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 اإلسكندريةالكرازة ومدرسة 

 
على  ،للكرازة امعهًد بشكٍل عام اإلسكندريةمدرسة  لقد كانت

املعنى احلديث. ب كارزينمل تكن منظمة إلعداد النها أالرغم من 

منهجها هو وكان  حياة املدرسة.بل ونواة وقلب  هي الكرازة كانتو

قلوب ال تشتعلاما ، كلس احلب اإلهليماَرُيما مفونية احلب اإلهلي. فكلَّيس

الالهوت بالرغبة يف الكرازة بغري انقطاع. مع أن املدرسة مل يكن بها قسم "

حتريك قلوب األساتذة وتالميذهم على لديها القدرة كان  هنإال أ "الكرازي

  للعمل الكرازي يف مصر وخارجها.

املدرسة يف تكوينها التنظيمي ويف مراحلها املختلفة ويف فهمها للكتاب 

هي  ،نظرتها للكنيسة وتقليدهاكذلك يف دس ومنهجها الالهوتي واملق

 .أيًضا معهد كرازي حّي، علمي وعملي، إجنيلي كنسي واقعي
 

 الناريوالقلب  اإلسكندريةمدرسة 

 املعنى احلريففإننا ال نقصد  اإلسكندريةعندما نتكلم عن مدرسة 

 إن املدرسةكنيسة. الدرسة أو مباني املنفكر يف مباني لكلمة مدرسة، ف

ب ولهب قلفإنه ُي كان أينمامر. مثل اجلم بقلبه امللتهب لَِّعامُليف جوهرها، هي 

مجيع ملشاركة لتالميذ احلب اإلهلي، ويف مقابل ذلك يشتاق اتالميذه ب

 احلب اإلهلي الناري. يف هذاالبشر خربتهم 

األوىل يف كنيسة ال أن ن حقيقةعِل، ُتاإلسكندريةإن دراستنا ملدرسة 

امُللتِهب ذا احلب هل دةالكنيسة شاهأصبحت . كرازةالكنيسة هي  صرم
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ا احلب يرفع كل إطفاءه. هذمن اإلهلي الذي مل يتمكن العامل كله 

 اهلل. إنساٍن، إن أمكن، إىل عرش
 

 مفهوم الكرازة يف الكنيسة األوىل

.ص. دعوة للخالعلى أنها  ،املسيحيةالكنيسة األوىل  ومسيحي لقد فهم

ى كَنُس أدركواكما  الواحداملسيح جسد أعضاء يف أنهم ب والقد أقر

. ، استمر املؤمنون يف الكرازةهذا املفهوم العمليبوالروح القدس يف داخلهم. 

حتى  الكرازةيف هي االستمرار مجيع املؤمنني قلب  لقد كانت شهوةو

 من خالل عمل الثالوث القدوس. ،اهلل ،ُيمجِّد كل البشر

حمددة للعمل الكرازي، بل  ني األوائل خططاملسيحيمل يكن عند و

 أتقياء. فمثاًل كارزينرون َبعَت، كانوا ُيشعبكهنة و :الكنيسة ككل
شعر أن األسقف!". لقد  قال مرة لشعبه "أنتم هوذهيب الفم القديس يوحنا 

أن كل  . هذا دليل علىحد للخدمة والكرازةكل أ دَِّعهي أن ُي تهرسال

  العمل من أجل انتشار ملكو  اهلل علىعضو يف الكنيسة سيستمر يف

أن كل عضو يف الكنيسة  ذهيب الفمالقديس يوحنا ولذلك اعترب األرض. 

إىل الكاتدرائية يف مرة القديس يوحنا نظر وذا  مرة،  أسقف.هو 

 كثرًياحزن أسإنين " والحظ أنها مزدمحة جًدا، فقال للشعبالقسطنطينية 

 يتمتعذه املدينة مل يعرف كيف د ولو شخص واحد يف هووجلو مسعت ب

مثال لتهب الذي هو ر بوضوح قلب القديس يوحنا امُلظِهباخلال.ص". هذا ُي

 لقلب املؤمن احلقيقي.
 



II 

 سكندريةالكرازة ومدرسة اإل

33 
 

 لفة للمدرسةتالكرازة يف املراحل املخ

مبادئ الديانة تعليم لاملدرسة املسيحية كمدرسة لقد نشأ  هذه 

 ملبادئ الديانةُمَعلِّمني  ــيف احلقيقة  ــفقد كان عمداء الكلية  ؛املسيحية
catechists، يتعلموا اإلميان املسيحي. ليلتحقون بها  املوعوظونكان قد و

يف أكثر  catechists منيلَِّعوصف عمل امُلب العالمة أورجيانوسقام لقد و

م العقيدةلَِّعكان ُي موضًحا أنه من كتاب من كتبه
(1)

ويعطي تعليما  عن  

جيب أواًل أن ]نه لو أردَ  أن َتْقَبَل املعمودية: أل قا ؛ حيثاحلياة املسيحية

تقطع جذور رذائلك وتصحح حياتك الطائشة الرببرية وتتعلم كلمة اهلل، 

[ومتارس الوداعة والتواضع. عندئذ تصبح أهاًل لقبول نعمة الروح القدس
(2) . 

غري لكرازة الأن هدف املدرسة األوىل هو  تظهر أورجيانوسكلما  إنَّ 

 نني وإعدادهم ليتمتعوا بالبنوة هلل. املؤم

إىل املراحل الثالثة هلذه  السكندري كليمندسالقديس لقد أشار و

 :يف املدرسة اليت تشرح عمل الكنائس الكرازي

 Protrepticus Pros Ellinas "ُنْصح لليونانينيكتابه األول "( 1)
ؤمنني شرح وجود مرشدين عظماء اختاروا أن يكرسوا حياتهم لرد غري امل

رجاعهم إىل الكنيسة. وأيًضا شرح وا، واوحتى أيًضا املؤمنني الذين ضّل

 اجملتمع. تاروا أن يتبعوا أصناًما وأخالقيا  هي من وضعخيانة الذين اخ
ع الذين قبلوا يشجِّ وهو Paidagogos "امُلَعلِّمالكتاب الثاني "( 2)

 .ص، املخلِّاإلميان املسيحي أن يتشكلوا بأيدي يسوع املسيح

                                       
1Against Celsius 3: 15; Jean Daniélou: Origen, NY. 1955, p.10. 
2 In Leirt. Hom. 11: 3. 
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َقِبَل  ار حياة إنساًنظِهُيوهو  Stromata "املتفرقاتالكتاب الثالث "( 3)

اإلميان بالثالوث القدوس وكيف أن الرب ُيْظِهر له إرادته، حكمته 

ح الكتاب أنه سيجلس عند يوضِّووأسراره املقدسة بواسطة روحه القدوس. 

