
الصوم الكبیر وأسبوع اآلالم  
تجدید مواعید المعمودیة    

"لندخل موسم العيد البهيّ بفرح 
ولنعكف على  الكفاح الّروحي. 
لنطّهْر أرواحنا وننّق أجسادنا. 

وفيما نصوم عن الطّعام، لننبذْ أيًضا جميع األهواء. 
لنفرْح بفضائل الروح ولنواظْب بشغف على املحبة 

لكي نصير جديرين بمشاهدة آالم املسيح إلهنا ونفرح 
برؤية قيامته املجيدة." 

(من صالة غروب الغفران، مساء أحد مرفع الجبن) 

عـند نـشأة الـكنیسة كـانـت الـمعمودیـة مـرتـبطة بـعید الـفصح الـمجید. َوكـانـوا یـغطّسون الـموعـوظ فـي 
بـركـة الـتّعمید رمـَزا لـدفـنھ مـع المسـیح، ثـّم ینتِشـلونـھ مـن الـماء رمـًزا لـقیامـتھ مـع المسـیح فـي حـیاة 
جـدیـدة. وكـان الـموعـوظـون یـتعلّمون عـقائـد اإلیـمان المسـیحّي لـمّدة تـتراوح بـین سـنة وثـالث سـنوات. 
وفـي األربـعین یـوًمـا الـختامـیّة كـانـوا یـتابـعون دورة مـكثّفة یـتعلّمون فـیھا كـیف یـحیون حـیاة مـماثـلة 
لـحیاة المسـیح بـممارسـة  الـصالة والـّصوم واألعـمال الـّصالـحة، وھـي الـقاعـدة األسـاسـیّة لـلحیاة 
الـمسحیّة. وعـلیھ لـم یـكن مـوسـم الـّصوم كـئیبًا حـزیـنًا بـل مـدعـاةً لـلفرح. أجـل، إن الـحیاة فـي المسـیح 

كانت فرحة. 

ومـع مـّر الـسنین، مـّددت الـكنیسة فـترة األربـعین یـوًمـا حـتّى شـملتنا جـمیًعا، اعـترافًـا مـنھا بـأنـنا ال نـحیا 
دائـًما حـیاتـنا الـمسحیّة كـما یـنبغي. فـإنـنا نـقع فـي الخـطیئة وننسـى الـصالة ومـناجـاة هللا. ونـنساق إلـى 
الشـراھـة عـند تـناول الـطعام. ونھـدركـثیًرا مـن الـوقـت فـي الـثرثـرة واالغـتیاب. ونـتجاھـل أخـوتـنا 
وأخـواتـنا الـبائسـین. ونـتوانـى عـن مـساعـدة بـعضنا بـعًضا كـما یـجب. ونـلطّخ الـصورة تـي خـلقھا هللا 
عـلى مـثالـھ. وكـثیًرا مـا نـغفل عـن رؤیـتھا. لـذا أمسـینا بـحاجـة إلـى تجـّدد. ولـذا تـحثّنا الـكنیسة عـلى بـذل  
الـمزیـد مـن الجھـد الـّروحـي فـي زمـن الـّصوم الـكبیر، لـكي ننشـط فـي الـصالة والـّصوم واألعـمال 
الـّصالـحة طـوال أربـعین یـوًمـا، عـل امـل  أن نكتسـب عـادات جـدیـدة صـالـحة لـتقویـم سـیرتـنا، اقـتداءً 

بیسوع المسیح  ربّنا وقدوتنا ومخلّصنا. 
 

