
2021السنة السابعة عشرة                                                                                           العدد السادس، آذار 
________________________________________________________________________

رثوذكسيألالتراث ا  
ISSN 1814-7038

2021السنة السابعة عشرة،  العدد السادس، آذار 

الكبير حور العدد: الصومم

القديس غريغوريوس باالماس: أعجوبةاألرشمندريت ديونيسيوس كاراياّنيس، 
الصالة النوسية

رسالة عن الصوم واالعتدال والغذاء ، الشيخ يوسف الفاتوبيذي

باكانيش (الميتروبوليت أنتوني   كيف نتعّلم الفرح بالصيام؟،)

 الصوم الكبير ومجاالته،الراهب موسى األثوسي

 غاية الصوم الكبير،األرشمندريت ألكسيوس

الصوم الكبير رحلة حميمة إلى اهلل: دروس من العظة علىاألب باسيل تيدورا، 
الجبل

الدخول في الصوم الكبيرالمتقدم في الكهنة فيكتور بوتابوف، 

 خواطر في الصوم الكبيرالميتروبوليت يوئيل فرانغاكوس،

 حول نظام اآلباء الغذائيالشيخ غفرئيل الديونيسياتي،

1



2021السنة السابعة عشرة                                                                                           العدد السادس، آذار 
________________________________________________________________________

القديس غريغوريوس باالماس: أعجوبة الصالة النوسية
األرشمندريت ديونيسيوس كاراياّنيس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

في األحد الثاني من الصوم الكب@@ير، تحتف@@ل الكنيس@@ة ب@@ذكرى مث@@ال اإليم@@ان والحي@@اة، الق@@ديس
غريغوريوس باالم@@اس، رئيس أس@@اقفة تس@@الونيكي، وال@@ذي، بحس@@ب ال@@ترانيم، ه@@و المعلم العظيم

للكنيسة وكاروز النور اإللهي. 
يشمل تمييز جوهر اهلل عن قواه كل األشياء التي يمكن أن يشاركها اهلل وتلك التي ال يشاركها.
جوهر اهلل ال ُيدَرك وغير معروف للخليقة، بما في ذلك الن@@اس. وم@@ع ذل@@ك، يمكن للم@@رء أن ي@@دخل

في عالقة واتحاد مع اهلل من خالل قواه غير المخلوقة، والنعمة الممنوحة بسخاء.
من جهة التقديس والشركة، فإن القلب، وليس العقل، هو السبيل ألي شخص لكي يختبر الن@@ور
غير المخلوق. يعطينا القديس غريغوريوس باالماس مثال الشمس. بالنسبة للق@@ديس، ُيع@@رف اهلل
نوًعا ما كما ُتعرف الشمس. نرى نور الشمس ونستشعر حرارتها. وعلى الرغم من أنن@@ا ق@@د ال نك@@ون
قادرين على الوقوف على سطح الشمس دون أن ن@@ذوب، أو أن ننص@@هر بجوهره@@ا دون تفك@@ك، إال

أنه يمكننا مع ذلك أن نختبر طاقتها. هكذا أشّع وجه النبي موسى على جبل سيناء.
ومع ذلك، قد يتساءل المرء م@@ا هي الفائ@@دة ال@@تي تع@ود علين@@ا الي@@وم من تعليم ق@@ديس ه@@دوئي
، وهي ممارس@ة قديم@ة للرهب@ان والن@اس صالة القلب "يركّز على الصالة النوسية المعروفة باسم  "

في القرن الرابع عشر؟ لماذا التمييز بين الجوهر والق@@وى عن@@د اهلل عنص@@ر أساس@@ي في روحانيتن@@ا
األرثوذكسية وعالقتنا الشخصية مع اهلل؟ كثيرون منا ليسوا رهباًنا ونّساكًا.

إّن تعّلم طريقة صالة اآلباء القديسين النسكية يمنحنا إمكاني@@ة ت@@ذوق ن@@ور اهلل غ@@ير المخل@@وق.
كما أنه يعطين@ا الخ@يرات الروحي@ة الض@رورية لنش@ترك في ه@ذه الخ@برة. ل@ذلك، فه@و ليس مج@رد
استبصار يشكّل أساس الهدوئية. كما أن@@ه ليس مج@@رد إعالن عقلي ذاتي داخلي ف@@ائق اإلدراك، أي

خبرة هدوئية وحسب.
بر نحن نشعر أن تعاليم القديس غريغوريوس باالماس العميقة تلمس حدود الحضور اإللهي، عِ@@
القدرات العقلية، في أعماق قلوبنا، حيث تعمل الصالة من أجل االتحاد باهلل. صالة النوسية ال@@تي
سّلمها إلينا القديس غريغوريوس باالماس ككنز روحي، ليست فق@@ط ألولئ@@ك ال@@ذين يعيش@@ون في
األديرة والصحارى، بل أيًضا للمؤمنين. ه@@ذه الص@@الة تجع@@ل الن@@وس يلتقي في القلب. والقلب في
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التقليد الصحوي والهدوئي هو مركز األخالقي والروحي، وعرش نعمة اهلل ومكانه@@ا. هن@@اك يلتقي
الك@@ائن البش@@ري باهلل ويلتقي اهلل باإلنس@@ان. في ه@@ذا االجتم@@اع تظه@@ر األفك@@ار الق@@ذرة والرغب@@ات

الخاطئة، محاولًة أن تلّوث قلوبنا وتقطع أواصر الشركة مع النور غير المخلوق.
لذلك نحن بحاجة إلى الصمت طريق@@ًة خاص@@ة تحمين@@ا من ويالت الش@@يطان ورغباتن@@ا. ب@@التمييز
بين الجوهر والقوى كشرط أساسي، تكون الصالة النوسية الن@وَر في أرواحن@@ا. إنه@ا سلس@لة ترب@ط
اإلنسان باهلل. هذان األمران ليسا مف@اهيم عقائدي@@ة أو مج@ردة أو بعض اآلراء الفلس@@فية للق@ديس.

لذا، في األحد الثاني من الصوم الكبير، يذكّرنا الواعظ الكريم أن اهلل نور ال ظلمة فيه.
إن صالتنا النوسية تساعدنا على ت@ذوق ه@@ذه الحال@ة والخ@@برة اإللهي@@تين، فمن دونه@@ا يظ@ل اهلل
والنور غير المخلوق مجهولين وغير مرئيين وال يمسا حياتنا اليومية. تمنحنا الكنيس@@ة ه@@ذا الن@@ور

والخبرة من خالل أسرارها، فتساعدنا الصالة النوسية على أن نصبح أوعية لنعمة اهلل. آمين.

Source: https://www.romfea.news/st-gregory-palamas-the-wonder-of-the-mental-prayer/
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 راسلة عن الصوم واالعتدال والغذاء
الشيخ يوسف الفاتوبيذي

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

88 أيلول 11دير الفاتوبيذي في 
العزيز م. 

