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رسالة راعي األبرشیّة للصوم الكبیر 2020 

أحبّائي عضاء اإلكلیروس وجماعة المؤمنین، 

صوم مبارك! 
إّن مـوسـم الـّصوم الـكبیر قـد تـطّور عـبر الـقرون. فـقد كـان، تـاریـخّیًا، األّیـام األربـعین األخـیرة مـن 
الـتعلیم الـّدیـني الـذي كـانـت الـكنیسة تـقّدمـھ لـلموعـوظـین، أي المھـتدیـن الـذیـن كـانـوا یسـتعّدون 
لـإلنـدمـاج فـي جسـد المسـیح السـّري، وذلـك بـقبولـھم الـمعمودّیـة فـي عـید الـفصح الـذي نـحتفل فـیھ 
بـقیامـة الـرب. وخـالل فـترة الّتنشـئة ھـذه ، كـانـوا یـتعلّمون كـیف یـجب عـلى المسـیحّي أن یـعیش 

ًزا على ضرورة الّصالة والّصوم واألعمال  الّصالحة.  حیاتھ. وكان التّعلیم المسیحّي مركَّ

وقد أدركت الكنیسة، مع تطّورھا ونمّوھا ، أننا كثیًرا ما فشلنا في عیش حیاتنا 
المسیحّیة على الّنحو الّصحیح. لذا، بینما كان الموعوظون یّطلعون على ما تدور حولھ الحیاة 

المسیحّیة، أخذت الكنیسة تطلب إلى المسیحّیین أن یرّكزوا الّتفكیرعلى تجدید حیاتھم بحیث 
تصبح أكثر توافًقا مع سیرة المسیح. 

وخـالًفـا لـما شـاع  مـن أّن الـصوم مـمارسـة كـئیبة أو َمـَرضـّیة ، فـھو فـي الـحقیقة وقـت مـمتع نطّھـر 
فـیھ نـفوسـنا. ھـذا مـا تـؤّكـده صـلواتـنا الـلّیترجـّیة: " ھـلّموا نـدخـل مـوسـم الـّصوم البھـّي فـرحـین ... 
ھـلّموا نّطھـر أرواحـنا ونـنقِّ قـلوبـنا، مـتألّـقین بـاألنـوار الـّساطـعة لـوصـایـا المسـیح إلـھنا الـمقّدسـة، 
وبـسناء الـمحّبة وبـھاء الـصالة ونـقاء الـقداسـة وروعـة الـكفاح الـّروحـّي. وْلـَنْرَتـِد ثـوًبـا بھـّیًا، ونسـرع 
إلــى االحــتفاء بــالــیوم الــّثالــث الــمقّدس، یــوم قــیامــة المســیح الــتي أنــارت الــعالــم بمجــد الــحیاة 

األبدّیة." (رتبة َسَحر یوم االثنین األول من الّصوم). 

الـّصوم األربـعیني الـكبیرھـو الُعْشـر الـّسنوّي الـذي نـؤّدیـھ إلـى الـرّب، بـممارسـة اإلیـمان عـلى الـوجـھ 
الـّصحیح. وھـو نـوع مـن الـّریـاضـة الـّروحـیّة الـّسنویّـة الـتي فـیھا نـتذّكـر خـطایـانـا تـائـبین، ومسـتغفریـن 

هللا ومتقّربین إلیھ. (التسبحة الّتاسعة، سَحر یوم االثنین األول من الصوم). 

لـنغتنم إَذن ھـذه الـفرصـة ونـرّكـز اھـتمامـنا عـلى األركـان الـّثالثـة لھـذا الـموسـم الـمبارك: الـّصالة 
والـّصوم والـّصدقـة. ومـا الـّصالة سـوى حـوار صـامـت مـع هللا لـنسألـھ ونـشكره ونسـّبحھ  فـي سـكینة 
قـلوبـنا. إّنـا نـرفـع عـقولـنا وقـلوبـنا إلـى هللا ، فـي مسـیرة روحـّیة واعـیة، ملتمسـین مـنھ أن یـقّدرنـا عـلى 

ان نعمل بمشیئتھ. 



