
 

 

  (نيب اإلنسانية)  ذهيب الفم يوحنا                                                            
 

 

واجب كل وأعتربه  حًبا فائًقا كان ذهيب الفم واعًظا قوًيا، أحب الوعظ 

ولكن سلطة كلمة وإقناع وهذهه  هو ُسلطة  إكلرييكي مسيحي. الكهنوت

هذ  واربذرب   . امللذو  يسذتمدمون الق  )عموًما( للمبدأ املسيحيهي الصفة املميزة 

أوامذذذذذ  لكذذذذذن بإصذذذذذدا  يعملذذذذذون  عذذذذذون. امللذذذذذو أمذذذذذا اككلرييكيذذذذذون ُيقِن

هذذون  ذذو ا  يذذذة   جِّ. اككلرييكيذذون مو اككلرييكذذيب بالُنصذذإل واك  ذذا    

مثلمذا ععذو   ذهذيب    )ق ا ات(. اكنسانية،  و اك ا ة اكنسانية ويطلبون مواقف 

، نذذن إل خ صذذلن النذذال بالكلمذذة جمذذربين أن  ذذن [الفذذم نفسذذ  أن يقذذو    

 عنذذدما ا يذذاة اكنسذذانية . عنذذد ذهذذيب الفذذم، كذذل قيمذذة   ]وبالُنصذذإلبالو اعذذة 

حياة خ ح ية، وعندئٍه خ  أي  عكون حياة  -كما كانت من قبل  - عكون

 . )هلا قيمة(مفيدة 

، )القذذ ا (عذذن ا  يذذة واملوقذذف   سذذتم ا  اعكلذذم ذهذذيب الفذذم خ عظاعذذ  ب   

عذ  املسذيإل ذ كمذا      ألقذد    ية ذ سحسب  أي  ذ كانت صو ة ا هل خ اكنسان.  ا 

يعمذذل بط يقذذة مثذذل  ا هل  ائًمذذا ععذذو  أن يذذهك  ذ لكذذي ياذذفي إ ا ة اكنسذذان.   

ههه، حت  ال ُيدم  ح يتنا. ا هل نفس  يعمل بواسطة الدعوة والنصذيحة ولذي    

  أصطذذارب عذذن يذذدعو وُيمذذ وُيظهذذ  الط يذذس املسذذتقيم،  إذ  ،باكجبذذا  والطذذ  

اككلذذريول مبثذذل هذذهه الط يقذذة يذذب أن يعمذذل  ،ولكذذن ال ُي ذذرب أحذذد الاذذ 

 املسيحي.

                                                 
 : هذه المقالة كتبها األب جورج فلوروفسكي وقد ُنشرت في  

St. Vladimir's Semimavy Quantenly, IV, Nos 3/4 (1955) 

  للمقالة. تمت الترجمة عن النص اليونانيوقد 
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كذذان ذهذذيب الفذذم ذ مذذن وبيعذذة عكوينذذ  ذ ليذذل ناحيذذة ا لذذو  املبا ذذ ة            

 ضذد اكجبذا  حتذ  خ الصذ اع    كذان  ائًمذا   والثو ية ذ أي حا  وصذا ،، لكذن    

أن  موح للمسذذذيحيبغذذذري مسذذذ [مذذذهل اهل اوقذذذة. كذذذان ُيكذذذ    ائًمذذذا قذذذائًل      

لكذن  القه  حت  ألهداف صا ة، ح بنا ال جتعل األحياء أمذوات   اويستمدم

وبسذذاوة التواضذذهل، أ  يذذن  أحيذذاء، ألنهذذا  ذذا ل بذذ وح الو اعذذةاألمذذوات  جتعذذل

صان بذي  ، إن  مبدأ اهل وقة ولي  اهل اوقةبالكل، ولي  باألعما ، أ ين 

تصذذذً ا كمصذذذلو  ولذذذي   كذذذان املسذذذيإل من ، هكذذذها عذذذن أن أ  يذذذن  أن أ  ان