لكوته كما َحَمَل قدمي ُمَعلِّمه ليتفهم احلياة الفاضلة والرب سيحمله إىل م

 )النفس البشرية(.عروسه السماوية )الرب( العريس السماوي 
ُمِحبَّة حتتضن  كأٍم اإلسكندريةمدرسة  ُتظهر املراحل الثالثةإنَّ هذه 

البشر وجتعلهم أوالد روحيني وناضجني هلل، وأعضاء حقيقيني لكنيسة 

 :تمعلذا فقد أسهمت يف اشباع ثالث فئا  من اجملاملسيح الواحدة. 

 ليكتشفوا الطريق اإلهلي للخال.ص ويتحولوا إىل املسيحية. :غري املؤمنني +
التبين لآلب الدخول يف دائرة و ،عدَّهم لقبول سر املعموديةلُت :املوعوظون +

 السماوي.
 لينمو ويصريوا ناضجني روحًيا. :املؤمنون +

اليت  اإلسكندريةهكذا تشرح الثالثة كتب الدور الكرازي ملدرسة 

كان يشتهي كل من عمدائها وتالميذها رؤية البشرية وقد صار  عروس 

به العريس السماوي. هلذا مل تكن الكرازة يف مدرسة مساوية على ِش

باألحرى جمرد دعوة لقبول اإلميان كتعاليم نظرية، بل  اإلسكندرية

عمداء  مل يسرِتحودعوة للحياة العملية، كأعضاء يف جسد املسيح.  كانت

 .ا مساوًياعروًسوقد صار حتى يروا العامل املدرسة 
 

 ووجهة نظر املدرسة جتاه الكتاب املقدس الكرازة

الكتاب املقدس كرحلة  اإلسكندريةعمداء مدرسة لقد استوعب 

القديس الكتاب املقدس. ولقد ترجم ب لذا فقد ولعوالنفس إىل السماء. ا
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 اللغة القبطية، مع تالميذه يف القرن الثاني الكتاب املقدس إىل بنتينوس

 وكتب تفاسري على كل أسفار الكتاب املقدس تقريًبا.

فقد كرَّس حياته لدراسة الكتاب املقدس  العالمة أورجيانوسأما 

كان ووكان يقضي معظم لياليه يف قراءة الكتاب مع السجود والصالة. 

هذا املنهج إنَّ بالكتاب املقدس.  قلبه وعقله وروحه وحواسه ملتصقة كليًة

 رحالته يف بالٍد كثرية. على الدوام أثناءفعه أن يكرز د

مل يتجاهل أورجيانوس الطريقة العلمية يف دراسة األسفار املقدسة. و

وكان يؤمن أن الكتاب املقدس هو رسالة شخصية موجهة لكل إنسان. 

 كان مشغواًل جًدا يف دعوة العامل كله ليشرتك يف اجملد األبدي.و

ين كان عندهم موهبة الكرازة إال إنه مل على الرغم من أن كثريو

، هلذا مل يقدروا أن يلمسوا قلوب الناس اإلهليةنعمة اليكن عندهم 

 ليقودوهم إىل اإلحتاد باآلب وُصحبة االبن وسكنى الروح القدس. 
 

 اــــــالكرازة ومنهجه

ميكننا أن نكتشف فكر السكندريني يف الكرازة عن طريق 

 مثاًل:خصائص فكرهم الالهوتي. ف

 جتديد الطبيعة البشرية (1)
لقد قرر الكثري من الدارسني أن جتديد الطبيعة البشرية أو نعمة 

حبسب الفكر  التجديد إمنا هو قلب علم الالهو  السكندري. وهذا يتم

م القديس لقد تكلَّوخصائص ربنا يسوع املسيح. السكندري مبشاركتها 

كاء الطبيعة اإلهلية" بطرس الرسول عن متتع املؤمنني بأن يصريوا "شر

"حسب  الذي يتجددوكذلك القديس بولس الرسول عن اإلنسان ( ٤: 1بط2)



 (السنة األولى ـ العدد األول ) سكندرية  مدرسة اإل

33 
 

إن جتديد الطبيعة البشرية يوجه قلوب (. 1١: 3)كوصورة خالقه" 

السكندريني بعيًدا عن اخلالفا  حول تعريف املصطلحا  الالهوتية 

اد باآلب يف ابنه ويقودهم إىل احلصول على النعمة اإلهلية مثل التمتع باالحت

 الوحيد من خالل عمل روحه القدوس.

 :السكندري كليمندسالقديس  يقولو

هذا نزل، هلذا اختذ طبيعة بشرية، هلذا احتمل آالم اإلنسان  لألج [

بإرادته، حتى أنه وضع نفسه إىل مستوى ضعفنا حتى يرفعنا إىل مستوى 

 .(3) ] قوته
ى "جتديد الطبيعة تركيز علم الالهو  السكندري عل كان لقدو

حب اهلل الفائق. إنه ُيَحوِّل كيان اإلنسان إىل  نتالمس معالبشرية" حتى 

أيقونة هلل خالقه، وجيعله شريًكا للطبيعة اإلهلية. إنه ال يتوقف عند كيان 

اإلنسان الداخلي فحسب بل ميتد إىل اجلسد نفسه، حتى حيوله تدرجيًيا 

 جمتذًبارحلة يومية إىل السماء إىل طبيعة ممجدة. فتصبح حياة املؤمن 

 إخوته معه حتى يتذوقوا احلياة السماوية.

