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الدخول يف الصوم الكبري

المتقدم في الكهنة فيكتور بوتابوف
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األر ثوذكسي
ّ
ع"ادة الص"وم
إن الذين ينتمون إلى الكنيسة فقط بدافع العادة أو بسبب االل"تزام بالتقالي"د ،ي"رون
الكبير ،أي األسابيع الس"تة ال"تي 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

اللحوم ومنتجات األلبان ،والرقص ،وغير ذلك من وسائل الترفي"ه ،وفي مرحل"ة م"ا ،خالل الص"وم

ً
ً
مختلف" ا تج"اه الص"وم
موقف" ا
الكب"ير ،يجب على الم"رء أن يم"ارس االع"تراف والمناولة .إنن"ا نج"د

الكبير عند الذين ال ينتمون إلى الكنيسة بق"وة االس"تمرار التقوية ،ب"ل ألنهم يس"عون جاه"دين من

واع وش"امل .ال يف"وت أمث"ال ه"ؤالء أن يالحظ"وا أن أس"لوب التعب"ير الليت"ورجي في
أجل إيم"ان ٍ
مجرد
ّ
الكنيسة خالل الصوم الكبير هو الذي يتغير أوالً وقبل كل شيء .من الخطأ أن نرى في هذا

دعوة إلى توبتن"ا وتقويمن"ا ،رغم أن ه"ذا ي"دخل بال ش"ك في الموض"وع الليت"ورجي لف"ترة الص"وم
الكبير.

لكن رس"الة الكنيس"ة في الع"الم ال تكمن في إدان"ة الن"اس ودع"وتهم للتغي"ير .يمكن ألي من أنظمةِ

الفلسفة األخالقية" العديدة التعامل مع هذه المشكلة .باألحرىُ ،تظهر لن""ا الكنيس""ة ،م"را ًرا وتك"را ًرا،
مس"يحيا" يع"ني أن تخت"بر س"ر ال"والدة في حي"اة
حقيقة وحي العهد الجدي"د األساس"ية :أن تك"ون
ً

جديدة ،وبالفع"ل هن"ا على األرض ،للتع"رف على ال"ذات كم"واطنٍ في ملك"وت اهلل ال"ذي أعلن"ه لن"ا

ح"زن مش"رق ،وفي
ٍ
المسيح .وعليه ،فإن الصوم الكبير بالنسبة للمس"يحيين األرث"وذكس ه"و وقتُ

نفس الوقت صراعٌ روحي صعب وم"دروس ،وحجّ إلى ه"دف رائ"ع :عي"د قيام"ة المس"يح ،الفص"ح

المقدس.

لماذا نطلق على زمان الصوم الكبير اسم وقت الحزن البهي؟ نشعر بالحزن ألننا ندرك أنن""ا ،ك"االبن

الضال في اإلنجيل ،تركنا منزل أبينا وذهبنا إلى بلد بعيد ،وأننا في حياتنا التي ش""تتها الغ""رور ،لم
نحافظ على نقاء ثوب المعمودية ال"ذي لبس"ناه عن"دما دخلن"ا الكنيس"ة .نحن بحاج"ة إلى التخلص

من حالتنا المقيدة ،أي ذلك الروتين العادي ال"ذي يغ"رس فين"ا فك"رة أن حي"اة الع"الم الس"اقط ،في
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أنفس""نا ومن حولن""ا ،هي طريق""ة الحي""اة الوحي""دة الممكن""ة .يظه""ر لن""ا في األناجي""ل وفي خ""برة
القديسين والمناضلين الروحيين نمطُ حياة آخر ،والتوق إلى هذا النمط يعني المش""اركة في ذل""ك

الحزن المشرق الذي هو بداي""ة التجدّد ال""روحي .الح""زن مش""رقٌ ألنن""ا نعلم أن""ه عن""د عودتن""ا إلي""ه،
يس""تقبلنا اهلل بنفس المحب""ة واالس""تعداد ليغف""ر لن""ا ،كم""ا اس""تقبل األب ابن""ه الض""ال في المث""ل

اإلنجيلي  .لهذا السبب ،الموضوع الرئيسي طوال فترة الصوم الكبير يصبح ذل""ك الجم""ع الص""وفي
بين الحزن واألم""ل والظالم والن""ور :جعل""ني اهلل هيكل""ه ،لكن ه""ذا الهيك""ل يحت""اج إلى تطه""ير
وتجديد ،وأنا أؤمن وأتمنى أن يساعدني اهلل في القيام" بذلك.

في الخدمة التي يبدأ بها الصوم الكبير ،أي غروب أحد الغفران ،نسمع كلمات البروكيمنون الكبير،
ً
سريعا .أنظر
صر ْف وجهك عن عبدك ،ألني حزين! استجب لي
تعبر عن
التي ّ
ّ
التفجع والرجاء" :ال ت ِ
ِّ
وخلصها".
إلى نفسي

يوما .نعلم أن الشعب المختار س""افر أربعين س""نة بين عبودي""ة مص""ر
يستمر الصوم الكبير أربعين ً

يوما في البري"ة قب""ل أن ي ِلج إلى خدمت"ه للكلم"ة وتض""حيته.
وأرض الميعاد .صام المسيح أربعين ً

ولكون""ه بال خطيئ""ة ،أعطان""ا مث""االً عن التج""دد من خالل الص""وم .بالنس""بة لن""ا ،ه""ذه رحل""ة م""دتها

يوما إلى نور الفصح المقدس  -ألن عيد قيامة المس""يح ليس مج""رد عي""د كب""ير  ،أو ح""تى
أربعون ً

أعظم أعي""اد الس""نة الليتورجي""ة "،ب""ل ه""و عي""د القيامة ،ج""وهر وقلب إيمانن""ا .ب""دون إيم""ان ث""ابت

بحقيقة أنه في المسيح ،ال الخطيئة وحسب ،ولكن ً
أيضا قوة الموت التي تبدو شديدة الق"وة ،ق"د

ُه ِزمت""ا ،تفق""د رس""الة اإلنجي""ل معناه""ا :لم""اذا تجدي""د وإحي""اء م""ا ه""و محك""وم بالموت والتفك""ك

والنسيان في أي حال؟ لهذا السبب بالضبط قال الرسول ب"ولس إن""ه إن لم يكن المس""يح ق""د ق""ام،
فإن إيماننا باطل .ومع ذلك ،فإن كل كلمة في البشارة المسيحية السارة ،التي ُأ علنَت لنا من خالل

جهاد اإليمان الروحي ومن خالل معج""زة القيام""ة ،تحي""ا وتتنفس ،ون""ور الفص""ح اآلتي ين""ير أي""ام

الصوم الكبير.

* Parish Life, March 2021, St. John the Baptist Church, Washington, DC.
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