وفـي الـصوم، ال نـكتفي بـاالمـتناع عـن أطـعمة مـعیّنة، بـل نـتذّكـر أیـًضا أّن "الـصوم الـحقیقي ھـو 
اإلقـالع عـن الشـّر بجـمیع أنـواعـھ،  والسـیطرة عـلى الـلّسان ، والـتغلّب عـلى الـغضب ، واإلحـجام 
عـن الـشھوة  والـنّمیمة  والـكذب والـحنث" (صـالة غـروب االثـنین األول مـن الـّصوم). أّمـا األمـوال 
الـتي نـّدخـرھـا مـن الـّصوم أو نـتبّرع بـھا طـوًعـا، فـنعطیھا لـلمحتاجـین عـن طـریـق الـّصندوق الـخیريّ 

التابع لألبرشیّة. 

تُـذِكـرنـا الـصدقـة واألعـمال الـصالـحة بـأھـمیّة اآلخـریـن، فـكلّنا مخـلوق عـلى  صـورة هللا ومـثالـھ. لـذلـك 
نخـرج مـن أنـفسنا لـنرّكـز عـنایـتنا عـلى إخـوتـنا وأخـواتـنا الـمحتاجـین. ومـن المسـتحَسن أن نـقوم 
بـزیـارة إنـسان ُمـقَعٍد فـي بـیتھ، أو مـریـض فـي مسـتشفى أو داٍر لـرعـایـة الـمسنّین، لـیس لـدیـھ مـن 
یـزوره، لـنشاركـھ مـحبّة المسـیح. وال یـغربـّن عـن بـالـنا أن جـمیع َمـن ھـم حـولـنا  یـحتاجـون ھـم أیـًضا 

إلى المالطفة والّصالة والمساندة.  
وإلـى جـانـب حـیاتـنا الـخاّصـة، عـلینا أن نـنضّم إلـى أبـناء الـرعـیّة لـلمشاركـة فـي رتـبة الـقرابـین الـّسابـق 
تـقدیـسھا وفـي صـالة الـنّوم الـكبرى. كـما تـقام فـي جـمیع كـنائـس األبـرشـیّة رتـبة الـمدائـح (أكـاثسـتوس) 
یـوم الجـمعة تـكریـًما لـوالـدة اإللـھ ، بـینما نسـتعّد لـعید الـبشارة فـي 25 آذار/ مـارس، فـھو یـقع عـموًمـا 

في فترة الصوم الكبیر. 
ال تـدعـوا ٰھذا الـموسـم الـمبارك یـفوتـكم دون أن تـشاركـوا فـیھ. جـّددوا حـیاتـكم المسـیحیّة. راجـعوا 
وعـود الـمعمودیّـة  بـموافـقة المسـیح مـلًكا وإٰلھًا. أنـظروا إلـى اآلخـریـن نـظرة مـحبّة وتـعاطـف.  
افـتحوا الـكتاب الـمقّدس وطـالـعوا فـیھ كـالم هللا. زیـدوا الـّصلوات الـفردیّـة الـیومـیّة. والـتزمـوا بـما 

تقصدون القیام بھ من صیام. 

خـتاًمـا، أحـیّیكم  جـمیًعا، فـیما نسـیر مـًعا مـترقّـبین أسـبوع اآلالم وقـیامـة المسـیح الـمجیدة. وكـونـوا 
على ثقة أنّي أذكركم في الّصالة، وأذكر جمیع من تحبّون. 

كما أحثّكم على أن تكونوا مسیحیّین المعین، سائًال هللا أن یتقبّل صومكم، ویغمركم بوافر نعمتھ. 

خادكم في المسیح 
 نیقوالوس 

المطران نیقوالوس سمرا 
راعي ابرشیّة نیوتن للروم الملكیّین الكاثولیك 

في الوالیات المتّحدة األمیركیّة  