إن الفكر السكندري يركز على فتح أعني الكثري من املؤمنني حتى 

يكتشفوا إمكانياتهم، فال يصريون فقط أيقونة للمسيح بل أيًضا 

وجيدون متعتهم يف الكرازة  ،يكونون واثقني يف جتديد الطبيعة البشرية

برهان  يمؤمنني أن القدرة على الكرازة إمنا ه ،لرغم من الصعوبا على ا

خوتهم. فيثقون أن اهلل سيجدد ويقدس اعلى نعمة اهلل اليت فيهم ويف 

 . السماوي أرواحهم ألجل ملكوته

                                       
3 Dives Slavetur 37. 
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 Soteriological theology (السوترييولوجي)الالهوت اخلالصي  (2)
القديس مرقس مبصر بكرازة  اإلسكندريةلقد انتشر  املسيحية يف 

حذاؤه أثناء السري فذهب الرسول واإلجنيلي. هذا القديس الذي انقطع 

ح نعل صِلُيدَعى أنيانوس الذي بينما كان ُي اإلسكندريةدينة إلسكايف مب

فصرخ: "يا اهلل الواحد". فشفى القديس يده  ،القديس، ثقبت اإلبرة يده

واحد الذي كان يؤمن باسم ربنا يسوع املسيح. بعدئذ شهد أنانيوس لإلله ال

ر القديس مرقس اإلسكايف باهلل الذي بشَّوقد به ولكن بدون معرفة. 

الكلمة  ،يشفي ليس فقط أجسادنا بل أيًضا طبيعتنا البشرية بواسطة ابنه

املتجسد، يسوع املسيح. فآمن أنانيوس وأصبح مسيحًيا. ثم رمسه القديس 

 .اإلسكندريةمرقس أسقًفا ملدينة 

ر مرقس شفاء جرح أنانيوس باسم يسوع املسيح كنقطة استخدم مالقد 

بدء لكرازة اإلجنيل ومل ُيظِهْر اهلل كاعتقاد يؤمن به، بل باألحرى 

كُمخلِّص يفدي الطبيعة البشرية. هلذا فنحن نعرف اهلل، ليس من خالل 

مناقشا  نظرية بل خالل أعماله اخلالصية. وحتى اآلن هذا هو املعتقد 

سكندري. اهلل يهب لنا معرفة جديدة وحياة أبدية األساسي لالهو  ال

 وممجدة.

بذرة قد  زرع القديس مرقس حًقا يف ُتربة التعليم الالهوتي هكذا

بني املعرفة  الوثيقحدى هذه الثمار هو االرتباط واأنتجت مثر خالل السنني. 

اهلل يهب املعرفة اليت ال تنفصل عن خالصنا. هذا فالالهوتية واخلال.ص. 

 السكندري كليمندسللقديس  عندوضوح يف الفكر الالهوتي يظهر ب

 الذي كان ُيقدِّم دائًما ربنا يسوع املسيح بصفته "املعلم".
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"امُلَعلَّم" أو "امُلَربِّي" تكلم عن امُلَعلِّم  Paidagogos ففي كتابه امُلَسمَّى

اإلهلي بصفته "الطبيب الشايف جلميع البشر
(٤)

". ويف كلما  أخرى يقول 

أن املعرفة اإلهلية ال ميكن أن تنفصل عن خالصنا.  كليمندسديس الق

نها إرادة اهلل بوجوب أن نبلغ إىل معرفة اهلل أ]لقد كان شديد اإلميان بـ و

[اليت هي االتصال بعدم املو 
 (5)

. 

الالهوت هي  اإلسكندريةإن إحدى السما  الرئيسية للمدرسة 

س نظام الالهو  املؤسَّ الذي هو Soteriological theology اخلالصي

؛ فقد كان باألساس هذا املنهج رسوليإنَّ أصاًل على خال.ص اإلنسان. 

 اآلباء الرسل يشهدون أثناء تبشريهم باإلجنيل، بأن الرب يسوع هو املسيا
Messiah  ُمخلِّص البشر. فهم مل ينهمكوا يف جمادال  الهوتية، لكنهم

اخلريسطولوجي عندهم لني خبال.ص اإلنسان. فالالهو  نشغكانوا م

 على الفكر اخلالصي.  يتأسس

 أن املسيحيني األوائل Jaraslov Pelikan بليكان فارازلوجويقول 

اشرتكوا يف اإلميان الراسخ بأن اخلال.ص هو العمل الذي ال ميكن أن 

أقدم عظة وإننا لنجد أنَّ يكون عمل أي أحد سوى رب السماوا  واألرض. 

إخوتي، جيب أن نفكر ]فتتح بهذه الكلما : بقيت من الكنيسة األوىل ُت

يف يسوع املسيح بصفته اهلل، ديَّان األحياء واألموا . وجيب أالَّ نقلل من 

[شأن خالصنا ألننا عندما نقلل من شأنه، فحينئذ نتوقع أن نأخذ قلياًل
 (6)

. 

                                       
4 St. Clement: Paidagogos, Book 1, Ch. 2, Section 6. 
5 Stromata: 4: 6: 27. 
6 2 Clem. 1: 1-2; Jaroslov Pelikan; The Christian Tradition, Vol. 1: the Emergence of the 

Catholic Tradition (100-600), 1961, p.173. 
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 Plea on behalf يف كتابه "التماس من أجل املسيحيني" أثيناغوراس+ 

of Christians كتب لإلمرباطور ماركوس أوريليوس أنطونيوس 
Marcus Aurelius Antonius (161 .م.1٨١-م) س دووالبنه كومو

Commodusت ضد املسيحيني يف َه، داحًضا االتهاما  الثالثة اليت ُوِج

ذلك احلني وهي: اإلحلاد، أكل حلوم البشر وممارسة املعاشرا  األوديبية. 

يكرز سعي لكيما املسيحية بل أيًضا مل ينجح فقط يف الدفاع عن و

لألباطرة. ولقد كانت فرصة عظيمة أن يعلن أثيناغوراس احلق هلؤالء 

كان وألولئك الذين قرأوا االلتماس ليشهدوا للحياة اإلجنيلية.  ،األباطرة

هدفه ليس فقط أن يدافع عن اإلميان املسيحي بل أيًضا أن يدعو كل أحد 

 خلالص املسيح.
كُممثِّل  كليمندسالكنيسة األوىل أفضل من القديس مل ُتقدِّم  +

عملي ]للُمفكِّر املسيحي. إنه يؤكد على أن هدف التعليم املسيحي هو 

وليس نظري وأن غرضه هو االرتقاء بالنفس، ال تعليمها، بل تدريبها حلياة 

[.تفوق العقلطاهرة 
(7) 

تكمن تكشف أن اهتماماته األوىل  العالمة أورجيانوسإن كتابا  + 

حالة  عن (٨) A. Greer Rown رون جرير لذا يقوليف خال.ص أنفسنا. 