 ]كصالب

ولذي  خ إسذتمدا، القذوة،     والتسذامإل  إن قوة املسذيحي ُعوجذد خ التواضذهل    

 صا ، مهل نفس  و حو،  و اآلص ين.يب عل  كل واحد أن يكون 

إذ كانذذت  مل يكذذن ذهذذيب الفذذم أبذذًدا عذذاوفي متفائذذل  و غذذم كذذل هذذها،   

ت فيذذذ  كانذذذ. عذذذا  خ  مذذذن  صلصذذذت  للحالذذذة اكنسذذذانية سذذذو اء و زنذذذة    

 لديذ  د الكنيسة مكتظة جبمذوع املسذيحيب ولكذن باالسذم فقذ ، لقذد عول ذ       

والظلذم املسذتم    لقد  ذاهد غيذا  اةبذة اكنسذانية      .أن  يعظ لألموات إنطباع

 ،)ا سذذنة(أوفائنذذا ال ذذرية [و أى كذذل ذلذذر عق يًبذذا  اصذذل إعذذلن عصذذاعدي    

نذال كانذت هلذذم   أنذ  يذتكلم أل     إنطبذاع ديذذد لل ذ . لقذد عو ]وجسذد املسذيإل ميذت   

اآلالف،  مذذا بذذب [  فذذ ا ، ضذذ يبة مف وضذذة لذذي  أكثذذ     املسذذيحية موضذذة،  

هذذها  خ خملصذذب، وحتذذ   يسذذتطيهل أحذذد بصذذعوبة أن يذذد أكثذذ  مذذن مائذذةٍ     

علذ  العذد  اهلائذل مذن املسذيحيب باالسذم       كان ياع  بالطيس وا زن  ]أ ر

 ". وقوً ا للنا والهين يعتربهم "

نذذوع مذذن أسذذوأ هذذي صطذذ  عظذذيم، إنهذذا  ذذذذ لفذذم خ  أي ذهذذيب ا  ال فاهيذذة ذ   

يقذو  ذهذيب   اكضطها ، أسوأ من اكضذطها  الفعلذي. ال أحذد يذ ى األصطذا  ذ        

عميذذذس  عت ذذذهى علذذذ  اللمبذذذاالة. النذذذال يقعذذذون خ ُسذذذبات    ال فاهيذذذةالفذذذم ذ     
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ذهذذيب الفذذم قلًقذذا صاصذذًة علذذ  املعذذايري    والاذذيطان يقتذذل النذذائمب. لقذذد كذذان   

اه  والعاوائية واليت كانت أيًطا بذب األكلذريول. امللذإل    املتدنية للقي م واملظ

اململحذذة. لقذذد واجذذ  ذهذذيب الفذذم كذذل هذذها لذذي  فقذذ  بكلمذذات       فقذذد قوعذذ  

وباةبذة، لقذد جاهذد لت ديذد      بأعما  إنسانية إستنكا ية وع اكية ولكن

الاذ ي . وعذظو ومذا ل اةبذة ماسًسذا مستاذفيات        الا كة ولافاء اجملتمهل

أ ا  من النال أن لا سذوا ا  ذب،   الفق اء واة ومب،  وملجيء، مساعًدا

العمل واكصلن بب املسذيحيب. املسذيحي. عنذد ذهذيب      أ ا  باألكث  أن ي ى

علذ  املسذيحي خ    ، مثلمذا أ ولذس هذها املصذطلإل    الفم كان بالطذب  "الط يذس"  

 مذذن ال سذذل، واملسذذيإل نفسذذ  كذذان "الط يذذس". لقذذد كذذان ذهذذيب الفذذم ضذذد       

نذذيب ضذذد سياسذذة عبذذا   املصذذلحة وعكييذذف األمذذو ، لقذذد كذذان   ،املتسذذاهلب

 املسيحية الكاملة.  

