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أن نتعّلم العيش بسالم مع هللا
أونوفريوس رئيس أساقفة أوكرانيا

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

أيها اإلخوة واألخوات المحبوبون في المسيح!
أسّلم عليكم جميًعا من صميم القلب مع بداية الصوم الكبير المقّدس.

الصوم الكبير هو زمن خاص لكل مسيحي، يجب أن يقضيه في اليقظة، وصالة التوب1ة، والتص1ميم على
السعي إلى الكمال الروحي. من خالل االعتدال الروحي وضبط النفس الجسدي، نعّد أنفسنا الختبار آالم
الرب على الصليب معه، وللتسليم بفرح على عيد القيام1ة المش1رق، قيام1ة ربن1ا يس1وع المس1يح من بين

األموات.

األعم1اق الخاطئ1ة لألناني1ةلألسف، هناك الكثير من الغضب والكراهي1ة في الع1الم الي1وم، وهي تنش1أ في 
ا لمش11يئته. يجب أن ن1درك أن الع1داوة بينالبشرية  وعدم الرغبة في تحقيق وص1ايا ال1رب والعيش وفق1ً

الناس ولدت من الخطيئة. ويجب أن نحارب ه11ذه الخطيئ11ة. من الممكن مقارنته11ا ب11اللهب المش11تعل. إذا
النار؛ وإذا زادت، اشتعل اللهب بقوة أكبر.انطفأت المادة القابلة لالشتعال، قّلت 

ا أن نقل11ل  الم11ادة ال11تيلهذا، أيها اإلخوة واألخوات األعزاء، عند دخول الصوم الكبير، يجب علين11ا جميع11ً
: االستياء من بعضنا البعض والحس1د والكبري1اء. فلنح1اول تنظيم حياتن1ا بحس1ب كلم1اتُتلِهُب الخطيئة

في الصالة، كن سيرافيمًا،  كروبيم11ًا، وفيكن في الجهاد و"مواطننا المجيد، القديس دميتري روستوف: 
. في هذا كن التعامل مع الجميع   العيش في س1الم، وهي تعلُّمجي1دة للص1وم الكب1يرتتكّشف آفاٌق "مالكًا

مع اهلل وانسجام مع بعضنا البعض.
وعليه، أبارك جميع أبناء الكنيسة األرثوذكسية األوكرانية ليقرأوا فصاًل واحًدا من اإلنجيل المقدس ك11ل
ي11وم أثن11اء الص11وم الكب11ير وأن يس11جدوا ثالث م11رات إلنه11اء الح11رب، والتغلب على الع11داوة في أرض11نا

األوكرانية التي طالت معاناتها، والحفاظ على السالم في العالم.

ا، ويجعلن11ا ق11ادرين على الش11عور بحض11ور اهلل في عسى أن يجلب عمل الصوم استنارة الروح لن11ا جميع11ً
على األرضس1المية وتقريبنا إليه. فلنعمل بقدر ما نستطيع لملء أرواحن1ا فرح1ًا من أج1ل حي11اة حياتنا، 

في المسيح يسوع ربنا.وخالٍص أبدي 
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ا، أيه1ا اإلخ1وة واألخ1وات حسب العادة األرثوذكسية الورعة، قب1ل ب1دء الص1وم الكب1ير، أس1تغفركم جميع1ً
.المحبوبون

+أونوفريوس
ميتروبوليت كييف وكل أوكرانيا

رئيس الكنيسة األورثوذكسية األوكرانية
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