خبصو.ص االستشهاد،  أورجيانوسجهاد الروح للرجوع إىل اهلل. إن أفكار 

انه اجتاه  ؛الصالة والكتاب املقدس تندمج يف رؤيا واحدة للحياة املسيحية

 حنو معرفة كاملة هلل واالشرتاك معه من خالل املسيح. 

                                       
7 See Carl A. Vol Z: Life and Practice in the Early Church, Minneapolis, 1990, p.103, 222; 

Paidagogos; 1: 1. 
8 Rown A. Greer: Origen, p.28. 
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هذا االجتاه السوترييولوجي، ال يستغرق املؤمن يف مناقشا   من خالل

نظرية، ولكنه حيمل رغبة صادقة يف أن يشرتك مجيع البشر معه فيما هو 

ميارسه. إن الالهو  اخلالصي ال ميكن أن ينفصل عن الكرازة؛ فكلما 

يصل املؤمن إىل بركا  اخلال.ص يلتهب قلبه أكثر باحلب األخوي. ويف 

كل شهادة للمخلص متنح املؤمن خربة خالصية جديدة. الوقت نفسه، 

وبينما هو خيدم اآلخرين، يكون هو نفسه خمدوم. هكذا نستطيع أن 

 ذو ُبعديننقول أن خالصنا وتبشرينا لإلجنيل هما حًقا عمل واحد 

 متكاملني، عندما نفقد أحدهما ال ميكن أن حنتفظ باآلخر. 
 

 املصطلحات الالهوتية (3)

قافة اليونانية يف العامل كله، استخدمت مدرسة بسبب إنتشار الث

مصطلحا  فلسفية يونانية لشرح العقائد املسيحية لرتبح  اإلسكندرية

الفالسفة واهلراطقة. وعلى الرغم من استخدام السكندريون املصطلحا  

 القديس أثناسيوسالفسلفية إال إنهم مل يكونوا عبيًدا هلا. هذا ما قصده 

عا  حول الكلما  ال جيب أن تقسم هؤالء الذين حينما قال أن املناز

يفكرون بنفس الطريقة.
(9)

. 

ألي مصطلحا  الهوتية  تعريفا  حمددةاآلباء السكندريون مل يعطوا 

 امني درويريجألنهم كانوا منشغلني فقط يف تطبيق الالهو . لقد الحظ بن
Benjamin Drewery أنه مل يستطع أن جيد تعريًفا حمدًدا لنعمة اهلل 

لو ُطِلَب من ]. فاستنتج إذن أنه ورجيانوسألخالل الكتابا  العديدة 

تقديم تعريف رمسي للنعمة، ألجاب إىل حد ما هكذا: "النعمة  أورجيانوس

                                       
9 Qoud non sint tresde (that they are not three Gods) 
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موضوعة عند تدبري فهي ، غري مشروطةهي قوة اهلل احلرة، ولكنها ليست 

 [اإلنسان"
(1١)

. 

باملصطلحا  شغلوا مل ينبهذه النظرة الالهوتية، نكتشف أن املؤمنني 

 اخلال.ص ومتجيد مجيع البشر. ولكنهم اشتهواالنظرية، 
 

 الكرازة ووجهة نظر املدرسة جتاه الكنيسة وتقليدها

 الكنيسة حتب اجلنس البشري كله (1)
الذي كان ملتهًبا حبب البشرية كلها كان يشتهي  العالمة أورجيانوس

بأنهم يؤمنون  املسيحيني Celsus ِكلسسملا اتهم لذا خال.ص كل الناس. 

أن اهلل قد ختلى عن بقية البشرية وهو يهتم بالكنيسة فقط، أجاب 

أن هذا ليس إمياًنا مسيحًيا أورجيانوس
(11)

. 

 الكنيسة حتزن من أجل اخلطاة (2)

الكنيسة مع رأسها، يسوع املسيح، حتزن إىل أن يرجع كل اخلطاة إىل 

 اهلل.

 شربأ ال ناآل من نيإ لكم قولأوعلى هذه اآلية: " أورجيانوسويف تعليق 

 ملكو  يف اجديًد معكم شربهأ حينما اليوم ذلك ىلإ هذا الكرمة نتاج من

شرح أن اخلمر يف الكتاب املقدس هو رمز للفرح (، 29: 26)مت" .بيأ

الروحي، وأن اهلل وعد شعبه مبباركة كْرمهم أي مينحهم فيض من الفرح 

ر عند دخوهلم اهليكل، الروحي. من أجل ذلك، منع الكهنة من ُشْرِب اخلم

                                       
10 Fr. T. Malaty: The Terms: Physis Hypostasis in the Early Church, 1977, p.4. 
11 Contra Celsus 4: 28; N.R.M. De Lange: Origin and the Jews: Studies in Jewish-Christian 

Relations in Third-Century Palestine, 1976, Cambridge, p.76. 
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 ،ألنه يريدهم أن يكونوا يف حزٍن أثناء تقديم الذبائح ألجل اخلطاة. إذن

أن  أورجيانوسيؤمن وعندما يصطلح اخلطاة مع اهلل، يصري فرحهم كاماًل. 

ربنا يسوع املسيح نفسه وقديسيه ينتظرون توبة اخلطاة وأن فرحهم حتى ذلك 

 احلني يكون غري كامل.

القديسون هذا املكان، فإنهم لن حيصلوا مباشرة على عندما يرتك ]

األجر الكامل لفضائلهم. إنهم ينتظروننا أيًضا حتى ولو تأخرنا، ألنهم مل 

يبلغوا البهجة الكاملة طاملا أنهم حيزنون ألخطائنا ويشعرون باألسى آلثامنا. 

 رمبا ال تصدقونين عندما أقول هذا. ألنه من أنا حتى أجتاسر وأؤكد معنى

مثل هذه العقيدة ؟ ولكنين ُأَقدِّم شهادة هؤالء الذين ال تقدرون أن تشكوا 

 (.7: 2)تيموثاوسفيهم. فالرسول بولس هو معلم األمم يف اإلميان واحلق 

لذلك يف رسالته للعربانيني وبعد أن أحصى كل اآلباء القديسني الذين 

اإلميان مل تربروا باإلميان، أضاف بعد ذلك "فهؤالء كلهم مشهود هلم ب

ينالوا املوعد إذ سبق اهلل فنظر لنا شيًئا أفضل لكي ال ُيكملوا بدوننا" 

 (.٤١-39: 11)عب

أنتم ترون إذن أن إبراهيم ما زال ينتظر أن يبلغ األمور الكاملة، اسحق 

ينتظر ويعقوب وكل األنبياء ينتظروننا حتى ما ميلكون التطويب الكامل 

 معنا. 