یبدأ الّصوم األربعیني في صالة غروب الغفران  التي نرنّم في أثنائھا: 
" لنُصْم صوًما مقبوًال یُرضي الرّب. فالّصوم الحقیقي ھو  نبذ كل شّر، 

ولْجـم الـلّسان، واالنـقطاع عـن الـغضب،  واإلقـالع عـن الـشھوة والـكذب والـحنَث. فـإْن نـحن امـتنعنا 
عن ھذه الّرذائل، كان صومنا مقبوال عند هللا وأصیال." 
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إنـنا نـرّحـب بـالـّصوم، وال نـعتبره  وقـتا نـفرض فـیھ مـعانـاةً عـلى أنـفسنا واتّـباع عـالج لتحسـین ذواتـنا. 
بـل نـحیّي ھـذا الـموسـم كـوقـت مـقّدس مـكّرس لـتقویـم  ذواتـنا وتـنقیة نـفوسـنا وتـنویـرھـا مـن خـالل حـفظ 
وصـایـا اإللـھ الـمصلوب. فـنطرد الشـّر مـن قـلبنا ونـتیح لـثمار الـروح الـقدس ان تـتأصـل فـینا. وھـي: 
"الـمحبة والـفرح والّسـالم وطـول األنـاة والـلّطف والـّصالح واألمـانـة والـوداعـة والـعفاف" (غـالطـیة 

 .(22 :5

فـاألربـعون یـوًمـا مـخّصصة  إذن لـوقـف ذواتـنا وقـفًا كـامـال لـشؤون هللا. األربـعون یـوًمـا ھـي بـمثابـة 
تـخصیص "ُعشـر" مـن الـّسنة لـلعكوف عـلى تـقدیـس نـقوسـنا، مـقّدمـین � مـن وفـرة مـا جـاد بـھ عـلینا 
مـن نِـَعم. إّن الـكنیسة تـضع  بـین أیـدیـنا األدوات الـالزمـة لتجـدیـدنـا ودعـم مـا نـبذلـھ مـن جـھود لنسـیر 
وفـقًا لـتعلیم المسـیح. واألدوات األسـاسـیّة ھـي الـّصالة والـّصوم واألعـمال الـّصالـحة. فـإذا   ركـزنـا 

اھتمامنا علیھا بدأنا تجدید نفوسنا لنحیا حیاة مسحیّة أفضل.  

الّصالة: 

ال غـنى عـن الـّصالة فـي الـحیاة المسـیحیّة. فـیسوع الـمسح ذاتـھ كـان یـصلّي وقـد عـلّمنا كـیف یـنبغي أن 
نـصلّي. ولـكي نـتبع  المسـیح یـجب أن نـصلّي. ومـا الـصالة إّال مـناجـاة هللا. وبـالـصالة إنّـما نـرفـع 

قلوبنا وأذھاننا إلى هللا لنتّحد بھ ونعمل مشیئتھ. 
وفـي الـمنزل نـصلّي عـلى انـفراد . لـنا أن نـتلو صـالة رسـمیّة أو أن نـخاطـب هللا بـطر یـقتنا الـخاّصـة. 
والـكنیسة تـحثّنا عـلى الـصالة بـانـتظام، عـلى انـفراد، بـإیـجاز، مـتجنّبین كـثرة الـكالم، واثـقین  بـأّن هللا 
یـسمعنا: " مـتى صـلّیتم  فـال تـكونـوا كـالـمرائـین. فـإنّـھم یـحبّون أن یـصلّوا قـیاًمـا فـي الـمجامـع وفـي 
ُمـلتقیات الـطُّرق لـكي یظھـروا لـلنّاس. فـالـحّق أقـول لـكم إنّـھم قـد اسـتوفَـوا أجـرھـم. وأّمـا أنـت فـمتى 
صـلّیت فـادُخـل حجـرتـك وأوصـد الـباب وصـلِّ ألبـیك الـذي ھـو ھـنالـك فـي الـخفیة. وأبـوك  الـذي یـرى 

في الخفیة ھو یجازیك." (متى 6: 6-5). 

مـن الـّصلوات البسـیطة مـا یُـسمَّى "صـالة یـسوع". وھـي: "أیـھا الـرّب یـسوع المسـیح ابـن هللا 
ارحمني أنا الخاطئ." ھذه الصالة یمكن تكرارھا. كما یمكن أن ندعو اسم هللا  لنتّحد بھ. 