)أي ، لكذن أصلقذ    )السلو (خ األصلق  كان ذهيب الفم واعًظا صاصًة 

 كانت مت ه ة بعمس خ اكلان.  ععليم  اخللقي(

، والكاعب اةبب ل  هو بذول  ال سذو .     الكتا  ل عيت إعتا  أن ُيفسِّ 

الذذة بذذب اكلذذان   أحذذد بسذذهولة أن يذذ ى خ  سذذائل  العلقذذة الفع     ويسذذتطيهل أي

عقيدي  بو ، يك  ه كثرًيا، إن   موضوع وا ياة. لقد كان لههيب الفم

أي ذبيحذة املسذيإل  ئذي     واليت ي بطها باذدة بعقيذدة الفذداء     الكنيسة   موضوع

بكونهذذذذا خ املسذذذيإل  الكهنذذذة، الكنيسذذذة هذذذي الوجذذذذو  اربديذذذد، ا يذذذاة      

   .ية لعمل املسيإل عل  األ ضاستم ا 
، إنذ  سذ  وأيًطذا ذبيحذة.     موضةوع افخارستةاير افةية    املوضوع الثاني هو  

ُمعلذم اكفما سذتيا   ، "مثلما ُيدع  حقيقذةً ذهيب الفم،  يإن  من العد  أن ُنسمِّ

هما بعطذذوهذذهان املوضذذوعان م عبطذذان ب  . Doctor eucharisticus اكهليذذة"

 .  اكفما ستيا وبواسطة اكفما ستيا ، ألن الكنيسة حية خالبعض
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ُسمهل صداه  ا ي، وهلها السبب، صوع   اهًدا لإللانكان ذهيب الفم  

حياة ولي  نظ يات، العقائذد البذد أن عصذري    خ الا ق وال   . اكلان عنده 

أعما . لقد وعظ ذهيب الفم بإجنيذل اخلذلن، بإجنيذل ا يذاة اربديذدة، مل      

بذذل با ذذ  باملسذذيإل، باملصذذلو  والقذذائم، با مذذل   ة ألصذذلق ذاعيذذيكذذن واعًظذذا 

الربهذذان الكذذاخ لإللذذان  و ئذذي  الكهنذذة. ا يذذاة املسذذتقيمة عنذذده كانذذت    

اكنسانية واةبة. بذدون اةبذة واكلذان    ك مل خ األعما  املستقيم  اكلان َي

عذابهل ذهذيب الفذم صذ اع     كل  ذيء مسذتحيل.    واألس ا  اكهلية وال ؤية الس ية

إناذ ل  ائًمذا ألجذل النفذول      ألجل ا قيقة  اصل جمتمذهل عصذ ه، لقذد    اليأل

ا يذذة، كذذان  ائذذم التوج ذذ  لل عيذذة ألنذذ  كذذان ياذذع   ذذوهم باملسذذ ولية لقذذد   

ظ وف وحاالت  د ة، وكان موضوع ال ن  والفق  هو أحد  ون ملل ناقش 

ان يعذذيش الذذهي كذذ أمذذله اةذذي  واملعتذذا ة. هذذها املوضذذوع مواضذذيع  اةببذذة 

 لت  اصذذل املذذدن العظيمذذة عاذذك   ا يذذاة الذذيت داصلذذ  فكذذان نذذب أن يواجذذ ب

وعناح  بذب األغنيذاء والفقذ اء.     ة بالنال بكل ما فيها من عناقطاتواملكتظ 

بذدون أن ُيبعذد املسذيحي     أن يت نذب املاذاكل االجتماعيذة   ببساوة مل يسذتطهل  

ل  ينيذذة ماذاك  هذي ذ عنذد ذهذيب الفذم ذ         جتماعيذة املاذاكل اك فعذن ا يذاة،   

 وأصلقية. 

مذذهل أنذذ  كذذان للذذر صطًطذذا مل يكذذن ذهذذيب الفذذم جمذذ   ُمبذذدع اجتمذذاعي  

املسذيحيب  اصذل   لكن  إنا ل وأهتم بسذلو    ،الوقتو ؤى للم تمهل خ ذلر 

 العامل من ناحية واجباعهم ووظائفهم. 

