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الصوم الكبري وجماالته

الراهب موسى األثوسي +
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
خاص ا في داخلن ا .ت رانيم ه ذه الف ترة
تولد أو يجب أن َتلِ د ش عو ًرا
إن الف ترة ال تي قب ل الفص ح ِّ
ً
ً
األكثر جماالً
ووقارا ،والمناس بات الليتورجي ة العدي دة ،واالنقط اع الص يامي ،ت دعونا إلى تجمي ع

قيم أنفسنا نحو التوبة الصادقة.
ذواتنا :ألن ننثني إلى داخلنا ،ألن نعرف مشاكلنا ،وألن ن ّ
كثيرون من الناس ال يريدون أن ّ
يسلموا بمعنى هذه األيام ،مستمرين في رتابة حياتهم .ومع أنهم
أي خطوة نحو تغيير جوهري.
يقولون إن الحياة تتعبهم ،إال أنهم ال يخطون ّ

إنهم يتبع ون حمي ات غذائي ة ص ارمة ،لكنهم ال يص ومون .ي ذهبون إلى علم اء النفس ويجلس ون
أمام التلفاز لساعات ،لكنهم ال يذهبون إلى ٍّ
أب معرّف وال إلى الكنيسة .الناس اليوم ال يري دون أن

يعطوا ،بل فق ط أن يأخ ذوا ،دون تعب أو تض حيات شخص ية .نحن نخش ى أن ننظ ر في أعينن ا.
نتجنب هذا بشكل منهجي ،مسببين القلق في داخلنا.

يعمل الصوم الكبير مثل آلة األشعة السينية ،أو مثل الكاميرا ،ومث ل الم رآة .نحن نعت بره بطريق ة

ً
بغيضا ،ألنه يكشف واقعنا الخفي.
ما

يرا للعدي د من األش ياء
إن روح اليوم القائمة على االستهالك والراحة والتباهي تجعل اإلنسان أس ً

غير الضرورية ال تي مألت حيات ه .الص وم الكب ير ه و قط عٌ له ذا ال روتين وتجلٍّ .إن الص الة ال تي
تحثنا
ّ
الخَدم اإللهية خالل كل هذه الف ترة ،وال تي كتبه ا إف رام الس وري،
نرددها مئات المرات في ِ

على التخلّي عن الكس ل والفض ول وحب الرئاسة والكالم البط ال واكتس اب الحكم ة والتواض ع
والصبر والمحب ة .تنتهي ه ذه الص الة الجميل ة والهادف ة بطلب من اهلل" :هب ني أن أع رف ذن وبي

وعيوبي وأن ال أدين إخوتي" .وهذا يع ني ،التخلي عن النميم ة ،واالستفاض ة بالتحليل ،واإلدان ة

الصارمة والمستمرة لآلخرين ،وااللتفاف نحو داخلنا وتصحيح أخطائنا.

نركز على أنفسنا ونساهم في شفاء أمراض نا الروحي ة ال تي ُتظلم عقولن ا
يريدنا الصوم الكبير أن ّ

وتجع ل حياتن ا ص عبة ومري رة .إذا وص لنا إلى ه ذه المعرف ة الذاتي ة والتوب ة ،فلن يك ون الص وم

الكب ير بالنس بة لن ا وقتً ا كئي ًب ا وق اح ً
يطا لتلبية "واجباتن ا األخالقي ة" ،ب ل فرص ة
ال ،أو وقتً ا بس ً
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لتلطيف قلوبنا المتصلّبة ،التي سوف تقودنا إلى محبة الناس ومحبة اهلل.
إن اإلفراط بتبرير األوقات الصعبة التي نعيشها يس عى إلبعادن ا عن ك ل م ا ه و نس كي وه دوئي

سري وفوق المنطق وخارق للطبيعة .لقد ظه رت نتيج ة ه ذه الحال ة إلى الن ور .هن اك
ّ
ومقدس و ّ
كآبة في كل مكان واليأس يسود ِّ
معذ ًبا الكثيرين .حان الوقت ألن نرى من أعم اق قلوبن ا أنن ا ق د
تغرّبنا ،وحان وقت العودة إلى حضن المحبة المصلوبة.

غال ًب ا ما نواجه في زمن الصوم الكبير إغراءات وتجارب وضيقات وإخفاقات .هذه كلها لتنض جنا،

لتساعدنا على اكتساب التوازن وطبيعةً شبيهة باألطفال .ال ينبغي أن ننس ى أن حي اة المس يحي
هي حياة الصليب .بدون صلب ال تأتي قيامة.

الصوم الكبير هو وقت جميل وجيد للتحضير ،ممر ش به مظلم يقودن ا إلى غرف ة مليئ ة بالض وء.

أساس هذا الوقت التحضيري هو الصالة والصوم .لكن الص الة والص وم ب دون تواض ع ومحب ة ال

تثمران .هدف الصوم والصالة هو معالجة أنانيتنا.

دعونا ال نفقد هذه الفرص ة ال تي أتاحه ا الص وم الكب ير م رة أخ رى ونحن نتّ ج ه إلى نهايت ه .في

الكنيسة توجد حلول لمشاكلنا .الشتاء البارد يتبعه الربيع .ال تريودي يتبع ه البندكس تاري [الف ترة
الخمسينية بين الفصح والعنصرة :الم ترجم] .الغي وم ليس ت دائم ة أب دً ا ،ب ل بعدها تك ون أش عة
الشمس أفضل بكثير .واآلن ،كما تقول الترنيمة الرائعة ،إنه "وقت التوبة وساعة الصالة".

Source: Η Σαρακοστή, του Μοναχού Μωυσή Αγιορείτη.
http://agioritikesmnimes.blogspot.com/2013/03/2846.html
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