نعمة المسيح تكون مع روحك.
لقد تسّلمُت رسالتك وقرأت محتواها بتمّعن. ما يستحق الثناء ليس القضايا في ح@@د ذاته@@ا، ب@@ل
ا نواياك الحسنة وتصميمك من أج@@ل حي@@اة أك@@ثر ص@@رامة في المس@@يح، وفي ه@@ذا أتم@@نى ل@@ك دائمً@@

التقدم بال نهاية.
ا. في الواق@@ع، يمكن أن إن موض@@وع الغ@@ذاء، باعتب@@اره أهم واجباتن@@ا ومس@@ؤولياتنا، يهمن@@ا جميعً@@
أق@@ول، إن@@ه يثق@@ل كاهلن@@ا، ال س@@يما بس@@بب اإلس@@راف االس@@تثنائي في جيلن@@ا. لكن التخلي عن أح@@د
األشكال الرئيسية للطعام... بحجة أننا ق@@د نك@@ون متعّلقين ب@@ه... وخاص@@ة إذا تّم ذل@@ك فج@@أة، ليس

مفيًدا وال يستحق الثناء. ال يمدح اآلباء هذا وال يوصون به، لكن برأيي االعتدال هو األفضل. 
ما هو االعتدال؟ تقليل االستهالك بحيث تكون صحتنا مستقرة. وال داٍع إلثارة ضجة ح@@ول أن
م. ال يتن@@اول اللح@@وم، فه@@ذا ص@@راع عب@@ثي من الغطرس@@ة والغ@@رور. ويص@@ّح الش@@يء نفس@@ه على
ا الس@@تواء الحي@@اة وتوازنه@@ا، بش@@رط أن يتّم اس@@تهالكها في ح@@دود الحلويات، ألنه@@ا ض@@رورية أيض@@ً

المعقول.
على أي حال، ال يمكن تطبيق ضبط النفس كقاعدة ضرورية للحياة، إال بهذه الطريق@@ة، ومن ثم
يص@@بح ض@@بط النفس مص@@درًا للعقالني@@ة والت@@وازن في الحي@@اة. مجم@@ل الس@@لوك النفس@@ي الجس@@دي
والتصميم في حياتنا يعتمدان على تناسق ضبط النفس العام ه@@ذا من جه@@ة النظ@@ام الغ@@ذائي. ل@@ذا

توازن الجسد والنفس ينبع من هذا التناسق.
من ثّم يص@@بح الن@@وم المض@@طرب هادًئا، وتختفي األفك@@ار والتوجه@@ات الس@@يئة، ويتولّ@@د ارتف@@اٌع

بالغيرة والحماسة. 
، ولكن في حدود المعقول، وإن لم تتمكن أحيانً@@ا من فع@@ل م@@ا تري@@د فال تش@عْر بخيب@@ة لذا استمّرْ

أمل. عاود البداية مراًرا وتكراًرا، وبنعمة المسيح ستنجح بالتأكيد. 
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أنت شخص يختلط باآلخرين وهذه أوقات صعبة وغير صحية. ال يمكنك العيش مّتبع@@ًا قانون@@ًا
رهبانيًا حتى الرهبان والراهبات أنفسهم يجدون صعوبة في المواظبة عليه.

مع الكثير من المحبة والمودة في المسيح
الشيخ يوسفالراهب الحقير 

كيف نتعّلم الفرح بالصيام؟
*(باكانيش) أنتوني الميتروبوليت

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

لن يجلب لك الصيام الفرح إذا حّملت نفسك عبًئا ثقياًل. ال تزعم بأنك ق@@ديس أو ش@@خص لس@@ت
إياه. ال تتظاهر بأي عمل بل كْن أنت نفَسك. عندها تكون قادًرا على تحمل العبء بحس@@ب حالت@@ك

ومشاعرك ووضعك.
ال يحتاج اهلل ذرائَعنا وأعمالَنا الخارجية الزائفة، فهو بحاجة إلى قلبنا الصادق.

التناقض بين حالتنا الداخلية وأفعالنا الخارجية والصورة ال@@تي نخلقه@@ا ي@@ؤّدي إلى تن@@افر عقلي
بدوره يؤّدي إلى اليأس واالكتئاب.

يجب زيادة الحمل تدريجيًا، وُيفّضل أن يكون ذلك تحت إشراف الكاهن. من األفضل أن تتف@@ق
مسبًقا مع الكاهن الذي يعرفك في كل األعمال الشخصية البحتة التي ترغب في القيام بها. وتأكّْد

من تقييمها على مقياس قوتك. سيعّلمك هذا درًسا في التواضع الذي ال معنى للصيام بدونه.
التواض@@ع ه@@و م@@ا يجلب لن@@ا الف@@رح الحقيقي. وإن لم يكن هن@@اك ف@@رح في الص@@وم، معن@@اه أن ال

تواضع فينا.

باكانيش مطران بوريسبيل وبروفاري وأمين سّر الكنيسة األرثوذكسية األوكرانية. (الميتروبوليت أنتوني  ( *

Source: Orthodox Life (Russian) https://www.pravmir.com/how-to-learn-to-enjoy-fasting/
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الصوم الكبري وجماالته
+ الراهب موسى األثوسي

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ا في داخلن@ا. ت@رانيم ه@ذه الف@ترةِدَلت أو يجب أن دِّتولإن الفترة التي قبل الفصح   ش@عوًرا خاص@ً
عي@@تجم، ت@@دعونا إلى يامي الص@@االنقط@@اع، والمناسبات الليتورجي@@ة العدي@@دة، واألكثر جماالً ووقارًا

نحو التوبة الصادقة.أنفسنا  مّقيألن نو مشاكلنا، عرفألن ن داخلنا، ننثني إلى ألن ذواتنا:
وم@@عحي@@اتهم. رتاب@@ة في مس@@تمرين بمعنى هذه األيام، أن يسّلموا  من الناس ال يريدون ونكثير

خطوة نحو تغيير جوهري.أّي يقولون إن الحياة تتعبهم، إال أنهم ال يخطون أنهم 
، لكنهم ال يصومون. ي@ذهبون إلى علم@اء النفس ويجلس@ونة صارمةغذائيحميات إنهم يتبعون 

أن وال إلى الكنيسة. الناس اليوم ال يري@@دون فّمعرأبٍّ أمام التلفاز لساعات، لكنهم ال يذهبون إلى 
، دون تعب أو تض@@حيات شخص@@ية. نحن نخش@@ى أن ننظ@@ر في أعينن@@ا.يأخ@@ذوافقط أن بل ، يعطوا

داخلنا.في  القلق يننتجنب هذا بشكل منهجي، مسبب
نحن نعت@@برهمث@@ل الم@@رآة. ومث@@ل الك@@اميرا، أو يعم@@ل الص@@وم الكب@@ير مث@@ل آل@@ة األش@@عة الس@@ينية، 