، أو  كل  يء، حتليل سحثي عن حالة اجملتمهل، لقذد  خ عظاع إننا جند  

. لقد إكتاف أن ههه ، المباالة، أمل وحزن، ب و ةثري جًداوجد في  ظلم ك

ي عد، املساواة إىل   اهة هها اجملتمهل إىل  وح الطمهل الهي ُي هِّا الة ع جهل 

عترب ال نذ  هذو   ابل والظلم. مل ينزعج ذهيب الفم فق  مبفاص  ا ياة الباولة 
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 مصذية  قيقذة  الت  بة الدائمة. الِ نذ  يفسذد الَ ذإ، إنذ  قنذاع تفذي حتتذ  ح       

اكنسان، إن هاالء الهين عندهم الِ ن  يصلون مل حلة فيها نبونذ  منمذدعب   

الِ ن  هو صط  واملا يعتمد وي عكز عليذ   ويهابون  معتمدين علي . كل أنواع 

 مهل أن   يء ماقت وغري  ائم. اكنسان 

)أي كذذان يعتمذذد علذذ  فكذذ     كذذان ذهذذيب الفذذم إجنيلًيذذا خ هذذها املوضذذوع    

خ ، يقذذو  يذذب أن نكنذذز كنذذوً ا  خ مواجهذذة موضذذوع الِ نذذ  والفقذذ ( اكجنيذذل 

هذي أوهذا، و كذو،    السذماء ولذي  علذ  األ ض ألن كذل الكنذو  األ ضذية       

 عليها بالفناء. 

" بذذة الِ نذذ  هذذي  بذذة غذذري وبيعيذذة"، هذذي      أيًطذذا يقذذو  ذهذذيب الفذذم أن    

عهذا مذن   ببساوة ثقل علذ  الذنف  وثقذل صطذري، فذالِ ن  يسذتعبد الذنف ، يقط       

 بأ ذياءٍ  ل اكنسذان صدمة ا هل. الذ وح املسذيحية هذي  وح الذ فض والِ نذ  يكبِّذ      

 ه التطلعات.    ال ؤية وعاوُِّع يِّ . إن  وح الا اهة والطمهل)أي ال نف  هلا( جامدٍة

بذهل عذن إلذان  اسذا وصذايا العظذة علذ  ارببذل "ال عهتمذوا          ن ذهيب الفم إع إ 

مبذذا علبسذذون. أليسذذت  وال ألجسذذا كم ومبذذا عاذذ بون. يذذاعكم مبذذا عذذأكلون 

الذنف  هذي أهذم مذن      ا ياة أفطل من الطعذا، واربسذد أفطذل مذن اللبذال..."     

 الطعا،، لكن الص اع هو سيط ة نظا، اجملتمهل الا ه والنهم. اللبال أو 

أ ذذذكا  الِ نذذذ  والثقذذذة الكاملذذذة  عذذذوة املسذذذيحيب هذذذي  فذذذض كذذذل  ن إ 

وعمذذوا  أا يذذرب ه فقذذ  خ اسذذتمدام     الِ نذذ  لذذ  مذذ  واكلذذان بتبعيذذة املسذذيإل،   

هنذذذا يكذذذون التذذذوع   اربيذذذاع، سذذذاعدوا الفقذذذ اء وأعطذذذوا  ائًمذذذا اةذذذ ومب.   

والتصذا ، اربذوه ي بذب  وح الكنيسذة واجملتمذهل املذا ي. إن الظ لذم        األساسي 

. إن امل   والقاسي الهي جنده خ ا ياة اليومية هو ارب ح النا ف هلها اجملتمذهل 

خ عذذذامل مثذذذل هذذذها ملذذذيء بذذذا زن   صذذذًةاو ظ لذذذم صكذذذل أ ذذذكا  الِ نذذذ  هذذذ 
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 )خ علقذة النذال   الئل عل  إنتاا  اللمباالة والربو ة وا  مان، إن  ببساوة 

 وقلة اكلان.  ببعض(

نتقذد مفذاص  الكنذائ     الد جة أن   هها املوضوع خس ذهيب الفم لقد ععم  

غة. نهذذا "مكذذذان نصذذ ة امللئكذذة ولذذذي   ذذل صذذذا    أفيقذذو  عذذن الكنيسذذذة   

