن �كون الحاكم الرئ�سى على الشعب، الكنس�ة (�اختصار) عهد إل�ه  رتبدخل فى سلسلة ال

وال أقدر أن أقول إن كان قد قبل الكهنوت : �كلمات أخرى، أن �كون مسئوًال عن العالم كله
أق�م لنا قرن خالص وحجر  خذلنالذلك، حینما كجزاء لتقواه، أم ل�كون ینبوع وح�اه للكن�سة... 

 ١١زاو�ة أساسى، یر�طنا �ه و��عضنا ال�عض."

 ١٢"."هكذا كان أثناسیوس �النس�ة لنا، حینما �كون حاضرًا، هو عمود الكن�سة

7 St. Basil, Letter LXVI, Nicene and Post Nicene Fathers, Second series, Vol. VIII. 

8 St. Basil, Letter LXXX. 

9 St. Basil, Letter LXIX. 

10 St. Basil, Letter LXXXII. 

11 N & P.N. Fathers, vol. 7, Gregory Nazianzen, On the Great Athanasius, Bishop of Alexandria, point 7. 

12 Ibid., point 26. 

                                              



١٤ 
 

تجرأ واعترف كتا�ًة بوضوح وتمایز ، الذى ممن اتفقوا معه ، ف�ما عدا قلیلینكان األول بل الوحید"
أقان�م، وهكذا حقق فى األ�ام األخیرة بتأثیر اإللهام لنفس  ةكامل، بوحدة الالهوت والجوهر للثالث

هذا  اإل�مان ف�ما یخص الروح القدس، ما وهب فى زمن سابق ألغلب اآل�اء ف�ما یخص االبن.
، ب�انًا طور، فى مقابل البدعة غیر المكتو�ةلإلمبرا هااالعتراف، وهو حقًا هد�ة فخمة وملك�ة، قدم

 ١٣مكتو�ًا لإل�مان األرثوذكسى."

كیف نقول أن �ا�ا روما كان رأس الكن�سة حینما كان القد�س أثناسیوس (وفقًا للقد�س غر�غور�وس ف
. عن العالم كلهأى أن �كون مسئوًال  ،على الشعب ىئ�سالحاكم الر ون النز�نزى) قد عهد إل�ه أن �ك

 أین كانت الوظ�فة ال�طرس�ة المدعاة ل�ا�ا روما فى ذلك الوقت؟! ونسأل
 

 :كتب القد�س كیرلس ما یلى عن القد�س أثناسیوسعن أسالفه 

على مدى  ذو الذكر المبجل، كرسى كن�سة اإلسكندر�ة، ثناسیوسأز�ن أ�انا  موقف،وفى كل "
غیر مقهورة فى النضال ضد سفسطة الهراطقة غیر  �معرفة رسول�ةواكتسى  ،ست وأر�عین سنة

 ١٤".وأبهج العالم جدًا �كتا�اته كرائحة طیب زك�ة والكل �شهد لدقة وورع كتا�اته ،تق�اءاأل

"، و�هذا ه�أ الطر�ق للقب معرفة رسول�ةكان القد�س كیرلس هو أول من قال أن القد�س أثناسیوس له "
 العظ�م أثناسیوس.س�غته الكن�سة على أ"الرسولى" الذى 

 فى نفس الرسالة كتب القد�س كیرلس ما یلى:

ال  یئاً حیث أنه لم �قل ش ،أن �كون مؤتمن أثناسیوس هو رجل جدیر �الثقة و�ستحق"لذلك فإن 
كان مكرمًا یتفق مع األسفار المقدسة. فكیف �حید رجل بهذا التألق والمجد عن الحق، هذا الذى 

قصد مجمع ن�ق�ة، الذى اجتمع فى ظروف أحتى هذا المجمع المقدس العظ�م،  الجم�ع من
حرجة. لم �كن قد بلغ رت�ة األسقف�ة، لكنه كان ینتمى إلى فئة اإلكلیروس، إال أنه �سبب حصافته 

 �ا�اكان فى زمانه مرافقًا لل ،البراعة و�سبب عقله الذى ل�س له نظیر الفائق ،ولطفه أ�ضاً 

13 Ibid., point 33. 

14 St. Cyril of Alexandria, Letter 1-50, vol. 76, translated by John I. McEnerney, The Catholic University of 
America Press, Washington D.C., Letter 1, par 6, p. 15. 