بطريقة ما بغيًضا، ألنه يكشف واقعنا الخفي.
 تجع@@ل اإلنس@@ان أس@@يًرا للعدي@@د منتب@@اهياالس@@تهالك والراح@@ة والالقائم@@ة على إن روح الي@@وم 

ص@@الةإن ال. ٍّ له@@ذا ال@@روتين وتجلقط@@ٌعاألشياء غير الضرورية التي مألت حياته. الصوم الكبير هو 
كتبه@@ا إف@@رام الس@@وري،وال@@تي الف@@ترة، كل ه@@ذه  اإللهية خالل َمِدالخفي التي نرددها مئات المرات 

واكتس@@@اب الحكم@@@ةالبط@@@ال  والكالم رئاسة عن الكس@@@ل والفض@@@ول وحب الّيالتخل على ناّتحث
هبني أن أع@@رف": طلب من اهللوالتواضع والصبر والمحبة. تنتهي هذه الصالة الجميلة والهادفة ب

،التحليلاالستفاض@@ة بو". وه@@ذا يع@@ني، التخلي عن النميم@@ة، ذنوبي وعي@@وبي وأن ال أدين إخ@@وتي
داخلنا وتصحيح أخطائنا.نحو  لآلخرين، وااللتفاف ة والمستمرةالصارمإلدانة وا

 على أنفسنا ونساهم في شفاء أمراضنا الروحية التي ُتظلم عقولنازّنركيريدنا الصوم الكبير أن 
وتجعل حياتنا ص@@عبة ومري@@رة. إذا وص@@لنا إلى ه@@ذه المعرف@@ة الذاتي@@ة والتوب@@ة، فلن يك@@ون الص@@وم

ا و ا كئيبً@ ا بس@يًطا ق@احاًلالكبير بالنس@بة لن@ا وقتً@ ، ب@ل فرص@ةلتلبية، أو وقتً@ واجباتن@ا األخالقي@@ة  " "

 الناس ومحبة اهلل.بةحم إلى قودناوف تسالتي ، بةّالمتصللتلطيف قلوبنا 
وه@@دوئينس@@كي ألوقات الصعبة التي نعيشها يسعى إلبعادنا عن كل ما ه@@و اتبرير اإلفراط بإن 
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هن@@اك. إلى الن@@ورظه@@رت نتيج@@ة ه@@ذه الحال@@ة لقد منطق وخارق للطبيعة. ال وفوق سّري وسّومقد
بًافي كل مكان واليأس يسود كآبة   من أعم@@اق قلوبن@@ا أنن@@ا ق@@دنرىألن  الكثيرين. حان الوقت معذِّ

.بة المصلوةحبمال حضنلعودة إلى ا، وحان وقت بناّغرت
كله@@اغالبً@@ا م@@ا نواج@@ه في زمن الص@@وم الكب@@ير إغ@@راءات وتج@@ارب وض@@يقات وإخفاق@@ات. ه@@ذه 

ننس@@ى أن حي@@اةينبغي أن . ال لاطف@@ألبا ش@@بيهة ًساعدنا على اكتساب التوازن وطبيعةتلتنضجنا، ل
تأتي قيامة. ال المسيحي هي حياة الصليب. بدون صلب

 يقودنا إلى غرفة مليئة بالض@@وء.مالصوم الكبير هو وقت جميل وجيد للتحضير، ممر شبه مظل
أساس هذا الوقت التحضيري هو الصالة والصوم. لكن الص@الة والص@وم ب@دون تواض@ع ومحب@ة ال

 أنانيتنا.معالجة هو. هدف الصوم والصالة انتثمر
 نهايت@@ه. فيّتج@@ه إلىدعونا ال نفقد هذه الفرصة التي أتاحها الصوم الكب@@ير م@@رة أخ@@رى ونحن ن

]الف@@ترة ه البندكس@@تارييتبع@@ال@@تريودي مشاكلنا. الشتاء البارد يتبعه الربيع. حلول لجد توالكنيسة 
تك@@ون أش@@عةها بعدب@@ل . الغي@@وم ليس@@ت دائم@@ة أب@@ًدا، [الم@@ترجمالعنصرة: الخمسينية بين الفصح و

وقت ةالرائعالترنيمة قول تالشمس أفضل بكثير. واآلن، كما  .ا"، إنه  "لتوبة وساعة الصالة
Source: Η Σαρακοστή, του Μοναχού Μωυσή Αγιορείτη.  http://agioritikesmnimes.blogspot.-
com/2013/03/2846.html
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غاية الصوم الكبري
* األرشمندريت ألكسيوس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
أيها األحباء

الصوم الكبير هو ميداٌن روحي للفضائل، زمُن توبٍة وصالة، يقظ@@ة وح@@زن، ف@@ترة ص@@وم وتنقي@@ة
للنفس وغفران.

هذه الفترة المباركة بأكملها هي رحل@@ة مقدس@@ة، تق@@دمها كنيس@@تنا المقدس@@ة س@@نوًيا، لك@@ل م@@ؤمن
يسعى للسير مع المسيح المخّلص، ليقوم معه ويشارك في ملكوته اإللهي األبدي.

إن كنيستنا هي مثل األم الحنون بأسرارها الخالص@@ية وليتورجياته@@ا اإللهي@@ة الس@@ابق تقديس@@ها،
وصالة غروبها المهيبة، وم@دائحها الش@عبية لوال@دة اإلل@ه الفائق@ة القداس@@ة، وص@الة الن@وم الك@برى،
ة والص@@الة واإلحس@@ان على وقانون التوبة العظيم، وهي تأتي لتوقظنا وتدعونا إلى ممارس@@ة العفّ@@

طريق التوبة المنقذة للنفس.
ا م@ع ت@رانيم ال@@تريودي إن للصوم الكبير هذه الغاية المقدس@@ة وه@و ي@ذكّرنا به@@ذه األش@@ياء يوميً@
إن مب@@دأ الخش@@وع والتوب@@ة ه@@و التغ@@ّرب عن الش@@رور واإلحج@@ام عن اآلالم فلنح@@رْص "المقدسة: 

. األودية األولى، سحر االثنين من س@@ّبة الجبن (مجتهدين أن نقطع األفعال الشريرة ونستأصلها  ( "

إن محارب@ة الش@ر والخطيئ@@ة تتطلب التوب@ة ونب@ذ الش@ر والتحكم ب@األهواء واالبتع@اد عن األعم@ال
الشريرة. إن الذين يتوقون إلى اهلل س@يدخلون في ه@ذا الص@راع وبالت@@الي سيص@@يرون مس@@اهمين

في النصر النهائي.
أن ننقي ذواتنا من ك@ل دنس الجس@د وال@روح هي رغب@ة أساس@ية ل@دى ك@ل مس@يحي "ضرورة  "