إنكم ستتهللون عندما ترحلون من هذه احلياة. لذلك فإن كنتم أتقياء ف

لكن سيكتمل تهليلكم عندما ال ينقصكم أي عضو من أعضاء اجلسد، 

 أنتم ستنتظرون اآلخرين مثلما انتظركم.

ألن التهليل مل يكمل لكم أنت األعضاء إذا كان أحد األعضاء ناقًصا.  

، وأصل (16-15: ٤)أففكم باألكثر يعترب ربنا وخملصنا الذي هو الرأس 
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اجلسد كله فرحه غري كامل طاملا أنه يرى أحد األعضاء ناقًصا من 

أعلن هذا يف صالته لآلب: "جمدني أنت أيها اآلب  جسده. ورمبا هلذا السبب

. هكذا (5: 17)يوعند ذاتك باجملد الذي كان لي عندك قبل كون العامل" 

يريد أن حييا يف  أنه ال يريد أن يقبل كامل جمده بدوننا، مبعنى، أنه نفسه

جسد كنيسته ويف شعبه كما يف نفوسهم حتى يكون له كل القوى 

الدافعة وكل األعمال حبسب مشيئته، حتى يتم حًقا فينا ما قاله النيب: 

[(12-11: 26)ال"وأجعل مسكين يف وسطكم... وأسري بينكم" 
(12)

 

 الكرازة املتواصلة يف العامل كله (3)
هي جمموعة تالميذ  العالمة أورجيانوسالكنيسة اليت رآها وأحبها 

املسيح املنتشرين على وجه األرض. هذا اجملتمع العظيم ال ميكن أبًدا أن 

ُيقاَرن ببقية البشر. إنه ال يكف أبًدا عن جذب أولئك احملتاجني إىل 

اإلميان
(13)

 . 

أينما منذ بداية الكنيسة، كانت رسالة اإلجنيل معلنة بواسطة املؤمنني 

 . ارحتلواحّلوا أو 

 :قائاًل Celsus ِكلسسيف حبثه ضد  العالمة أورجيانوسكتب وقد 
املسيحيون يبذلون كل جهدهم يف نشر اإلميان يف العامل كله. بعضهم ]

جيعلون منه مهنة حياتهم أن يطوفوا ليس فقط من مدينة إىل مدينة بل من 

[منطقة إىل منطقة ومن قرية إىل قرية، حتى يرحبوا أناس جدًدا هلل
(1٤)

. 

                                       
12 Homilies on Leviticus 7: 2. (see Frs. of the Church). 
13 …adiou: Orgin, Herder Book Co., 1944, p.313. 
14 Against Celsus, 3: 9; Carl A. Vol Z: Life and Practice in the Early Church, Minneapolis, 

1990, p.97. 
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 (15) التقليد والكرازة (4)
إذا  له للعامل أمجع؟ما هو التقليد الذي تشعر الكنيسة بالتزام أن توصِّ

رجعنا إىل العصر الرسولي، فسوف جند "عدة تقاليد للكنيسة احمللية" تقبل 

ثقافا  متعددة. ولكن كل هذه الثقافا  هلا فكر واحد وهو فكر 

احد أي خالصنا. هلذا السبب مل املسيح؛ روح واحد أي روح الرب وهدف و

يف االشرتاك مع أساقفة من روما، أنطاكية  اإلسكندريةيرتدد أساقفة 

وأورشليم يف خدمة واحدة ومذبح واحد. بالرغم من وجود بعض االختالفا  

)تقليد يف تفاصيل الطقوس والتقاليد، لكن الكل يشرتك مًعا يف روح واحد 

 واحد(.

لكرازة. "فإني إذ منفتح على اٍح واحد لقد عاش الرسل مجيًعا بروو

: 9كو1كنت حًرا من اجلميع استعبد  نفسي للجميع ألربح الكثريين" )

19.) 

عندما كرز القديس مار مرقس يف مصر، تكلم عن املسيح الواحد، و

من خالل ثقافتهم ولكن بروح  وأقاموا ُنظم للعبادةفآمن به املصريون 

، ختتلف األحلان القبطية عن األحلان رسولية حقيقية. فعلى سبيل املثال

 الوديعالسرييانية أوالالتينية اخل.. ولكن الكل يشرتك يف الروح اهلادئ و

األنوار ة. مثال آخر هو التعاليم الروحية والعقائدية احلقَّ والذي حيمل

؛ تستخدم كل الكنائس الرسولية يف العامل أنواًرا واألضواء يف بيت الرب

ار والليل، خاصة أثناء قراءة اإلجنيل. هذه هي روح التقليد وقت العبادة بالنه

                                       
15 Fr. Tadros Malalty: Tradition and Orthodoxy, 1979 [Tradition Today] 
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اليت تعلن أن املسيح هو نور العامل. الشموع يف الكنائس القبطية، 

 منهم. اخلاصة بكٍل الثقافةالسرييانية، الالتينية، واليونانية تعكس 

بالرغم من أن إميان املسيحيني األرثوذكسيني يف العامل كله واحد 

ن على التقليد كحقيقة حية، إال أن كل كنيسة حملية ُتَعبِّر وأنهم حيافظو

عن هذا اإلميان الواحد بلغتها اخلاصة، بطقوسها للقداس، بأحلانها، 

 مبالبس الكهنو  املقدسة اخلاصة بها، اخل...

من جامعيتها. مبعنى أن االختالف يف التقاليد  يلغيإن موقع الكنيسة ال 

  طريق الكرازة.والتفاصيل ال ُيشكِّل عقبة يف

على  حافظت ،اإلسكندريةالكنيسة األرثوذكسية وخاصة كنيسة + 

مل تتدخل كنيستنا يف السياسة ومل والتقليد املقدس يف شرحه ويف روحه. 

ياتها وأكثر من ذلك على انتتأثر بالسلطة العاملية. فهي حتافظ على روح

حفظت تقليد قد احلركة الرهبانية وتقليدها بالرغم من العقبا  الصعبة. 