الكنيسذذة عطلذذب نفذذول الباذذ  وفقذذ  ألجذذل النفذذول يقبذذل ا هل كذذل عقدمذذة    

الهي قدم  املسيإل للتلميذه خ العاذاء السذ ي مل يكذن مذن       أص ى. الكأل

من أي  يء آص . عندما ع يد أن ُعكذ  ،   أكرب الههب ولكن  كان ل  قيمة

أي   هنذا فعل ذلر عندما ع اه ع ياًنا خ  مص الفقذ اء. ليسذت   إاملسيإل نعم 

للكنيسذذة وع كذذت صا ًجذذا املسذذيإل  قيمذة لذذو قذذدمت ح يذذ  ومصذذنوعات  ينذذة 

الرب  والُع ي. أين الفائدة؟! لو أن الكنيسة ملي ذة بذاألواني الههبيذة    ُيعاني من 

 أوانذي للمذهبإل  مذن الذههب   . إنكذم عصذنعون   لكن املسذيإل نفسذ  لذوت جوًعذا    

لكن ال عقدمون كأل مذاء بذا   للفقذ اء. املسذيإل ك  يذب بذل مذأوى يذو          

 عصنعون نقوً ا". صا ًجا متسواًل وبداًل من أن عقبلوه

ص  هذو  صوف ذهيب الفم هذو أن أي  ذيء  ائذد علذ  ا اجذة وُيذد        إن كان 

أحذذذد أن ي ذذذتإ إال  بط يذذذس مذذذا مسذذذ وق مذذذن الفقذذذ اء. وخ  أيذذذ  ال يسذذذتطيهل     

خ إ ا ة  ليسذتمدموهم باالحتفاظ بذالفق اء  )غالًبا يقصد آص ين  بفق اء حتفاظ اب

، معذب. وبذال غم مذن ذلذر     . إن أصذل ال ذإ ماسذ   ائًمذا علذ  ظ لذم       ماا يع (

الفق  خ حد ذاع ، عنذد ذهذيب الفذم، لذي  هذو فطذيلة. الفقذ  يعذإ، عنذده،          

االحتيذذاو وا ذذزن واألمل. وألجذذل هذذها السذذبب     وقبذذل كذذل  ذذيء ا  مذذان،    

غذإ.   يإل ُيوجد بب الفق اء ويأعي إلينا متمفًيا كمتسو  ولي  كإنساناملس

إن إن الفق  هو ب كة ولكن فق  عندما يصري مقبذواًل وذلذر ألجذل املسذيإل.     

األقذل  أو علذ    غنياء وهذم أيًطذا أكثذ  إسذتقلاًل     جها  الفق اء هو أقل من األ

 أن يكونوا كهلر.  لكنهم



VI 
 يوحنا ذهيب الفم  )نيب اإلنسانية(

 

لفق  ُيمثل أيًطا جت بة، لي  فق  ألن  لكن ذهيب الفم يع ف جيًدا أن ا 

 ا زن واليأل.  )يلب(ثقل ولكن ألن  ُيا هل عل  

لقد أ ا  أن نا   الفق  ألجل هها السذبب بالطذب ، لذي  فقذ  لكذي       

 تفف األمل ولكن لكي ُيبعد الت ا  . 

باملواضذيهل األصلقيذذة، ولذذ  آ اء صاصذذة عذذن   لقذد إناذذ ل ذهذذيب الفذذم  ائًمذذا  

فهي  ثل هو املساواة،  ض و ي خ اجملتمهلا  ، وأو   يء يعتربه اجملتمهل الع

 بحذذ  ذهذذيب الفذذم أكثذذ  خ هذذها املوضذذوع    القيمذذة األوىل للمحبذذة األصذذيلة. وع  

ا هل  هذذو نفسذذ  ،فقذذ  خ العذذامل للذذر كذذل األ ذذياء  مامًنذذا أنذذ  يوجذذد واحذذد

صذذالس كذذل األ ذذياء. وبنذذاء علذذ  ذلذذر ذ مذذن األصذذل ذ أي ثذذ وة ف  يذذة هذذي غذذري      

هذو لذي  ُمعطذ  مذن ا هل      ()منلكذ  ب ذ إىل ا هل. أي  ذيء    موجو ة. الك ل ُينَس

 وألهداف إهلية.  بل مقرتض من ا هل لإلنسان

لقد أ ا  ذهيب الفم أن يقو   كل األ ياء هي ِملذر ا هل مذا عذدا األعمذا       

هذذذهه األعمذذذا  هذذذي فقذذذ  الذذذيت يسذذذتطيهل اكنسذذذان أن      ،الصذذذا ة لإلنسذذذان 

نهذا عنتمذي إىل   أياء ُمعطاة لإلسذتمدا، املاذرت  واملذا    لتلكها، إن كل األ 

 ا هل،  بنا ك لنا. 