حقيقي، وهذه يمنحنا إياها الروح الكلي قدسه:
- عندما نأتي بثمر يليق بالتوبة،

- عندما نغفر إلخوتنا،
- عندما بقوة الصالة نتحكّم بأفكارنا غير المنضبطة،

- عندما نتجنب نقد اآلخرين وإدانتهم،
- عندما نرحم الفقير ونساعد المتألمين،

- عندما نشارك في األسرار اإللهية،
- عندما نصّلي باسم جميع الناس.
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هكذا يأتي سالم اهلل ويكافئ قلوبنا وأفكارنا بالحضور اإللهي والنعمة.
ترفعن@@ا ت@@رانيم كنيس@@تنا بش@@كل خ@@اص في ه@@ذه األي@@ام، حيث تزّينن@@ا تراتي@@ل رائع@@ة من ال@@وحي
اإللهي، أّلفها وسّلمها إلى الكنيس@ة آباؤن@ا القديس@ون المتوش@حون باهلل بإيم@ان وتوق@ير لمج@د اهلل

الثالوث وإكرام قديسينا ومديحهم.
في شعر كنيستنا الصالتي مكانة خاصة للسيدة سيدة العالم، والدة اإلل@@ه م@@ريم. الثيوطوكي@@ات
والمدائح والباراكليسيات إلى والدة اإلله، تراتيل ِخَدم أعياد السيدة، كل هذه المؤلف@@ات من آبائن@@ا
القديسين الذين أحبوا والدة اإلله وكّتاب الترانيم، عبّ@رت عن ث@روات تض@ّرع وال@دة اهلل من أج@ل

الجنس البشري، كما عن توقير المؤمنين العميق وإيمانهم ومحبتهم لوالدة اإلله وأّم العالم.
كان شيخي يحّثن@@ا على أن نص@@لي م@@ديح وال@@دة اإلل@@ه يومي@@ًا، إلكب@@ار اس@@مها المق@@دس وتكريم@@ه

ولمنفعتنا الروحية وتعزيتنا.
اليقظة واستدعاء اسم اهلل ووالدته الفائقة القداسة هي فضيلة حاملة للنور، توّلد النور والفرح
في حياتنا. وكلما ازداد اختم@@ار وجودن@@ا بالنس@@ك ال@@روحي والص@@الة، وبق@@در م@@ا ي@@زداد اس@@تعدادنا،
وبقدر ما نتحمل تجارب سمح اهلل به@@ا، وبق@@در م@@ا نش@عر بخطايان@@ا، ت@@أتي نعم@@ة اهلل وتس@@كن فين@@ا

وتطّهر نوسنا وقلبنا من الضمير الشرير.
إن هذا الجهاد المبارك يتتّوج بفرح القيامة، الذي ليس فرًحا فصحًيا وحسب، بل هو أن نش@@ارك

في الخيرات السماوية فيما ال نزال في هذه الحياة.
أدعو اهلل أن تتحول صعوبات هذا الزم@@ان إلى برك@@ات لبالدن@@ا وللع@@الم أجم@@ع. وفي ه@@ذه األي@@ام
ف ص@@لواتنا إللهن@@ا ال@@رحيم والس@@ّيدة، كم@@ا المقدسة من الصوم الكبير، والتي تب@@دأ بنعم@@ة اهلل، لنكثّ@@
نفعل هنا على الجبل المقدس، كي يخت@@بر ك@@ل واح@@د من@@ا تحولن@@ا الشخص@@ي بالتوب@@ة، ح@@تى ُنمَنح
فائض@@ًا من الرحم@@ة، كم@@ا يق@@ول ربن@@ا، للمؤم@@نين المتواض@@عين والبس@@طاء المطيعين، ح@@تى نك@@ون

مستحقين لفرح القيامة.

الرئيس السابق لدير كسينوفوندون في الجبل المقدس، أثوس* 
Source:  Αγιορειτικός  λόγος  εν όψει  της  Αγίας  και  Μεγάλης Τεσσαρακοστής.  http://agior-
itikesmnimes.blogspot.com/2016/03/8092.html  
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الصوم الكبري رحلة محيمة إىل الله: دروس من العظة عىل اجلبل
األب باسيل تيدورا

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ما هو الصوم الكبير؟ حسب التعريفات األكثر شيوًعا، الصوم هو فترة امتناع عن الطع@@ام، كلّي
أو جزئي. إنه بشكل أساس@@ي نظ@@اٌم غ@@ذائي. عن@@دما ال ُيفَهم على أن@@ه نظ@@ام غ@@ذائي، فغالبً@@ا م@@ا يتم
اعتباره فترَة تخلٍّ عن بعض ملذاتنا الُمدانة كالتلفاز والش@@وكوالتة وم@@ا إلى ذل@@ك. وم@@ع ذل@@ك، ف@@إن
التخلي عن شيئ "الفهم المسيحي للصوم وخاصًة األرثوذكسي هو أكثر تعقيًدا بكثير من مجرد  "

ما.
إذن م@@ا ه@@و الص@@وم؟ ب@@الطبع خالل الص@@وم الكب@@ير نتخّلى عن بعض أن@@واع األطعم@@ة ك@@اللحوم
ومنتجات األلبان وما إلى ذلك. هذا جزء مهم من رحلتنا الطويلة ال ينبغي نسيانه أو إهمال@@ه؛ فه@@و
يساعد الجسم على أن يصبح أخّف وأق@@ل تثقاًل باألطعم@@ة الثقيل@@ة، وق@@ادرًا على أن ينهض بش@@كل
أس@@رع إلى الص@@الة واألنش@@طة األخ@@رى ال@@تي تُ@@ثري ال@@روح. االمتن@@اع عن الطع@@ام، على ال@@رغم من

أهميته القصوى، ليس هدًفا في حد ذاته بل مجرد بوابة ألشياء أعظم.
الصوم هو أوالً وقبل كل شيء سعي للعيش، حتى ولو لفترة قصيرة، أقرب إلى الكمال، المث@@ال
المسيحي األعلى. إنها عودة إلى أساسيات اإلنسانية قبل السقوط. في الفردوس، لم يكن اإلنسان
يهتّم بالطعام أو بأمور الجسد. كان الغرض من وجوده هو التقدم في نعمة اهلل بالبقاء قريًبا من@@ه،
واثًقا تماًما في رعايته الُمِحّبة. م@ا ح@@دث م@ع الس@قوط ك@ان فق@@دان رؤي@@ة ه@@ذا االعتم@اد على اهلل

والتحّول نحو اهتمام إضافي بشؤون الجسد، لدرجة أن هذه الشؤون خنقت وجوَده بالكامل.
الصوم هو تم@رين يه@دف إلى مس@اعدتنا على التح@رر من رواب@ط ه@ذه الض@رورة المادي@ة ح@تى
نتمكن من إعادة توجيه جهودنا نحو التطّور الروحي. وهذا ينطوي على االنفص@@ال عن الع@@الم، أي
األه@@@واء، من خالل ص@@@وٍم يكّمل@@@ه انش@@@غاٌل أك@@@ثر ص@@@رامة ب@@@التقّرب من اهلل من خالل األعم@@@ال

المسيحية.
يرتكز الصوم الكبير على ثالثة أركان: الصوم الصالة وعمل الرحمة. هذه كشفها المس@@يح نفس@@ه

انظر متى  (.18-1: 6)في عظة الجبل 
...

