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مفاتيح ثالثة لفتح باب الصوم الكبير
األرشمندريت برنابا المبروبولوس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

 في إنجيل أحد مرفع اللحم، تأخذ الكنيسة ثالث قطع ذهبية من العظة على الجبل وتعطيها لنا لصنع مفاتيح
نفتح بها باب الصوم الكبير.

أ. المغفرة لَمن ظلمنا
 المفتاح األول هو رغبتنا في مسامحة أولئككك الككذين ظلمونككا بككأي شكككل من األشكككال. من حيث الجككوهر، يكككرر

متى  . كمككا نككرى، فككإن12:6 ىتم)المسيح هنا ما قاله في الصالة الرّبية  اغفر لنا ما علينا كما نغفر لَمن أخطككأ إلينككا نإف ،ىرن امك .":  نإف ،ىرن امك ."  نإف ،ىرن امك ."انيلإ أطخأ نَمل رفغن امك انيلع ام انل رفغا" :(
 الغرض من الوصية بمسامحة الذين أساءوا إلينا ليس تحسين صورتنا االجتماعية، وال حككتى التعككايش السككلمي
 مع اآلخرين. قبل كل شيء، إنها دعوة لنكون مثل المسيح. الهدف هو تعليمنا كيف نحب، كما فعل المسيح. على
 الصليب سامحنا نحن الذين صككلبوه. وإذا فتحنككا محبتنككا لآلخككرين، حككتى ألعككدائنا، في تمّثلنككا بككه، فككإن جككواب

المسيح يكون مغفرة خطايانا. بعبارة أخرى جوابه يكون خالصنا.
لب من أجككل خطايانككا بهككدف غفرانهككا.  إذ ندخل الصوم الكبير، نبدأ رحلًة تنتهي بالسجود آلالم المسيح، الذي صككُ
 لقككد أخككذ خطايانككا على عاتقككه، ليس فقككط ليريحنككا ولكن ليحررنككا من عواقبهككا الوخيمككة: االنحالل والمككوت
 واالنفصال التام عنه. اآلن إذ نهيء إلكرامه، يككدعونا المسككيح للعمككل معككه من أجككل هككذه النجككاة الخالصككية، من

خالل تحملنا العبء السهل المتمثل في مغفرة تجاوزات اآلخرين.
 هذا التعاون الذي هو شرف عظيم لنا وضروري جدًا لخالصنا، يوضح إفراط لطف اهلل في محبته لنا، كما يصفه
 أحد الكتاب. المسيح يجعلنا سادة مغفرة خطايانا. إن مغفككرة خطايانككا لم تعككد تعتمككد على اهلل بككل علينككا أيضككًا.

بقدر ما نغفر لآلخرين هو سوف يغفر لنا.

ب. الصوم الصحيح
 المفتاح الثاني الضروري لدخول الصوم الكبككير بفككرح هككو الممارسككة الصككحيحة للصككوم. الوصككية بالصككوم الككتي
 أعطاها اهلل في وقت مبكر كشريعٍة لموسى ال تهدف إلى الترويج للككذات وإبرازهككا، وال هي تهككدف إلى الحفككاظ
 على الصحة التي ُيتباهى بها كثيرًا اليوم. الصوم هو السيطرة الطوعيككة على نظرتنككا األنانيككة والجسككدية حككتى
م فقككط بصككرامة بككل عككانى أيضككًا من  نتمكن من التعبير عن محبتنا وامتناننا للمسيح. نشكره وهككو الككذي لم يصككُ
 الموت على الصليب ليهي لنا قيامة أجسادنا. نصوم من منطلق الطاعة والمحبة نحو المسيح. وهنا أيضككًا، يؤكككد
 المسيح أن طاعة مشيئته مقبولة عنده عندما تتم بدون رياء أو أي نزعة نحو تعظيم الذات. إن تفاخر الفريسككي
 وعبوسته ال يتشاركان شيئًا مع تواضع العشار وتوبتككه اللككذين همككا هككدف الصككوم الكبككير. ال ينعم بموهبككة فككرح
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سًرًا وصدوا بشكل ثابت كل أفكار المجد الباطل والرضا عن عالنية إال أولئك الذين عملوا بأمانة و نإف ،ىرن امك ."القيامة  نإف ،ىرن امك ." نإف ،ىرن امك ."  نإف ،ىرن امك ."
النفس.

ج. اإلحسان بسخاء
 المفتاح الثالث للدخول إلى الصوم الكبير يتعلق بالجهاد ضد تعبير آخر عن نظرتنا األنانيككة والجسككدية: الجشككع.
 إن رب المجد المصلوب، الذي سوف نسجد له يوم الجمعة العظيمة، لم يمت ببسككاطة عاريككًا على الصككليب، بعككد
 أن سمح لآلخرين بانتزاع ثيابه الوحيدة المتبقية. لم يكن لديككه حككتى القليككل من األرض حيث يمكن دفنككه. من
 خالل هذا الممارسة الطوعية األخيرة للفقر، يرغب في عالج جشعنا السخيف، الككذي يضككع األشككياء على األرض
 ككنوز، على الرغم من أنها في معظمها تصبح طعامًا للديككدان أو للنهب من اللصككوص. بككاألحرى، إنككه يحّثنككا على

ممارسة اإلفراط في توزيع الصدقات والذي من خالله نخزن كنزًا نقيًا في السماء.
 في إنجيككل أحككد الغفككران، ينتهي المسككيح بعبككارة تلّخص المفككاتيح الذهبيككة الثالثككة للصككوم. المغفككرة والصككوم
 واإلحسان. إنها تفتح الباب للصوم وتجعله طريقًا حقيقيًا لعيد الفصح، متى وإذا كككان كككنز قلوبنككا هككو المسككيح،
 الذي نعتبره كنز قلوبنا الذي ال يقدر بثمن، والذي نعطيه قلوبنا . بدون هذه المحبة للمسيح المصككلوب القككائم من
م لنككا على مائككدة عيككد الفصككح، فككإن كككل  بين األموات، وبدون هذا الشوق والجوع للحمل المذبوح، الككذي سككيقدَّ
 ممارسككات الفضككائل ليسككت أكككثر من تقنيككات بشككرية لتحسككين الككذات، معزولككة عن أي احتمككال لفككرح الصككليب

والقيامة.
لوقا  ْبَراٌر  ُهْم ا� نَّ ْنُفِسِهْم ا� الَقْوٍم الَواِثِقيَن ِبا� نإف ،ىرن امك ." ىتم)إن   نإف ،ىرن امك ."انيلإ أطخأ نَمل رفغن امك انيلع ام انل رفغا" :(قد عزلوا أنفسككهم عن عشككاء قيامككة المسككيح. إنهم مكتفككون9:18نإف ،ىرن امك ."

 بفضائلهم واكتفائهم األناني بتقدمهم األخالقي. إذا أردنا أن نلبس ثياب العككرس الككتي تسككمح لنككا بككالجلوس إلى
 مائدة الملكوت، علينا أن نعّري ذواتنا ليس فقط من خطايانا بككل أيضككًا من كككل اكتفككاء ذاتي وتككبرير ذاتي، تثقككل

علينا عادًة كنتيجة إلنجازاتنا األخالقية المفترضة.
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