امل ذذدن، األسذذواق والطذذ ق أليسذذت   أال ُيصذذدق هذذها علذذ  األ ذذياء العامليذذة؟     

هذذو بذذنف  النذذوع، املذذاء، اهلذذواء، الاذذم        إن عذذدبري ا هل ماذذرتكة للكذذل؟  

 والقم  وبقية اخلليقة هي للستمدا، املارت . 

الباذ  أن يذد عوا ملكيذة هذهه األ ذياء       عا ًة عنذدما نذاو   ت عبدأ املنا عا 

 اخلان لبعض النال  ون اآلص ين.  واليت هي بطبيعتها مل ُععط  للستمدا،

ناحيذذة امللكيذذة الف  يذذة. أمل عبذذدأ    ذذكو   إن ذهذذيب الفذذم كانذذت لديذذ    

البا   بب "ما هذو لذي" و    يزافيها التممن اللحظة اليت ظه   )الص اع(املع كة 



  (السنة األوىل ـ العدد األول )   اإلسكندريةمدرسة 

 

  ألسذبا  الذيت عوجِّذ   با"ما هو لذر"؟ مل يناذ ل ذهذيب الفذم كذثرًيا بالنتذائج وال       

 .  اك ا ة

 لقذد ولذب ذهذيب الفذم العذد       مهل كنو ه ههه؟اكنسان حت  يأين يههب  

علذ  صذو ة ا هل؟    س اكنسذان . أمل ُيمل ذ لكي نمي القيمة ا قيقية لإلنسذانية 

موقع  خ ا ياة ومذدى  عن  ب ض النظ  اكنسانأمل ي يد ا هل صلن و جوع 

 سلوك  خ املاضي؟ 

سذذذتطاعة الك ذذذل. ال ُيوجذذذد أي ان للتوبذذذة والتوبذذذة هذذذي خ وواربميذذذهل مذذذدع 

أيًطذا مذن   ذهذيب الفذم. اخلذريات املا يذة آعيذ       املا ية خ عظذات   إحتقا  لأل ياء

للمريات،  و فائذدة  ا هل وهي ليست   ي ة خ حد ذاعها. اكستمدا، الظامل 

د خ اةبذة.  ُعوَجذ   اآلص ين خ جوعهم. اكجابذة  إذ ُيرَت ،هو الا  البعض ذا 

أمذا، عينيذ    اةبة ليست أنانيذة "ال عفتمذ  وال عطلذب مذا لنفسذها" لقذد كانذت        

بكذل سذ و  ألنهذم     الكنيسة األوىل " اهدوا منو التقوى. لقد ع كوا غناهم

أحذذد صامذذل وال   أصذذهوا ِغنذذ  أعظذذم بذذدون ععذذب. ال جنذذد أحذذد بيذذنهم قذذد ُعيِّذذ   

حفذذظ اكسذذاءة. مل يوجذذد بيذذنهم إفتمذذا  وال  وال أحذذد بيذذنهم  ،أيًطذذا )كسذذو (

الفذذ ح كذان ي مذذ    و "مذذا هذو لذر"   عذن "مذا هذذو لذي"    ل،كذذإحتقذا . مل نذد    