وھـنالـك صـالة خـاّصـة تـقال فـي الخـدمـات الـلیترجـیّة زمـَن الـّصوم وتـدَعـى صـالة الـقدیـس أفـرام.  إنّ 
كـل فـقرة  مـنھا تـرافـقھا سجـدة كـامـلة. ویـمكن أن نـتلو  ھـذه الـصالة بـدون سجـدات  بـینما نتمّشـى، أو 
عـندمـا نـتناول الـطّعام الـعائـلّي وقـبل خـلودنـا إلـى الـنّوم. أو فـي أّي وقـت آخـر مـن الـنّھار والـلّیل. وھـذا 

نّصھا: 

✠ أیّھا الرّب سیّد حیاتي، ال  تبلُني بروح البطالة والفضول وحّب الرئاسة والكالم البطّال. 

✠ بل أنِعم علّي أنا عبدك بروح العفّة واالتّضاع والّصبر والمحبّة. 
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✠ نـعم أیّـھا الـرّب الـملك، ھـب لـي أن  أرى زّالتـي وال أدیـن أخـي. فـإنّـك مـبارك إلـى دھـر الـّداھـریـن. 
آمین. 

وفـي الـّصوم الـكبیر تـقّدم لـنا الـكنیسة خـدمـات لـیترجـیّة رسـمیّة. وھـي: لـیترجـیّة األقـداس الـّسابـق 
تـقدیـسھا وصـالة الـنّوم الـكبرى ونشـید الـمدائـح. ال نـذھـب إلـى الـكنیسة لـتالوة صـلواتـنا الـخاّصـة، بـل 
لـنقّدم ذواتـنا وھـمومـنا ورغـباتـنا ومـشاكـلنا وتـساؤالتـنا وافـراحـنا وأحـزانـنا وسـواھـا إلـى هللا، مـع صـالة 
الـكنیسة وصـالة المسـیح ووالـدة األلـھ والـقدیـسن وأخـوتـنا وأخـواتـنا فـي الـكنیسة الـخاّصـة الـتي نـنتمي 

إلیھا. راجعوا في ھذا الشأن برنامج الخدمات الدینیّة في رعیّتكم. 

الّصوم: 

الـّصوم جـوھـرّي فـي الـحیاة المسـیحیّة. وقـد صـام السـیّد المسـیح وعـلّمنا كـیف نـصوم. أّمـا ھـدف 
الـّصوم فـھوتـنقیة حـیاتـنا. إنّـھ تحـّرر جسـدّي وروحـّي مـن الخـطیئة، بـھ نتشـّدد لـنحّب هللا والـنّاس. أّمـا 
الـنّقود الـتي نـّدخـرھـا مـن االمـتناع عـن الـطّعام  فـنخّصصھا لـلمعوزیـن. لـنا بـرنـامـج أبـرشـّي اسـمھ 
"عـنایـة الـّراعـي". وبـموجـبھ، عـلى كـل شـخص، كـبيرًا كـان فـي الـسّن أم صـغيرًا، أن يـضع مـا 
يــّدخــره فــي عــلبة صــغيرة يســّلمها لــلكنيسة  يــوم أحــد الــفصح  كــي يــقوم الــرّاعــي أي مــطران 
األبــرشــيّية بــإرســال املــبلغ إلــى الــفقراء واملــعوزيــن.  . فـالـّصوم إذن یـفید أجـسادنـا ویـغّذي أجـساد 

اآلخرین. 

إّن قـواعـد الـّصوم تـّم وضـعھا فـي األدیـرة الـّرھـبانـیة. غـیر ان الـكنیسة خـفّفت مـن قـسوتـھا نـوًعـا مـا. 
فـاصـبح فـي اسـتطاعـة كـّل فـرد أن یـكیّفھا حسـبما یسـتطیع، انـطالقًـا مـن ظـروفـھ الـخاّصـة. راجـعوا 
نشـرتـكم الـرعـویّـة تجـدوا فـیھا طـریـقة الـّصوم الـتقلیدیّـة، وكـذلـك الـتعلیمات الـمتعلّقة بـتخفیفھا لـكي 

تالئم ظروفكم. 