ركن رابع
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يكون المنزل أكثر استقراًرا بأربع@@ة أعم@@دة. ل@@ذلك نض@@يف إلى األرك@@ان الثالث@@ة أعاله، لمزي@@د من
االستقرار، رابًعا: التوبة. تح@ّدث يس@وع المس@يح عن التوب@ة في بداي@ة بش@ارته. الس@بب بس@يط: ال
يمكننا السير على طريق كمال أنفسنا في العهد الجديد بنفس األمتعة التي كنا نحمله@@ا في العه@@د
ا ل@دينا من أمتع@@ة االرتب@اك، القديم. يجب أن يكون هناك تغيير. تس@اعدنا التوب@ة على التخلص ممّ@
وسوء الفهم، والتجاوزات، والشكوك، والتعلّ@@ق غ@@ير الص@@حّي، وم@@ا إلى ذل@@ك. ه@@ذا يتض@@ّمن فحص@@ًا
دقيقًا للضمير على أساس وصايا المسيح من خالل سر االعتراف المقدس الذي هو لقاء شخص@@ي

وخاص مع اهلل.
االعتراف هو انعكاس صادق لنا تماًما كما نحن، ليس كما نتخّيل أنفسنا عندما ننظر إلى الم@@رآة
في الصباح. االع@@تراف ه@@و التحّلي بالش@@جاعة للثق@@ة بش@@خص ح@@تى أن@@ك تق@@در أن تك@@ون ض@@عيًفا
وتظِهر جانبك غير الفاتن. هذا الشخص هو اهلل وليس المعّرف، الذي ه@@و مج@@رد ش@@اهد. ه@@ذه هي
الطريقة الوحيدة للتقّدم، لنعرف أننا ضعفاء مثل البشر فنصبح أق@@وى في المس@@يح. عن@@دما ننهض
من االعتراف، وقد ارتحنا من ثقل ضميرنا وتلقّينا التوجيه الالزم لرحلتن@@ا، يمكنن@@ا أن ننظ@@ر بأم@@ل
إلى مستقبل يرتقي إلى اهلل. إن الفشل في أخذ هذا السّر يش@به رفض طلب االتجاه@ات في أرض
أجنبية: قد يجد المرء الطريق بالصدفة، لكن االحتماالت ضئيلة ألن حمولتنا ثقيلة والطريق غادر

ومليء باألعداء.
لقاء حميم مع اهلل

الصوم، عمل الرحم@@ة، الص@@الة، التوب@@ة. ه@@ذه هي أساس@@يات حياتن@@ا في المس@@يح ال@@تي يجب أن
نتصّرف بحسبها في جميع األوقات، وليس فقط في الصوم الكبير. الص@@وم الكب@@ير يش@@به معس@@كَر

 تج@@اه تطورن@@ا ال@@روحي. نحنأكبرتحمل مسؤولية ب رغبتناالتدريب حيث هناك جهد مكثف يطّور 
 لنفهم@@ه أك@@ثر ليس،اًل لنعم@@ة اهللّس@@اعدنا على أن نك@@ون أك@@ثر تقبب@@ل هي ت ا،وح@@دهبهذه ال نخلص 

من خالل المشاركة المباشرة.بل فقط من خالل التمرينات الفكرية 
 ب@@ل في،ات بعيدةّ مع اهلل ال يحدث في مجرٍ حميمٍ، الصوم الكبير هو رحلة إلى لقاءفي النهاية

ط ه@@ذا اللق@@اءّتوس@@بمرك@@ز كيانن@@ا: القلب. الص@@وم الكب@@ير، بوس@@ائله العالجي@@ة المختلف@@ة، يس@@اعد 
 إلىٌ ع@ودة، شخص@يةٍ اكتش@@افِإلى نعم@@ة اهلل. رحل@@ة الص@@وم الكب@ير هي رحل@ة إع@@ادةاس@@تعادتنا و

ال@ذي فق@دناه بس@بب الخطيئ@ة والترك@يزالس@ابق  ومسعى شخصي الستعادة مجدنا ،ذواتناجوهر 
 باالتحاد بالمسيح.ا تحققتنتيلالفضيلة والمحبة الب دستعاُي ه ولكن،على الذات

Source: Gladsome Light Dialogues – An Orthodox Blog
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دخول يف الصوم الكبريال
المتقدم في الكهنة فيكتور بوتابوف

سرة التراث األر ثوذكسيأنقلتها إلى العربية 

الصومعادّة التقاليد، يرون االلتزام بإن الذين ينتمون إلى الكنيسة فقط بدافع العادة أو بسبب 
الكبير، أي األسابيع الستة التي تقودن@@ا إلى أس@@بوع اآلالم والفص@@ح، على أنه@@ا مج@@رد وقت لض@@بط
النفس. يمكن وصف هذا الموقف تجاه الصوم الكبير بأنه موقف سلبي: يجب على الم@رء أن ينك@ر

والرقص، وغير ذلك من وسائل الترفيه، وفي مرحل@@ة م@@ا، خالل الص@@وماللحوم ومنتجات األلبان، 
ا تج@اه الص@وم. المناولة االع@@تراف ويم@ارسالكب@ير، يجب على الم@رء أن  ا مختلفً@@ إنن@ا نج@د موقفً@

 يس@@عون جاه@@دين منب@@ل ألنهم، ية التقوبقوة االس@@تمرارينتمون إلى الكنيسة ال الذين الكبير عند 
أجل إيمان واٍع وش@امل. ال يف@وت أمث@@ال ه@ؤالء أن يالحظ@وا أن أس@لوب التعب@@ير الليت@ورجي في

دّ مجرهذاالكنيسة خالل الصوم الكبير هو الذي يتغير أوالً وقبل كل شيء. من الخطأ أن نرى في 
دعوة إلى توبتنا وتقويمنا، رغم أن ه@@ذا ي@@دخل بال ش@@ك في الموض@@وع الليت@@ورجي لف@@ترة الص@@وم

الكبير.
ِلكن رسالة الكنيسة في العالم ال تكمن في إدانة الن@@اس ودع@وتهم للتغي@@ير. يمكن ألي من أنظمة
الفلسفة األخالقية العديدة التعامل مع هذه المشكلة. باألحرى، ُتظهر لن@@ا الكنيس@@ة، م@راًرا وتك@راًرا،
حقيقة وحي العهد الجديد األساسية: أن تك@@ون مس@@يحًيا يع@@ني أن تخت@@بر س@@ر ال@@والدة في حي@@اة

ملك@@وت اهلل ال@@ذي أعلن@@ه لن@@افي  ٍجديدة، وبالفعل هن@@ا على األرض، للتع@@رف على ال@@ذات كم@@واطن
 مش@@رق، وفيٍ ح@@زنُالمسيح. وعليه، فإن الصوم الكبير بالنسبة للمسيحيين األرث@@وذكس ه@@و وقت

 إلى هدف رائ@@ع: عي@@د قيام@@ة المس@@يح، الفص@@حّ روحي صعب ومدروس، وحجٌنفس الوقت صراع
المقدس.

