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هل من حاجة للصوم قبل المناولة؟
الميتروبوليت اثناسيوس مطران ليماسول
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
نتقوى ون ربح الحي اة ،وبالمناول ة المقدس ة نص بح جس دً ا
بالمعمودية نولد من جديد ،بالميرون المقدس
ّ

واحدً ا ،نصبح واحدً ا ،نتّ حد مع المسيح ونصبح ً
حقا أبناء اهلل! ال توجد وسيلة أخرى! ه ذا واق ع ال يمكن
تحقيقه بأية طريقة أخرى .فقط عندما تتّ حد مع المسيح تحيا في المسيح! وإال ف إن الحي اة المس يحية

ً
حالة نظرية فلسفية ال تستمر لفترة طويلة.
لن تكون إال

ً
الحا ،من الناحي ة
شخص ا ص
بالطبع  ،عن دما ال يتن اول اإلنس ان ،وال يش ترك بالق داس اإللهي ،ق د يك ون
ً

شخص ا
دريجيا ويص بح ه و أو هي فق ط
النظري ة ،ولكن في مرحل ة م ا  ،س وف تت دهور ه ذه الحال ة ت
ً
ً
مقبوالً ،على نمط دنيوي ،ال شيء آخر!

لنر اآلن كيف نستعد للمناولة؟ فنحن نس تعد من خالل ك ل م ا تركت ه كنيس تنا المقدس ة ك دواء يجهزن ا،
َ
تعين به الكنيسة.
كاالعتراف بالخطايا والصالة والصوم بحسب ما ّ

على ه ذا األس اس نحن نص وم الص وم الكب ير ،مث ل اآلن ،ونص وم قب ل عي د الميالد ،وقب ل عي د الرس ل
القديسين (بطرس وبولس) ،قبل رقاد والدة اإلله وأيام األعي اد األخ رى .نحن ً
أيض ا نص وم بانتظ ام في

أيام األربع اء والجمع ة من الس نة ،م ع اس تثناءات قليل ة .وإذا حافظن ا على أص وام الكنيس ة ،يمكنن ا أن
نتناول…

يختص بف ترة الص يام ،في أي ي وم من أي ام الس نة ال تي نش ترك فيه ا بالق داس اإللهي ،يكفي أن
في ما
ّ

نصوم فقط في ذلك اليوم ،أي نتجنّب األكل في ذلك الصباح .ليس هناك حاج ة لف ترة ص يام أخ رى ،م ا
لم يرشدنا األب الروحي بخالف ذلك ،ويوضح لنا أنه لمصلحتنا الشخصية ومن أجل جهادن ا الشخص ي،
علينا الصيام في المساء السابق ،أي في اليوم السابق ،أو قبل أيام قليلة وما إلى ذلك…

هذا أمر شخصي وليس قاعدة عامة للجميع .عندما يحفظ المسيحي ف ترات الص وم في الكنيس ة ،فإن ه

ال يحت اج إلى ص وم إض افي قب ل المناول ة ،ولكن فق ط ص وم الي وم ،أي تجنب األك ل من الص باح ح تى
وخارجي ا ،ل ه فوائ د ،حيث أن الص وم ،كجه اد جس دي
يطا
لحظة المناولة .ه ذا ،ح تى ل و ك ان ش يًئ ا بس ً
ً
ّ
وينقي العقل والجسد والروح.
وروحي ،يدخل في حياة اإلنسان،

فرصة إلنكار الخطيئة واإلنسان القديم ،ويساعدنا على ّ
ً
تعلم قول "ال" للعدي د
يقوي إرادتنا ،ويمنحنا
إنه ّ
أساسا للمناولة المقدسة هو التوب ة
وتحركنا نحو الخطيئة أو الشر .لكن ما يهيئنا
تجرنا
ّ
من األشياء التي ّ
ً
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ننميهما في نفوسنا .هذا هو ما نحتاج إلي ه… ل ذا فلنس تعدَّ بالتوب ة
العظيمة والتواضع اللذان يجب أن ّ
والتواضع!

إن َمن يكتش ف ه ذا المس ار ال روحي ،يج د ً
حق ا ذل ك المفت اح الص غير ال ذي يفتح ب اب اهلل! التوب ة
والتواضع وانسحاق القلب هي ما يجعلنا مستحقين أمام اهلل.
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