إلیكم ما قالھ الرّب یسوع بشأن الّصوم في بشارة القدیس متّى االنجیلّي: 
"مـتى صـمتم فـال تـكونـوا معبّسـین كـالـمرائـین فـإنّـھم یـنّكرون وجـوھـھم لـكي یظھـروا لـلنّاس صـائـمین. 
فـالـحقَّ أقـول لـكم إنّـھم قـد اسـتوفَـوا أجـرھـم.  وأّمـا أنـت فـإذا صـمت فـطیّب رأسـك واغسـل وجـھك لـكي 
ال یظھَر للنّاس أنّك صائم، بل ألبیك الذي في الُخفیة.  وأبوك الذي یرى في الخفیة ھو یجازیك. 

(متى 6: 18-16) 

وللقّدیس یوحنّا الّذھبّي الفم أقوال ھاّمة في الّصوم : 
"إّن الـصوم األصـیل ال یـقتصر عـلى االمـتناع عـن اللّحـم، بـل یـقتضي ایـًضا اإلقـالع عـن الخـطایـا. 
فـعلى األیـدي أن تـصوم بـاالمـتناع عـن الّسـلب والنّھـب والبخـل. وعـلى األرجـل أن تـصوم بـاالمـتناع 
عـن الـّذھـاب إلـى الـمشاھـد المحـّرمـة. وعـلى الـلّسان أن یـصوم بـاالمـتناع عـن الـكالم الـفاحـش.  فـما 

المنفعة إن نحن امتنعنا عن أكل اللّحم،  ولم نتوّرع من أن ننھش إخوتنا وأخواتنا؟" 
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ولـنا فـي صـلوات الـغروب الـخاّصـة بـزمـن الـّصوم مـوجـز تـاّم لـقواعـد الـصوم الـصحیح: " لـنلتزم 
بـالـصوم الـمقبول الـذي یـرضـي الـرّب. فـالـصوم الـصحیح ھـو االبـتعاد عـن كـل مـا ھـو شـّر. وضـبط 
الـلسان. وكـظم الـغضب.  واإلقـالع عـن الـّشھوة واالفـتراء والـكذب والـحنث. فـإن نـحن امـتنعنا عـن 

تلك الموبقات كان صومنا صحیًحا وَمرضیًّا عند الرب." (أّول یوم اثنین من اصوم) 

األعمال الّصالحة: الّصدقة 
إّن الّسـالح الـّروحـّي الـثّالـث ھـو اإلقـبال  بـعزیـمة أكـبر عـلى األعـمال الـّصالـحة وفـي طـلیعتھا الـّصدقـة 

التي یمكن القیام بھا یومیًّا، ولیس فقط في زمن الّصوم. 
فـفي الـعظة الـتي ألـقاھـا السـیّد المسـیح وھـو فـي الـجبل، لـم یـقصر كـالمـھ عـلى الـّصالة والـّصوم، بـل 

تناول الّصدقة أیًضا فقال: 
"مـتى صـنعت صـدقـةً فـال تـبّوق بـھا قـّدامـك كـما یـفعل الـمراؤون فـي الـمجامـع والـّشوارع كـي یمّجـدھـم 
الـنّاس. فـالـحقَّ أقـول لـكم إنّـھم قـد اسـتوفَـوا أجـرھـم. أّمـا أنـت فـمتى تـصّدقـت فـال تـعرْف ِشـمالُـك مـا 

تصنع یمینُك. لكي تكون صدقتك في الخفیة. وأبوك االذي یرى في الخفیة ھو یجازیك." 
(متّى 6: 4-2) 

إّن وصـیّة یـسوع  بـاألعـمال الـّصالـحة تـؤّكـد وصـیّة هللا الـتي وردت فـي العھـد الـقدیـم:"َمـْن ْاھـانَ 
قریِبھ َیخَطأ والَّذي َیرَحُم الَمساكیَن طوبى َلھ. 