؟ نش@عر ب@@الحزن ألنن@@ا ن@@درك أنن@ا،البهيوقت الح@زن اس@م  الص@وم الكب@ير زمانلماذا نطلق على 
هاش@@تتتي  في حياتن@@ا ال@@ناإلنجيل، تركنا م@@نزل أبين@@ا وذهبن@@ا إلى بل@@د بعي@@د، وأنفي ااالبن الضال ك

 عندما دخلن@ا الكنيس@ة. نحن بحاج@@ة إلىهالغرور، لم نحافظ على نقاء ثوب المعمودية الذي لبسنا
ذل@@ك ال@@روتين الع@@ادي ال@@ذي يغ@@رس فين@@ا فك@@رة أن حي@@اة الع@@المأي التخلص من حالتن@@ا المقي@@دة، 

لحياة الوحيدة الممكنة. يظهر لن@@ا في األناجي@ل وفياالساقط، في أنفسنا ومن حولنا، هي طريقة 
يعني المشاركة فيوالتوق إلى هذا النمط  حياة آخر، ُخبرة القديسين والمناضلين الروحيين نمط
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 ألننا نعلم أنه عند عودتن@ا إلي@ه،ٌد الروحي. الحزن مشرقّالذي هو بداية التجدالمشرق ذلك الحزن 
مث@@لال األب ابن@@ه الض@@ال في اس@@تقبل واالس@@تعداد ليغف@@ر لن@@ا، كم@@ا ةحب@@ميس@@تقبلنا اهلل بنفس ال

. لهذا السبب، الموضوع الرئيسي طوال فترة الصوم الكبير يصبح ذل@@ك الجم@@ع الص@@وفيياإلنجيل
 واألم@@ل والظالم والن@@ور: جعل@@ني اهلل هيكل@@ه، لكن ه@@ذا الهيك@@ل يحت@@اج إلى تطه@@يرنبين الحز

في القيام بذلك.اهلل وتجديد، وأنا أؤمن وأتمنى أن يساعدني 
ال@@بروكيمنونأح@@د الغف@@ران، نس@@مع كلم@@ات أي غ@@روب في الخدمة التي يبدأ بها الص@@وم الكب@@ير، 

ال تالرج@@اء والتفّجعر عن ّ@@، ال@@تي تعبالكب@@ير  ليجب! استح@@زين وجه@@ك عن عب@@دك، ألني ص@@ِرْف": 
.سريعًا ". أنظر إلى نفسي وخلِّصها

المختار سافر أربعين سنة بين عبودية مص@رالشعب يستمر الصوم الكبير أربعين يوًما. نعلم أن 
.تض@@حيته خدمت@@ه للكلم@@ة وإلى ِلجوأرض الميعاد. صام المسيح أربعين يوًما في البري@ة قب@@ل أن ي

لتج@@دد من خالل الص@@وم. بالنس@@بة لن@@ا، ه@@ذه رحل@@ة م@@دتهاعن ابال خطيئ@@ة، أعطان@@ا مث@@االً ولكون@@ه 
-أربعون يوًما إلى نور الفصح المقدس  ألن عيد قيامة المس@@يح ليس مج@@رد عي@@د كب@@ير ، أو ح@@تى

 ج@@وهر وقلب إيمانن@@ا. ب@@دون إيم@@ان ث@@ابت،أعظم أعي@@اد الس@@نة الليتورجي@@ة، ب@@ل ه@@و عي@@د القيامة
ق@د، ولكن أيًضا قوة الموت التي تبدو شديدة الق@وة، وحسبالخطيئة ال بحقيقة أنه في المسيح، 

لموت والتفك@@كم@@ا ه@@و محك@@وم با تفق@@د رس@@الة اإلنجي@@ل معناه@@ا: لم@@اذا تجدي@@د وإحي@@اء ُهِزمت@@ا، 
،ق@@د ق@@امالمس@@يح يكن  لم نأي حال؟ لهذا السبب بالضبط قال الرسول ب@ولس إن@@ه إفي والنسيان 

علَنت  التي ،المسيحية السارةالبشارة  فيفإن إيماننا باطل. ومع ذلك، فإن كل كلمة  لنا من خاللا�
 أي@@امين@@ير اآلتي ون@@ور الفص@@ح ،من خالل معج@@زة القيام@@ة، تحي@@ا وتتنفسوجهاد اإليمان الروحي 

الصوم الكبير.

* Parish Life, March 2021, St. John the Baptist Church, Washington, DC. https://orthochristi-
an.com/137674.html
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خواطر يف الصوم الكبري
الميتروبوليت يوئيل فرانغاكوس، مطران آداسا

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

في هذه الفترة ، لدينا صومان كما نعلم جميًعا. هن@@اك س@@بعة أس@@ابيع من الص@@يام الص@@ارم، وهي
ثمانية إذا ضممنا أسبوع البياض الذي يسبق. بالنسبة للكثيرين، يعد هذا وقًتا ممتًعا ومرغوًبا، أما
بالنسبة آلخرين فهو وقت ص@@عب ولغ@@يرهم ه@@و غ@@ير ممت@@ع على اإلطالق. س@@نحاول ع@@رَض بعِض

األفكار حول هذه الفترة، كما وصفها آباء الكنيسة.
بادئ ذي بدء، لنتذكر القديس يوحنا الدمشقي الذي أبدى مالحظة عام@@ة بش@@أن الص@@وم الكب@@ير.
. ه@@ذا مهم. المس@@يح ال يض@@عف، ه@@ذا "ال تض@@ِعفوا الص@@وم، فه@@و اقت@@داء بأس@@لوب حي@@اة المس@@يح "

يستنزف قوة الصوم الكب@@ير. على نط@@اق أوس@@ع ، يمكنن@@ا الق@@ول أن الق@@ديس يوحن@@ا ال ينتقص من
الصوم الكبير. ال يقول إن هذه الفترة ليست مناسبة وال يسخر من ص@@وم الكنيس@@ة. إن@@ه ال يهينه@@ا،
ر بق@@وة وال يشعر باالستياء من وصولها، وال يأمل أن تمّر بسرعة، وال يكسرها بدون س@@بب وال يعبّ@@