 الكنيسة يف روٍح متواضعة، إجنيلية وناسكة.
جيب أن نفكر جبدية فيما يلزم أن نقدم للعامل يف كرازتنا. فمثال، + 

عندما يْقبل إنسان فرنسي اإلميان األرثوذكسي، جيب أن ُنَقدِّم له العبادة 

وذلك من خالل بطريقة بسيطة يف فكر أرثوذكسي، رسولي وآبائي 

 اصة.ثقافته اخل
 Newdelhi م قال نيافة األنبا غريغوريوس، مطران1976يف عام + 

نيودهلي يف اهلند، يف حديثه لرؤساء كنيسة أورشليم يف ميلبورن أنه جيب 

علينا أن نزرع بذور أرثوذكسية يف أرض أسرتاليا حتى أن تلك الشجرة 

 تصبح شجرة أرثوذكسية أسرتالية.
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ها على الكرازة بالطريق على الكنيسة قيادة ومساعدة أبنائ+ 

األرثوذكسي للحياة بدون جتنُّب لروح الطقس والعقيدة وخصوًصا بعد 

على العامل اخلارجي بهجرة اآلالف إىل اخلارج.  اإلسكندريةانفتاح كنيسة 

مجاعة حملية أو لغة ولكن تنغلق على ذاتها لصاحل فالكنيسة جيب أالَّ 

إننا يف هذه األيام يف حاجة  جيب أن تتخذ مسئوليتها املسكونية. حًقا،

 ُملحة إىل الهوتيني أرثوذكسيني يقدِّمون التقليد احلّي للكون بقلٍب مفتوح.

 الكرازة وعالقة املدرسة بالكنيسة (5)
كانت معهد تعليمي منفرد. العميد كان الرجل  اإلسكندريةمدرسة 

أو وا أساقفة الثاني بعد البطريرك. ولقد ُأختري الكثري من عمدائها ليصري

منهم أن يصري بطريرًكا وكانوا ال  الع أًيمل يتطَّ بطاركة لإلسكندرية.

يتدخلون أبًدا يف إدارة الكنيسة. لقد كرسوا كل حياتهم للدراسة والتعليم 

 يف تواضع. كانوا مع تالميذهم نساك حقيقيني ومتعبدين هلل. ،والكرازة

البابا  اَعَد مل يواجهوا خالفا  يف تعاملهم مع اإلكلريوس، حتى عندما

العالمة وطلب من  اإلسكندريةدميرتيوس إىل انعقاد جممًعا كنسًيا يف 

بدون إحداث  العالمة أورجيانوس، غادر اإلسكندريةأن يرتك  أورجيانوس

مل  إال أنهيف مصر واخلارج،  وبالرغم من كونه ذائع الصيتأي مشاكل. 

سة جديدة يف يرد أن يضيع وقته يف مشاكل. بل عوًضا عن ذلك أسس مدر

أن فلسطني  :فلسطني ورفض أن يرجع إىل مصر بعد رحيل البابا، قائاًل

 .اإلسكندريةكانت يف أشد احلاجة إىل جمهوده عن 
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 الكرازة والكنيسة كحياة مساوية (6)
كانوا يرجون أن يقودوا كل أحد إىل اآلب  اإلسكندريةعمداء مدرسة 

على ممارسة احلياة  هم أنفسهم كانوا حريصني كانوا السماوي. لذلك

 السماوية، كشهادة للسماء.

أن األرض تتحول إىل مساء  السكندري كليمندسقال القديس ولقد 

أي املؤمن الروحي. الغنوسي ميارس حياة ، Gnostic بالنسبة للغنوسي

سيسرتيح على جبل اهلل ]مساوية خالل فرتة وجوده على األرض. ألنه 

ع فالسفة اهلل، اإلسرائيليني املقدس، الكنيسة العليا، حيث جيتم

احلقيقيني الذين هم أنقياء القلب... يقدمون أنفسهم للمعرفة الطاهرة اليت 

لو أنك سجلَت نفسك كواحٍد من شعب ]هو أيًضا يقول:  [للتأمل الالنهائي

[السماء هي وطنك واهلل هو شريعتك تكون اهلل،
 (16)

. 

كليمندسللقديس إن الكنيسة األرضية بالنسبة 
(17)

، هي صورة 

م مشيئة اهلل على األرض ِتللكنيسة السماوية، فلذلك حنن نصلي أن َت

الكنيسة املثالية أو "الكنيسة السماوية" كانت  كما هي يف السماء. إنَّ

 .(1٨) stromata يف املتفرقا  كليمندسدائًما موضوع فكر 

                                       
16 Stromata 6: 14. 
17 Stromata 8: 4: 66. 
18 Stromata 4: 8: 66: 1; 4: 26: 172: 2; 6: 14; 108: 1; 7: 2: 29: 3; 7: 6: 32: 4; 7: 11: 68: 5; 

Lebreton, 917. 
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مل أن املؤمنني يبلغون احلياة السماوية عن طريق ع أورجيانوس وقد أكَّد

: 1)كوفإن املسيح عمل صلًحا بني السماوا  واألرض بواسطة دمه ]الصليب 

[، حتى صار لألرضي شركة مع السمائي(2١
 (19)

. 

كما أن الشمس والقمر أعظم أضواء القبة السماوية، هكذا أيًضا ]

املسيح والكنيسة فينا وكما أن اهلل وضع جنوًما يف القبة السماوية، فإنه 

[بناوليت هي يف مساء قلوضع جنوًما فينا ا
 (2١)

.  

على الكلما  ".. وفصل بني املياه اليت حتت اجللد  أورجيانوسعلَّق 

هلذا السبب، باشرتاكنا يف ذلك ]، قائاًل: (7: 1)تكواملياه اليت فوق اجللد..." 

املاء السماوي الذي قيل أنه فوق السموا ، يصري كل مؤمن مساوًيا مبعنى 

تفعة وسامية، غري متفكر البتة يف األمور األرضية أنه يرفع عقله ألمور مر

ولكن بالكلية يف األمور السماوية، "فاطلبوا ما فوق حيث املسيح جالس 

[(1: 3)كوعن ميني اهلل" 
(21)

. 
 