ُد الخالَق َیرَحُم الِمْسكین."  "َمن ظلم الَفقیَر أھان خالَِقھ والَّذي ُیَمجِّ
(أمثال 14 :21 و31) 

یـعلّمنا الـكتاب الـمقّدس أّن اقـتسام ثـروتـنا مـع الـبؤسـاء ھـي أسـطع بـرھـان عـلى اإلیـمان والـمحبّة. وأن 
الذي ال یساند البائسین إیمانھ لیس حیًّا: 

" مـا الـمنفعة یـا إخـوتـي، لـمن یـقول اّن لـھ إیـمانًـا وال أعـمال لـھ؟ ألـعّل اإلیـمان یـقدر ان یخـلّصھ؟إن 
كـان أٌخ أو أخـٌت عـریـانَـین وھـما فـي عـوز إلـى قـوتـھما الـیومـّي، فـقال لـھما أحـدكـم: إذھـبا فـي سـالم 
استـدفئـا واشبـعا! ولمـ تعـطوھمـا ماـ ھوـ منـ حاـجةـ الجسدـ، فمـا المـنفعة؟  كذـلكـ اإلیمـان،  فإـنّھـ إن خال 

من األعمال  میٌت في ذاتھ." (یعقوب 2: 17-14) 

وآبـاء الـكنیسة ھـم أیـًضا یـصّرون عـلى ضـرورة الـصدقـة. ومـّما یـقولـھ  الـقّدیـس یـوحـنّا الـذھـبّي الـفم 
فـي ھـذا الـّصدد: "غـذِّ الـفقیر اآلن  وإّال فـتأھّـْب ألن تـغّذي نـار جـھنّم." وكـذلـك الـقّدیـس بـاسـیلیوس 
الـكبیر الـذي یـقول: " ان الـحبوب المخـزونـة فـي أھـرائـكم ھـي لـلجیاع. والـمعطف الـذي فـي خـزانـتكم  
یـعود إلـى الـعریـان. والحـذاء الـمتعفن فـي قـبوكـم ھـو لـحافـي الـقدمـین. والـفضة (الـمال) الـمخبأة فـي 
الـصنادیـق تـعود إلـى الـمحتاجـین. إّنـكم تخـطئون بـحّق كـّل الـذیـن تـقدرون ان تـساعـدوھـم، إن لـم 

تفعلوا." 
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والنصوص اللیترجیّة أیًضا تحّث على الّصدقة: 
" فـي مـوسـم الـتّوبـة ھـذا، عـلینا أن نبسـط أیـدیـنا لـلقیام بـأعـمال الـّرحـمة. وسـتكون ثـمرةُ الـكفاح الـذي 
یـفرضـھ عـلینا الـصوم الـحیاةَ األبـدیـة، إذ ال شـيء یخـلّص الـنّفس  كـالـسخاء فـي إغـاثـة الـبائسـین. ذلـك 
أّن الـصوم الـمقترن بـالـصدقـة یـنقذنـا مـن الـموت. فـلنعمْل ذلـك كـلّھ بـفرح ، إذ لـیس ثـّمة سـبیل أفـضل 

لخالص نفوسنا." (أبوستیخن رتبة الّسحر لیوم الثالثاء الثّاني من الّصوم) 

قـبل مـباشـرتـنا الـّصوم الـكبیر، یـذّكـرنـا وصـف الـدیـنونـة الـعامـة الـذي أورده الـقّدیـس مـتى فـي  إنـجیل 
احـد مـرفـع اللحـم أّن الـذیـن یـطعمون الـِجیاع ویـسقون الـِعطاش ویـكسون الـُعراة ویـزورون الـمرضـى 
ویـفتقدون الـّسجناء، یـسمعون السـیّد المسـیح یـخاطـبھم قـائـال: " كـلَّ مـّرة  صـنعتم ذلـك إلـى أحـد ھـؤالء 
الـّصغار فـإلـّي قـد صـنعتموه." (مـتى 25: 31-40) فـالسـیّد المسـیح یـساوي بـین ذاتـھ وكـّل إنـسان 

معوز. إخوتنا وأخواتناھم ھم حیاتنا. فال یسعنا أن نتغافل عن احتیاجاتھم ونمضي في سبیلنا. 