عن وجهة النظر التي تقول إن الزمن تغير و يجب أن نتغير معهم.
ص@@ام أربعين "الصوم الكبير هو اقتداء بحياة المسيح. بعد معموديت@ه خ@رج إلى البري@@ة وهن@اك 

متى  )يوًما وأربعين ليلة، جاع أخيرًا  (. المسيح كان اإلنسان الكام@@ل ولم يكن لدي@@ه اس@@تعداد2:4"
ا. ك@@ان من الض@@روري أن ُنعطى ص@@ورة النس@@ك للخطيئة، لكنه ك@@ان بحاج@@ة إلى أن يعطين@@ا نموذجً@@
حتى نحقق هدفنا وهو االتحاد باهلل. خالل هذه الفترة، عانى من إغراءات الش@@يطان وأثن@@اء ه@@ذه

مرقس َخَدَمته المالئكة  )التجارب  " (. إن لنا في تجارب المسيح الكثير من التعليم.13:1"
بطريقة ما، ترّبى الس@@يد المس@@يح بالتج@@ارب في الص@@وم. في وقت الح@@ق، ك@@ان الش@@يطان ي@@نزل
َرض أن يخ@@رج ك@@ل المؤم@@نين. عليه مثل العاصفة الرهيبة. خرج منتصرًا من كل التجارب كما ُيفتَ@@
سنواجه في حياتنا الكثير من التجارب التي نحتاج أن نتعلم فيها. فترة الص@@وم الكب@@ير ه@@ذه هي

ب هو أوالً. إعداد روحي لنا نحن المسيحيين. نتعلم القتال. لقد أظهر لنا الرب الطريقة بأن ُجرَّ
. لم@@اذا يس@@مح اهلل بالتج@@ارب؟أيض@@ًا ٌيخَتبَ@@رونن وب المسيح وانتصر. المؤمن@@ِّرُأثناء صيامه، ج

الش@@رير أنن@@ا تخلين@@ا عن@@ه.يفهم ض@@ع. ح@@تى ّ. حتى نتنتخطاهامعرفة أنه يمكننا أن نصل إلى حتى 
اهلل. مالئكة الرب يخدمون المجاهدين.موهبة  لةمباشرخبرة . حتى نحصل على جاهدحتى ن

أيًضا بالمكان الذي كان فيه.بل ليس فقط بوسائل معينة خالل صومه الشيطان المسيح جّرب 
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 من أس@@لحة الش@@يطان. ومن األمثل@@ة على ذل@@ك ح@@واء ال@@تي أغراه@@اوالوح@@دةغالًبا ما تكون العزلة 
الص@@ومعندما كانت بعيدة عن آدم. تجلب العزلة أحياًنا الرتابة والكسل والجوع واأللم. ل@@ذلك في 

ظمين بش@@كل جي@@د، ال يمل@@ك الش@@جاعةتويهاجمنا. عندما يرانا م@@ع اآلخ@@رين ومنيتشّجع الشيطان 
. له@@ذا الس@@بب، خالل الص@وم، يجب حسب القديس يوحنا ال@@ذهبي الفم (إللحاق أي ضرر كبير بنا  (

ع بحقيق@@ة أنن@@ا لس@@نا وح@@دنا فيّم، وندعم بعض@@نا البعض ونتشجَِدأن نذهب إلى الكنيسة، إلى الخ
 الفائدةوا أن ترمع الرب من مالئكة اهلل. لذا يمكنكّشجتلدينا الكنيسة بأكملها معنا. لقد بل ، الجهاد

لكنيسة، يوحنا الذهبي الفم، يكتب أنه خاللمن االتي نستمدها من الصوم الكبير. ثم قديس آخر 
فترة الصوم الكبير نتبادل البضائع الروحية ونكتسب ثروة من الفضائل. ويؤكد أن مج@@رد تج@@اوز

رنا من خطايانا.ّلكن المهم هو تصحيح بعض عيوبنا وتطهوأيام الصيام ليس إنجاًزا عظيًما 
س@@مع الن@@اس يس@@ألون اآلخ@@رين عن ع@@دد األس@@ابيع ال@@تي ص@@اموا فيه@@انليس من الغ@@ريب أن 

.الص@ومويكتشفوا أن البعض ق@د ص@اموا واح@ًدا والبعض اآلخ@ر اث@نين أو ثالث@@ة وآخ@رون ط@وال 
كتسب بعض الفضيلة في ذلك الوقت؟إن لم نولكن ما الفائدة من الصوم كله 

كان لي عدو وتص@@الحنا؛ كنت معت@@ادًا علىوالوأنهم صاموا الصوم كله فقالبعض إذا أخبر  " لهم: 

 لن نستفيد من الص@@يام”؛ اعتدت أن أقسم لكنني شفيت من تلك العادة السيئة...االنتقاد وتوقفت
. ف@@إن امتنعن@@ا عن الطع@@ام ينتهي الص@@يام بع@@دعب@@وره والبق@@اء كم@@ا كّناإذا ك@@ان ك@@ل م@@ا نفعل@@ه ه@@و 

(ن الذنوبع)الصوم سيبقى هذا الصوم زمان  امتنعنا عن الخطايا فعند انتهاء ناألربعين. ولكن إ

.ملكوت السماوات بلغنحتى قبل أن وسيستمر ولن يعطينا عائًدا ضئياًل 
ا فرص@@ة لن@@اوحسب، ن الطعام ع نا نرى أن الصوم الكبير ليس مجرد وقت لصيامإذًا ولكنه أيض@@ً

لممارسة الفضيلة. عندما ننجح في تحقيق ذلك، في اليوم العظيم، س@@نكون مس@@تحقين االق@@تراب
 لسر الحياة ه@@ومشاركتنامن المائدة الروحية، أي اإلفخارستيا اإللهية، والمشاركة في الوجبة. إن 

دافع كاٍف لنا لندفع أنفسنا في الجهاد الروحي.
نا. قب@@ل ي@@وم عي@@د الفص@@حِسْيؤكد القديس غريغوريوس الالهوتي أن الصوم هو أيًضا تنقية لنف

ا كم@ا أم@ات . تمامً@ الم@وت م@ع المس@يح . المس@يحيون ق@ادرون على  إن@ه تطه@ير للعي@د "العظيم،  " " "

المسيح جسده من أجل خالص العالم، ك@@ذلك يمكنن@@ا أن نميت عواطفن@@ا من أج@@ل خالص@@نا. ص@@ام
 س@@احة الص@@وم الكب@@يرناالرب قبل تجربت@@ه ب@@وقت قص@@ير. نحن نص@@وم قب@@ل عي@@د الفص@@ح. إذا عبر

كثير.ببأفكار مثل هذه ، سنكون أفضل حااًل 
Source: Thoughts on Great Lent. https://pemptousia.com/2021/03/thoughts-on-great-lent/
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حول نظام اآلباء الغذايئ
*الديونيسياتيالشيخ غفرئيل 