 الكرازة ووجهة نظر املدرسة جتاه الفلسفة

، املدينة العاملية، مت اختيارها كموطن للتعليماإلسكندرية
(22)

. ازدهر  

افا  املصرية، اليونانية واليهودية مع األفكار الشرقية الباطنية. مل فيها الثق

ُيرْد عمداء املدرسة الدخول يف منافسة مع الفلسفا  وال أن يتحدوها. تعاملوا 

 وحٍب صادق. منفتحمع الفالسفة بذهٍن متسع وقلٍب 

                                       
19 Homilies on Leviticus 4: 4 (see Frs. of the Church). 
20 In Gen. hom. 1: 7. 
21 In Gen. hom. 1: 2. 
22 H. M. Gwatkin: Early Church History, London 1909, Vol. 2, p.155. 
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، أول الهوتي من آباء الغرب هاجم ترتلياني القرن الثاني، كان فف

يف نفس ولمؤمنني. للفلسلفية كعدو لإلميان والفالسفة كأعداء النظريا  ا

أن ميارس عمله كعميد  بنتنيوس، أصر القديس اإلسكندريةيف  ،القرن

جذب  بنتنيوسفقال أن  أورجيانوسللمدرسة البًسا ثوب الفالسفة. أما 

 فالسفة وثنيني كثريين لإلميان املسيحي.

مسيحي يعلن أن كان أول كاتب  السكندري كليمندسالقديس 

الفلسفة هي طريقة اهلل إلهداء الناس املتعلمني إىل املسيحية. أما تلميذه 

على استخدام الفلسفة  ، مل يتفق مع الفلسفة ولكنه أصرَّأورجيانوس

 جلذب الفالسفة.

اآلباء السكندريون األوائل عرفوا كيف يكرزون وسط الفالسفة 

بع خطواتهم بكرازتنا لآلخرين باستخدام طريقتهم اخلاصة. هلذا جيب أن نت

 خالل ثقافتهم اخلاصة. وعلينا االعرتاف بعقليتهم لنعلن اإلميان هلم.
 

 وروح الفرح اإلسكندريةمدرسة 

إن الكتاب املقدس بالنسبة هلذه املدرسة هو رحلة للنفس من األرض إىل 

ة السماء. الكنيسة هي أيقونة السماء وجمتمع للفرح. يشتاق املؤمنون إىل رؤي

البشر وقد صاروا مالئكة متهللني. لذلك ساد  روح الفرح على عمداء 

  وتالميذ املدرسة حتى يف أوقا  االضطهاد. 
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احلياة املسيحية كعيد ال ينتهي كليمندسالقديس لقد اعترب 
(23)

 .

إىل احلياة اجلديدة يف  يعترب أن الوصولفبالنسبة له، إن الغنوسي احلقيقي 

 .عيدمبثابة   املسيح

له نفس الفكرة . فالبنسبة له ال حيتفل املسيحي  تكان ورجيانوسأو

د خببٍز غري . هو يعيِّيف كل األوقاتبعيد الفصح فقط يف وقت القيامة بل 

خمتمر هو اإلخال.ص واحلق وبأعشاب مّرة هي احلزن والتوبة. إن حياته هي 

خالل التوبة من بصخة أو عيد غري منقطع، مليء بالفرح الروحي
(2٤)

 . 

قل لي، أنت يا من جتيء إىل الكنيسة يف أيام األعياد ]: أورجيانوسقول ي

[فقط، هل األيام األخرى ليست أعياد؟ أليست هي أياًما للرب؟!
(25)

 . 

كل يوم هو يوم الرب...لذلك فإن املسيحيني ] ألورجيانوسفبالنسبة 

يأكلون يومًيا جسد احَلَمل، يتناولون كل يوم جسد الكلمة، ألن املسيح 

[(7: 5كو1)فصحنا قد ُذِبَح ألجلنا 
(26)

. 

يعلق على كلما  املرتل: "طوبى للشعب العارفني  أورجيانوسويعلِّق 

إنه ال يقول: "طوبى للشعب الذي يزاول الصالح" ](، قائاًل: 5: ٨9ُاهلتاف" )مز

أو "الذين عندهم معرفة السماء واألرض والنجوم" ولكن "العارفني اهلتاف" 

هلل متنح اإلنسان فرًحا...هنا ُيقدَّم التطويب بفيض، ملاذا؟ ألن أحياًنا خمافة ا

                                       
23 Stromata 7: 7. 
24 Contra Celsus 8: 22-3; Comm. on John. 10: 13. 
25 In Gen. hom. (cf. Heine). 
26 In Gen. hom. 10. 
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مفرحة  كل الناس يشرتكون فيه والكل يعرفون الشركة بطريقة

[!سليمة
(27)

.  

الكتاب: "َكُبَر" وأصبح قوًيا، مبعنى أن فرح يقول اسحق، ...خبصو.ص ]

 ال ترى" إبراهيم كرب عندما مل ينظر إىل هذه األشياء اليت ُتَرى بل إىل اليت

(. ألن إبراهيم مل يفرح باألشياء احلاضرة أو بغنى العامل 1٨: ٤قارن كو2)

وحيوية العمر. بل هل ترغب يف أن تسمع ملاذا تهلل إبراهيم؟ امسع الرب قائاًل 

(. بنفس 56: ٨ل أن يرى يومي فرأى وفرح" )يولليهود: أبوكم إبراهيم تهلَّ

ذه الرؤية هي اليت رأى فيها (. ه٨: 21سحق كرب" )تكاالطريقة إذن، "

تصري مثل اسحق  ليتكفرحته.  ضاعفإبراهيم يوم الرب ورجاؤه يف املسيح 

[وتتهلل داخل أمك الكنيسة
 (2٨) . 

عن معلمه القديس أنطونيوس العظيم:  القديس أثناسيوس ولقد دوَّن

بسبب أن نفسه كانت ُحرَّة من االضطرابا ، فمظهره اخلارجي كان ]

فسه املتهللة، كان ميلك وجه مسرور، ومن حركاته اجلسدية هادًئا. ومن ن

كانت ُتدَرك حالة روحه، كما هو مكتوب: "القلب الفرحان جيعل الوجه 

(. هكذا كان ُيعَرف 13: 15طلًقا وحبزن القلب تنسحق الروح" )أم

أنطونيوس، ألنه مل يكن مضطرًبا أبًدا، ألن نفسه كانت يف سالم؛ مل 

[لبه كان متهلاًليكتئب أبًدا، ألن ق
 (29)

. 