من ما ل  أو ما هو لآلص  إذ مل يعتربوا يأكل أحد عل  أن  موائدهم وال ظه  

كذان ملكهذم      ذيء ث وات إصوعهم غ يبة عليهم. كانت ث وات الذ  ، إذ ال 

  كيذف كذان   يتسذائل ذهذيب الفذم   و، الكل كان لإلصوة، سحسب إعتقا هم

 دو ة. اةغري  ؟! بإهلا، اةبة، مبع فة  بة ا هلاذلر ممكًن

وصذف  العذا، خ حذد    إن   ."بالاذيوعية" مل يعظ ذهيب الفم ذ حتت أي معن  ذ  

ده هذو الذ وح.   تدع ويطلل أي أحد بسهولة، ألن األسذال عنذ   أن كنلذاع  

أن ا هل هو السذيد  كان ال هبان خ عص ه قد وبقوا سحمال وبط يقة عملية 

إعتذذرب ا يذذاة  إذ كذذان يعذذظ خ املذذدن   ،وذهذذيب الفذذم  .واملالذذر لكذذل األ ذذياء 
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ولكذذن قذذانون إجنيلذذي   ،للممتذذا ين أمسذذ  قذذد أ عذذد   او يًقذذ تال هبانيذذة ليسذذ

قذد إعفذس    بهذها املفهذو،  حيب. ت لكل املسيعطَيللحياة وهي متاحة بل أ  )ِمثا (

مذذن باسذذيليول وأغسذذطينول حتذذ     مذذهل التقليذذد األساسذذي للكنيسذذة األوىل    

فيمذا بعذد. إن قذوة ال هبنذة       θεοδῶρος Στουδίτος ثيو و ول سذتو يتول 

خ إصتيذذذا   ،ي هلذذذا ولكذذذن خ  وح التكذذذ ي   األو لذذذد خ الاذذذكل مل ُعوَجذذذ

يتسائل ذهيب الفم. لقد كان ؟ . أكانت ههه الدعوة فق  لقلٍة"الدعوة الُعليا"

ز بذذب طذذ  أن منيِّذذ اخل مذذن سذذائل أيًطذذا ألذذي  تيوعيذذان لعذذد، املسذذاواة.    ذذاهد

 ،هل ذهيب الفم خ ذهنذ  َض"األقوياء" و "الطعفاء"؟ من الهي سوف يدين؟ لقد َو

مذهل بعطذهم   د نذد ة ف  يذة خ و يقذة ععامذل النذال      النال العمليب. كان ُيوَج

كذذذذثرًيا  وح الوفذذذذاق واربماعذذذذة،  وح  ،  كذذذذ لكذذذذن ذهذذذذيب الفذذذذم ،الذذذبعض 

  وح اخلدمذة. ال يسذتطيهل  واملس ولية املاذرتكة،   ل، اكهتما، املارت التكاف 

  علذ   اذدِّ ُيلذهلر كذان  ائًمذا    أحد أن ينمو خ الفطذيلة إال إذا صذد، إصوعذ ،    

 . هذذاالء الذذهين مل لا سذذوا اةبذذة اكنسذذانية    اةبذذة اكنسذذانية  )أهميذذة(قيمذذة 

،  ذذو السذذماء  ال يكفذذي أن ع فعذذوا األيذذا ي  صذذا و ُعذذ ل املسذذيإل.   ن كذذوُيرَت

اآل . السذذاا  الوحيذذد الذذهي   ُعسذذت ا  مذذن   عندئذذٍه ،وها  ذذو اةذذ ومب ِمذذدُّ

ل َثذ خ الدينونذة األصذرية هذو عذن اةبذة اكنسذانية وذلذر سحسذب مَ        ُيسأ  سوف 

ا مل يكذذذن ذهذذذيب الفذذذم جمذذذ    اعًيذذذ    الدينونذذذة األصذذذرية الذذذوا   خ اكجنيذذذل.  

 ه، فاألصلق لدي  هلا عمذس واضذإل. املذهبإل ا قيقذي هذو نفسذ  جسذد       لألصلق

ألنذذ  يوجذذد مذذهبإل  )الكنذذائ ( فذذل يكفذذي أن نعبذذد ا هل خ املذذهابإل ،الباذذ ي

ذبيحذة   ن إ. أي جسذده  ؛وهها املذهبإل هذو نفسذ  املسذيإل     ،ا يةآص  من األنف  

ل أن ُعقَبذ ذلر لو أ  نا و ،، عل  هها املهبإلهي اليت يب أن ُعقد الرب وال محة 

عذ   أوالتك ي  املطلس للمسذيإل، الذهي    إن اكصلنعقدماعنا خ أعب ال  . 
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م أعمذا   يذب أن ُيلذه   ، وأمل  ف كذل حذزن   ويلط ذ  حتياواكل  إىل العامل ليسد 

 اةبة اكنسانية.  

