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غاية الصوم الكبري

األرشمندريت

ألكسيوس *

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
أيها األحباء

زمن توب ٍة وص الة ،يقظ ة وح زن ،ف ترة ص وم وتنقي ة
الصوم الكب ير ه و مي دانٌ روحي للفض ائلُ ،
للنفس وغفران.

هذه الفترة المباركة بأكملها هي رحلة مقدسة ،تقدمها كنيستنا المقدسة سنويً ا ،لكل مؤمن يس عى
ّ
المخلص ،ليقوم معه ويشارك في ملكوته اإللهي األبدي.
للسير مع المسيح

إن كنيس تنا هي مث ل األم الحن ون بأس رارها الخالص ية وليتورجياته ا اإللهي ة الس ابق تقديس ها،
وصالة غروبها المهيب ة ،وم دائحها الش عبية لوال دة اإلل ه الفائق ة القداس ة ،وص الة الن وم الك برى،

وقانون التوبة العظيم ،وهي تأتي لتوقظنا وت دعونا إلى ممارس ة ّ
العف ة والص الة واإلحس ان على

طريق التوبة المنقذة للنفس.

يومي ا م ع ت رانيم ال تريودي
إن للص وم الكب ير ه ذه الغاي ة المقدس ة وه و ي ذكّرنا به ذه األش ياء
ً

رص
المقدس ة " :إن مب دأ الخش وع والتوب ة ه و التغ ّرب عن الش رور واإلحج ام عن اآلالم فلنح ْ

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

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 يتوق ون إلى اهلل س يدخلون في ه ذا الص راع وبالت الي سيص يرون مس اهمين

في النصر النهائي.

ض رورة "أن ننقي ذواتن ا من ك ل دنس الجس د وال روح" هي رغب ة أساس ية ل دى ك ل مس يحي
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،1
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ّ
نصلي باسم جميع الناس.
 -عندما

هكذا يأتي سالم اهلل ويكافئ قلوبنا وأفكارنا بالحضور اإللهي والنعمة.

ترفعنا ترانيم كنيستنا بشكل خاص في هذه األيام ،حيث تزيّ ننا تراتي ل رائع ة من ال وحي اإللهي،
ّ
وسلمها إلى الكنيسة آباؤنا القديسون المتوش حون باهلل بإيم ان وتوق ير لمج د اهلل الث الوث
ّألفها
وإكرام قديسينا ومديحهم.

في شعر كنيستنا الصالتي مكانة خاصة للس يدة س يدة الع الم ،وال دة اإلل ه م ريم .الثيوطوكي ات

والمدائح والباراكليسيات إلى والدة اإلله ،تراتيل ِخدَ م أعياد السيدة ،كل هذه المؤلف ات من آبائن ا
القديسين الذين أحبوا والدة اإلله وكتّ اب الترانيم ،ع ّب رت عن ث روات تض ّرع وال دة اهلل من أج ل

وأم العالم.
الجنس البشري ،كما عن توقير المؤمنين العميق وإيمانهم ومحبتهم لوالدة اإلله ّ
ك ان ش يخي ّ
يحثن 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 للن ورّ ،
تول د الن ور والف رح

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

وتطهّ ر نوسنا وقلبنا من الضمير الشرير.

حيا وحس ب ،ب ل ه و أن نش ارك
إن هذا الجهاد المبارك
ّ
يتتوج بفرح القيامة ،الذي ليس ً
فرحا فص ً
في الخيرات السماوية فيما ال نزال في هذه الحياة.

أدع و اهلل أن تتح ول ص عوبات ه ذا الزم ان إلى برك ات لبالدن ا وللع الم أجم ع .وفي ه ذه األي ام

المقدسة من الصوم الكبير ،والتي تب دأ بنعم ة اهللّ ،
لنكث ف ص لواتنا إللهن ا ال رحيم والس ّيدة ،كم ا

نفعل هنا على الجبل المقدس ،كي يخت بر ك ل واح د من ا تحولن ا الشخص ي بالتوب ة ،ح تى ُنمنَح
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.
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