لیتُرجیّة األقداس السابق تقدیسھا: 
، غیـر اننـا ال  فيـ أیّاـم األسبـوع منـ الصـوم الكـبیر ننـقطع حتـّى عنـ االحتـفال الكـاملـ  باـلقـّداس اإللھيـّ
نسـتغني عـن تـناول الـقربـان الـمقّدس. والـكنیسة ال تحـرمـنا مـن نـعمة الـتناول. فـقد ابـتكَرت طـریـقة 
إلقـامـة صـالة غـروب مـكیّفة، یـتاح لـنا فـیھا أن نـقبل جسـد الـرّب یـسوع ودمـھ الـكریـَمین، بـقرابـین تـمّ 

تقدیسھا یوم األحد السابق. من ھنا اسم ھذه الخدمة " لیتُرجیّة األقداس السابق تقدیسھا". 
وقـد درجـت الـعادة فـي كنیسـتنا الـملكیّة أن نـحتفل بـھا مـساَء یـوم األربـعاء. لـكن یـمكن أن یـتمّ 
االحـتفال بـھا فـي أّي یـوم آخـر مـن أیّـام األسـبوع، حسـبما یـالئـم كـّل رعـیّة. إنّـھا حـقّا رتـبة رائـعة یـقام 

فیھا طواف مھیب بالقربان المقّدس في الكنیسة بخشوع تام. 

نشید األكاثِْستُس (المدائح): 
لـلقّدیـس رومـانـوس الـمرنّـم مـؤلّـفات راقـیة كـثیرة، ولـعّل أشھـرھـا نشـید األكـاثسـتُس الـمرتـبط ارتـباطًـا 
وثـیقًا بـالنّشـید الـختامـي لـعید لـلبشارة الـذي تـحتفل بـھ الـكنیسة فـي  فـي 25 آذار.  إّن ھـذا الـعید یـقع 

عادة في الّصوم الكبیر وأحیانا في اسبوع اآلالم. 
فـي كنیسـتنا الـملكیّة نـرنّـم بـالتسـبحات الـتسع مـن قـانـون األكـاثسـتُس مـع ُرْبـٍع  أبـیات الـمدائـح مـساء یـوم 
الجـمعة فـي األسـابـیع األربـعة األولـى مـن الـصوم. وفـي الجـمعة الـخامـسة نـرنّـم بـالـقانـون كـامـًال وذلـك 
بـعد صـالة الـنّوم. ومـع أّن ھـذا النشـید الـرائـع لـیس لـھ عـالقـة مـباشـرة بـالـّصوم، فـإنـنا نسـتخدمـھ ألنـھ 
یـعبّر تـعبیًرا الھـوتـیًّا فخـًما عـن تـكریـمنا للسـیّدة الـعذراء، والـدة اإللـھ المخـلِّص الـذي نـحتفل بـذكـرى 

آالمھ وصلبھ وقیامتھ  في أسبوع اآلالم.  

فـي أیّـام السـبت واألحـد مـن الـصوم نـقیم تـذكـارات خـاّصـة. وفـي مـساء الخـمیس مـن األسـبوع 
الـخامـس یـرنّـم بـعُض رعـایـانـا بـقانـون الـتوبـة الـكبیر الـذي وضـعھ الـقدیـس أنـدراوس الـكریـتّي. راجـعوا 
فـي ھـذا الـشأن كـاھـن الـرعـیّة. فـإن لـم یـِرد ھـذا الـقانـون فـي بـرنـامـج الخـدمـات الـدیـنیّة الـتي تـقیمھا 