هذا انعكس على شخصية تلميذه البابا أثناسيوس الرسولي. نراه حتى 

يف وسط حمنته مل يكتب عن عزلته أو املقربة اليت اختبأ فيها. يف كتاباته، 

                                       
27 In Jos. hom. 7: 2. 
28 In Gen. hom. (cf. Heine). 
29 Vita Antonii, 67. 
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. لقد اإلسكندريةمل يكتب أبًدا عن عدم قدرته على االجتماع مع شعبه يف 

. كعيٍد دائمنها بأإياها  كتب عن حياته وسط صراعه العنيف واصًفا

 !.عيدنا هو املسيح نفسهأن  ويضيف قائاًل:

أينما عاش، حتى وهو خمتبًئا يف مقربة كان خيترب عيد مساوي ال 

ينقطع، حيث يتجلى يسوع املسيح القائم يف داخله. يف فرحه الدائم، مل 

خالل صلواته. حتى أنه  من ميتنع أبًدا عن عمل املسيح، جاذًبا الكثريين

أرسل خطابا  لشعبه طالًبا منهم أن يشرتكوا معه يف احتفاله بالعيد الذي 

 ال ينقطع.

إن مسرة عيدنا يا ]يف رسالة فصحية:  القديس أثناسيوسلقد كتب 

إخوتي دائًما يف أيدينا، وال خيذل أبًدا أولئك الذين يرغبون يف اإلحتفال به. 

لنا، حتى ربنا يسوع  ألن الكلمة هو قريب، الذي هو كل األشياء بالنسبة

مبقتضى ذلك املسيح الذي وعدنا أن مسكنه معنا البد أن يكون أبدًيا، 

(. 2١: 2٨)مت "ذا أنا معكم كل األيام إىل إنقضاء الدهروهصرخ قائاًل: "

ألنه هو الراعي والكاهن األعظم، الطريق والباب وكل شيء بالنسبة لنا، 

س، حسب الرسول املبارك: "فصحنا أيًضا هو ُيعَلن لنا كالعيد واليوم املقد

[(7: 5كو1)املسيح قد ُذِبَح ألجلنا" 
(3١)

. 

العامل ليس يف حاجة إىل عدة مناقشا  نظرية ولكن إىل أن يتالمس مع 

الشاهد احلّي للمسيحية.  وروح الفرح هفإن . لذلك، املبهجةالسماء املفرحة 

الثالوث قريبة جًدا خالل عمل  ، يعرتف الناس أن السماءمن خاللهو

 س.وقدال
 

                                       
30 Paschal Letters 14: 1. 
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 الكرازة والروح املسكونية

من س وقدحالوة إميانهم بالثالوث ال قذوَُّتميكنهم  ال شك أن الناس

خالل الروح املسكونية احلقيقية. احلركة املسكونية هي روح نشرتها 

عن طريق الكالم عن وحدة الكنائس يف العامل  ال اإلسكندريةمدرسة 

 طرق عديدة:مبمارسة أمجع ولكن 

علم الالهو ، عديد من الطلبة األجانب لدراسة للاملدرسة جذب ـ 1

يف قدسة. ثم صار هؤالء الطلبة بعد ذلك قادة تفسري الكتب املخاصة 

 كنائسهم.

 مصر، بسبب حبهم للكنيسة اجلامعة؛ عمداء املدرسة خارجنشاط ـ 2

أي قوة على  وال احلصول ةشخصي اعتبارا إىل أي  مل يكونوا يتطلعون

إىل روما، قيصرية،  العالمة أورجيانوسسافر  سية يف كنائسهم. فمثاًلسيا

 العربية، تريا، ...اخل.
 املسكونية. امعيف اجملرواد قادة وون السكندريكان الالهوتيون ـ 3
مجيع املخطوطا  القبطية هي دليل على أن األقباط ترمجوا تقريًبا ـ ٤

 ذلك الوقت. الذي كان موجوًدا يف العامل يفاألدب املسيحي 
 

 "اإلسكندريةالفائدة من دراسة "الكرازة ومدرسة 

يف الكرازة  اإلسكندريةمدرسة عن دور  املختصروالوصف العام  هذا

 ف على رسالتنا حنو التبشري باإلجنيل يف العامل كله.عرُّعلى التساعدنا ي

ها من الروح القدس الناري الذي نْقبل عطيةالكرازة، يف حقيقتها، هي 

ر انشألجل انتتنا ومواهبنا اس كل قدردَِّقنا. هو ُيأنفسيف داخل يعمل 
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من خالل العمداء امللتهبني بهؤالء  اإلقتداءوعلينا ملكو  اهلل على األرض. 

 .لنا روحيني روح الكرازة وتوجيهنا للجيل اجلديد كتالميذنوالنا 

 

 

 مالحظات: 

اب يعتقدون تَّالُك ضبعفإن ح املفهوم احلقيقي للرهبنة. يوضعلينا ت (أ)

أنها هروب من املسئوليا ؛ وأنها حياة يف جو من احلزن واألسف. 

الرهبان عن  القديس يوحنا كاسيان لقد تكلم على العكس،

كمالئكة يعيشون على  أوفرحني قد صعدوا إىل السماء  بشرك

من خالل اإلميان باملسيح وثنيون كثريون إىل  األرض. هلذا حتوَّل

 .صعيد مصريف  ا أبوللو وتالميذهة املفرحة ألبيناحليا
ل عظاتنا الدينية ومناهج مدارس األحد يعدتو ةراجععلينا م (ب)

 واجتماعا  الشباب خاصة يف النقاط التالية:
يف  الرتكيز على دور كل عضو يف الكنيسة جتاه التبشري باإلجنيل +

 العامل كله.
 .ولنعمتهكتشاف وضعنا كأوالد اهلل، وافتخارنا بالعمل الفدائي هلل ا +
م ثقافة احرتي، وليس ثقافتنا احمللية، مع اإمياننا األرثوذكسب التبشري +     

 اآلخرين.
 توضيح املفاهيم احلقيقية للكنيسة وتقليدها. +
 اهلل لكل إنسان. ز على الكتاب املقدس واكتشاف خطةالرتكي +
ميان لنعد أنفسنا لكرازة اإل ة ثقافا  العامل املختلفة جبديةسادرعلينا  +

 األرثوذكسي للجميع.
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 عدادا

 القمص تادرس يعقوب ملطي
 

 عن النص اإلجنليزي للمقال ترمجة
 د. منري لبيب إبراهيم 
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