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

عندما حّركت نعمة اهلل قلبي للمجيء إلى هذا المك@@ان المب@@ارك للس@@الم والص@@الة، ك@@ان ذل@@ك في
. ك@@انت رغب@@تي في ال@@ذهاب إلى إس@@قيط كافس@@وكاليفيا، حيث ك@@ان الق@@ديس1910ش@@باط من ع@@ام 

أك@@اكيوس ق@@د ع@@اش كناس@@ك، وه@@و مول@@ود في نفس المك@@ان ال@@ذي ُول@@دُت في@@ه،. كم@@ا ك@@ان هن@@اك
ا من مس@@قط رأس@@ي. أح@@د ه@@ؤالء، األب ال@روحي بان@@داليمون، أرشمندريتان شقيقان بالجسد، أيض@@ً
الراهب األكثر احتراًما وفضيلة للغاية، ربما يكون األقدم بين األثوسيين الذين ما زال@@وا على قي@@د

الحياة، وقد أصبح شيًخا يبلغ من العمر مئة وثالث سنوات.
في الواق@@ع، ك@@ان ق@@راري بع@@د وص@@ولي إلى الجب@@ل المق@@دس أن أذهب وأعيش كناس@@ك، ل@@ذلك
انطلقت سيًرا على األقدام من دافني للذهاب إلى كافسوكاليفيا. ولكن عندما مررت بدير القديس
ديونيسيوس المقدس، رأيت انتظام اآلباء في يوم أقيمت في@@ه جن@@ازة راهب ش@@ماس متق@@دم في
الس@@ّن. لق@@د ت@@أثرت كث@@يًرا بج@@و النس@@ك في ال@@دير وبالبيئ@@ة الطبيعي@@ة، فبقيت هن@@اك واض@@عًا رج@@اء

. وهو شفيع الدير [خالصي على ربنا الصالح والسابق الكريم  [

لقد كان الصوم الكبير عندما اس@@تقبالي في ال@@دير، وُعّينت كمس@@اعد في مس@@اكن الض@@يوف. في
ذل@@ك ال@@وقت ، ك@@انت األس@@اقيط واألدي@@رة المقدس@@ة والقاللي تعج بالرهب@@ان والنس@@اك، إذ ك@@ان لهم
أساقيط، وكانوا قادرين على المش@@اركة بكثاف@@ة وس@@خاء. ل@@ذلك، في أمس@@يات الس@@بت، ك@@ان ي@@أتي

صدقاتهم كما هو موصوف. "النساك لالشتراك في السهرانية واستالم  "

لقد شعرُت بانجذاب طبيعي وتبجيل نحوهم، ولكن احترامًا كنت امتنع عن طرح األسئلة، على
الرغم من أنني كنت أحاول التنصت عندما كنت أجلس إلى جانبهم. لقد أردُت أن أسمع شيًئا مم@@ا

كانوا يقولون، حتى أتعلم شيئًا عن حالتهم الروحية.
كان الليل يحّل وكنا ننتظر صوت السيماندرا للسهرانية. كّنا قد شربنا القهوة المعت@@ادة، الرهب@@ان
والضيوف، وكنت جالًسا أستريح في غرفة االستقبال، في انتظ@@ار ب@دء س@@هرانية األح@@د الخ@امس

من الصوم الكبير.
اك الغ@@ذائي، كم@@ا أن يريح@@ني من يبدو أن ال@رب الطيب أرادني أن أع@رف عن نظ@@ام اآلب@@اء النس@@ّ

(. فق@@د كنتBryonia-Βρυωνία)التذّمر  الداخلي ال@@ذي ك@@ان عن@@دي بش@@أن ب@@راعم الكرم@@ة الس@@وداء
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رَسل مرتين في األسبوع م@@ع آخ@@رين أشتكي منها لسببين: أوالً ألنني من بين األصغر سًنا، فكنت ا�
من جيلي لجمع النباتات، مما يعني أن الخدمة تفوتنا؛ وثانًيا ألنني لم أستطع أن ألزم نفس@@ي على
أكلها عند طهيها، ألنها كانت مّرة جًدا. وهكذا رّتب الرب أن ي@@أتي اثن@@ان من النس@@اك ويجلس@@ا على
بص@لواتكم "المقعد بالخارج. سأل أحدهما اآلخ@@ر عن كيفي@@ة ت@@دّبره م@ع الص@وم الكب@@ير ح@تى اآلن. 

ونعمة المسيح حسًنا. نحن نعيش ب@@القرب من األب ال@@روحي الق@@ديس باب@@ا مت@@ايوس. فه@@و يخ@@دم
القداس لنا ونتناول أيام األربعاء والس@@بت. أرس@@لني الش@@يخ لجلب الخ@@بز والنبي@@ذ للمناول@@ة وبعض

”الشموع، وبعد ذلك سأعود.

من الناحية األخرى، كيف صحتك الجسدية؟ "فسأله األول  "

المج@د هلل. ه@ذا الع@ام، رحمن@ا اهلل والمك@ان مليء بالكرم@ة الس@وداء، لدرج@ة أنن@ا "أجاب اآلخ@ر: 

بالكاد الحظنا الصوم الكبير على اإلطالق. كل يوم نقوم بغلي القلي@ل م@ع ش@يء من األرز، وال@زيت
”في عطالت نهاية األسبوع، ونحن في وضع جيد مع الطعام. المجد السم الرب. 

فيت من ه@وى الت@ذمر، ألنن@ا في ال@دير كن@ا نطبخ@ه م@رة أو عندما سمعت هذا وّبخت نفسي وش@ُ
ا، بينم@ا في الص@حراء ربم@ا لم يكن مرتين في األسبوع وكان لدينا زيتون أو تين على المائدة أيض@ً

لهم ذلك. 
ل الظ@روف الرطب@ة. إن الكرمة السوداء التي نأكلها من أط@راف النبت@ة. فهي نب@ات متس@لق يفض@ّ
إنها مريرة للطعم، وبحسب علماء النبات هي مدّرة للب@ول ومنظف@ة لل@دم. تنم@و في بق@ع رطب@ة في
جمي@@ع أنح@@اء الجب@@ل المق@@دس وتن@@دفع براعمه@@ا الرقيق@@ة ع@@بر األرض من بداي@@ة ش@@هر آذار وح@@تى
نهايته. إنها ُتعَتَبر نعم@ة من اهلل خالل ه@ذه الف@ترة الص@يامية. َمن يأكله@ا ألول م@رة، خاص@ًة ب@دون
زيت الزيتون، كما هو الحال في الجبل المقدس أثن@اء الص@يام، تب@دو بالفع@ل ض@ارة وس@اّمة. ولكن

مع مرور الوقت يعتاد اآلباء عليها ويجدونها صالحة لألكل ومفيدة.

(1983*  الرئيس السابق لدير ديونيسيو في الجبل المقدس )+
Source: https://pemptousia.com/2021/03/on-the-diet-of-the-fathers/
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