                                              



١٥ 
 

وهو الذى  فیدالذكر. كان مقر�ًا من الكهل كإبن ألب�ه، قائدًا فى كل ما هو م ألكسندروس الطیب
 ١٥بین الطر�ق جیدًا فى كل شئ كان یجب أن �عمل."

 كتب: ٣٩وفى الرسالة 

 ١٦."أ�انا كلى المجد أثناسیوس"
 

سا لقد�س كیرلس �ا�ا اإلسكندر�ة مرسلة عن طر�ق بولس أسقف إم�إلى اوفى رسالة من یوحنا األنطاكى 
 ) كتب ما یلى:٣(ملحق 

 المشترك األبأثناسیوس "وهذا أ�ضًا أبهجنا حینما علمنا أنك قبلت �فرح عظ�م رسالة الم�ارك 
أنه ثقة ف�ه للجم�ع، ل�س فقط لصحتها، ولكن أ�ضًا ل�النس�ة لواعتبرتها كاف�ة لفض الخالفات  لنا
�اء القد�سین الموضوع بواسطة اآلافى لإل�مان و اللخالف. فل�كن �النس�ة لنا المفسر �طل ای

 ١٧بن�ق�ة."

 الموجهة إلى القد�س كیرلس كتب یوحنا أسقف أنطاك�ا ما یلى: ٦٦وفى رسالته رقم 

 ١٨.""مثلث البركات والنبیل أثناسیوس

الكن�سة الواحدة من قدم لهم االحترام �قادة و هذه وغیرها الكثیر تثبت أن �ا�اوات اإلسكندر�ة كانوا روادًا 
 .ة الرسول�ة فى العالم كله. لقد دافع �ا�اوات االسكندر�ة عن اإل�مان ضد الوثن�ة وضد الهرطقاتالجامع

هم الذین  سة والرائعة والمبهرة.دلقد حار�وا ضد كل الهرطقات فى أ�امهم خالل تعال�مهم الكتاب�ة المق
فظوا وحدة الكن�سة على ر تجسد االبن. و�ذلك حسوضعوا قانون اإل�مان، وشرحوا عقیدة الثالوث وفسروا 

 قرون بتعل�مهم المقنع وث�اتهم ضد الهرطقات.المدى 

15 Ibid., Letter 39, par. 8,  p. 152. 

16 Ibid., Vol. 77, Appendix 3, p. 185. 

17 Ibid., Vol. 76, Letter 43, par 4, p. 185. 

18 Ibid., Vo. 77, Letter 66, par 5, p. 57. 

                                              



أكثر من الجم�ع (النفى  الذین عانوا وتكبدواتار�خ�ًا، ال �قدر أحد أن ینكر أن �ا�اوات اإلسكندر�ة هم 
 والسجن والتعذیب إلخ) من أجل الحفاظ على اإل�مان ولكى �سلموه كما تسلموه.

 وشفاعتهم من أجل وحدة اإل�مان ووحدة كل الكنائس فى أ�امنا من أجل مجد الرب. آمین.نسأل بركتهم 
 

 الخالصة -د
 یجب اعت�ار المجمع المسكونى هو السلطة العل�ا فى الكن�سة فى كل العالم.

 الكن�سة فى أ�ام الرسل. تكان مثلماخر�ن ال تعطى سلطة رئاسة ألى �طر�رك فوق اآل

 الكن�سة فى العالم كله فى كل الدهور.�سوع المس�ح هو رأس 

َربٌّ َواِحٌد، ِإ�َماٌن رات الالهوت�ة التى تقود إلى وحدة اإل�مان "اعودة وحدة الكن�سة �كون عن طر�ق الحو 
 ).٥: ٤" (أف َواِحٌد، َمْعُموِد�ٌَّة َواِحَدةٌ 

 

  

١٦ 
 