كان ذهيب الفم ال يعتقد خ األ كا  اجملذ  ة، وإذا كذان للذر إلذان      

ًمذا ونبًيذا   السذبب صذا  ُمعل   قذوة اخللقذة للمحبذة املسذيحية. وهلذها      ملتهب، خ ال

خ الصذذح اء لكذل العصذو  خ الكنيسذة. لقذد عذذا  خ  ذباب  عذدة سذنوات        

كذان جمذ   فذرتة     نعزال  الُ هبانيا فإن  هنا ، لهلر  أن يظل   ولكن  مل َي

 دعًواعن قوة اكجنيل، كان مإعدا  وجتهيز. لقد عا  إىل العامل لكي يعظ 

هذها   مذهل إصوعذ    أن يتقاسذم  و سذولية. أ ا   مباذً ا، لذ  غذريه إجنيليذة     ،من ا هل

ويعمذذل لثبذذات ملكذذوت ا هل. لقذذد صذذلو  أن عتحقذذس كذذل هذذهه    )ال ذذرية(اكهلذذا، 

األمو  خ ا ياة العامة حتذ  ال نتذاو أحذد أن ينسذحب إىل الصذح اء مفتًاذا       

 )عت لذذ (ا  أن عذذت ري أ الكمذذا  ألنذذ  عوجذذد نفذذ  الف صذذة  اصذذل املذذدن.     عذذن

وال عبذذة و يذذس الكهنذذوت  املدينذذة نفسذذها وألجذذل هذذها اهلذذدف إصتذذا  لنفسذذ       

 ال سولية.  

إعذذا ة ع ذذيري العذذامل  أكذذان مذذن املمكذذن  سذذهل املنذذا ؟   اأكذذان هذذها ُحلًمذذ  

 هل جنإل ذهيب الفم خ  سالت ؟ وو ح كل ما هو ما ي في ؟ 

لقذد   ة والاذها ة.  عاصفة وصذا مة، كانذت حيذاة املثذاب     لقد كانت حياع  

عن ومات بعيًدا  ،باملزيف الوثنيب ولكن من إصوع   وأ سُتنك  لي  من و   

 بذ وح الفذ ح وكأنذ    ل كذل مذا حذد  لذ      ِبذ ق   كأسري خ املنف . لكنالوون 

 م علي  باملوت. فاملسيإل نفس  قد ُحِك من يد املسيإل آٍت

خ إحتفذا   واعرتفذت بذها  الاذهيد وأعلنذت     الكنيسة حفظت ل  اربميل  

لكذذل األجيذذذا    ]املعلمذذب املسذذذكونيب [ مذذذنبذذأن ذهذذذيب الفذذم كذذذان ُمعلًمذذا    

لقذد كذان   خ نصذون ذهذيب الفذم،     )غذري معتذا (  القا مة. ُيوجذد مذهاق صذان    

 امكتًظذذذ اعامًلذذذ، امتذذذوعً  اعامًلذذذالعذذذامل الذذذهي يعذذذيش فيذذذ  هذذذو أيًطذذذا عاملنذذذا،  
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أن جتذذد هلذذا  مذذن املمكذذن   نصذذائح  باملاذذاكل خ كذذل قطاعذذات ا يذذاة. إن   

 ذو حتقيذس   وأهم مذا قد مذ  هذو علذر الذدعوة       ،خ عص ناقليل ذ بذ لي    صدًى

والتطبيذس  ، اكلذان  املسذيحية الكاملذة والذيت فيهذا اكلذان واةبذة اكنسذانية       

مطلذذس إىل  بذذة ا هل الع يبذذة، إىل الثقذذة كيانًيذذا مذذهل ربذذوء  نالعملذذي م عبطذذا

 دمت  بواسطة يسوع املسيإل إهلنا. خ  محت ، إىل إصلن مطلس خ صاملطلقة 
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