الرعیّة، یمكنكم أن تطلبوه منھ وتتلوه في منازلكم. 
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أجـل، ینتھـي الـصوم األربـعیني یـوم سـبت لـعازر الـصّدیـق الـذي یسـبق مـباشـرةً أحـد الـشعانـین. لـكننا 
نـباشـر خـدمـات اسـبوع اآلالم الـعظیم الـمقّدس احـتفاًء بـصلب الـرّب یـسوع وقـیامـتھ الـمجیدة. لـذا عـلینا 
أن نـبذل فـیھ مـزیـًدا مـن الـمواظـبة عـلى الـصالة. وعـلى الـرغـم مـن أّن اإلجـراءات الـوقـائـیة الـتي 

یقتضیھا وباء الكورونا قد تخفّفت نوًعاما، فستواصل رعایانا البّث  المتلفَز للخدمات الدینیّة. 

إنّـھ أسـبوع حـافـل بـاالحـتفاالت المھـیبة وفـیھا نـرافـق الـرّب یـسوع، فـننادي بـھ یـوم  أحـد الـشعانـین 
ملَكنا وإلھَنا، وفي أسبوع اآلالم عروَس الكنیسة. 

فـي أسـبوع اآلالم نُـمَسح بـزیـت الـمرضـى الـمقّدس، ألنّـنا جـمیًعا مـرضـى روحـیًّا.  ونشھـد لـتواضـع 
الـرّب بغسـل أقـدام الـّرسـل، مـتذّكـریـن انّـنا مـدعـّوون ألن نخـدم بـعُضنا بـعًضا. كـما نـحتفل  بـتأسـیسھ 
سـّر االفـخارسـتیّا الـغذاء الـُمحیي لـنفوسـنا. نـتلو أنـاجـیل اآلالم  ونـمثّل صـلبھ مـتأّمـلین فـي طـول انـاتـھ 
وصـبره عـلى اآلالم الـّرھـیبة ومـوتـھ عـلى الـّصلیب ألجـل خـالصـنا. ثـّم نُـنزل جـثمانـھ الـطّاھـر مـن 
الـّصلیب و نـضعھ فـي نـعش مـزیّـن بـالـّزھـور ونـرنّـم بـتقاریـظ جـنّازه الـمجید. ثـّم نـطوف بـالـكفن 
الـمقّدس داخـل الـكنیسة وأحـیانًـا خـارجـھا. وعـند مـا نـعود إلـى  الـكنیسة، نـمّر تـحت نـعشھ رمـًزا لـموتـنا 

معھ لكي نقوم معھ. 

وفـي یـوم السـبت الـعظیم الـمقّدس  نـبارك الـنّور الجـدیـد، رمـًزا لـكون السـیّد المسـیح حـیًّا، ثـّم نـعلن 
قـیامـتھ لـلعالـم الـخارجـي قـبل أن نـحتفل بـھا فـي لـیترجـیّة الـقیامـة. وفـیما نبّشـر بـقیامـتھ مـنتصبین،  نـعلن 

تجدید حیاتنا المسیحیّة التي تلقَیناھا بالمعمودیّة. 

عـندمـا تـعّمدنـا ُسـئلنا ھـل نـرفـض الّشـیطان ونـوافـق المسـیح  ونـحیا حـیاتـھ. وإن تـّم تـعمیدنـا ونـحن 
أطـفال فـإّن عـّرابـنا یـجیب عـنّا. أّمـا اآلن وقـد غـدونـا كـباًرا فـإنّـنا نجـّدد وعـود الـمعمودیّـة بـكامـل وعـینا 

ونلتزم بأن نحیا حیاة المسیح، لیصبح كّل واحد منّا مسیًحا آخر في ھذا العالم. 

خـتاًمـا، أسـأل هللا أن تـكونـوا فـي ھـذا الـموسـم الـمبارك ُمـفَعمین بـالـفرح.  كـما أسـألـھ أن یـنعم عـلیكم، 
عـندمـا  تھـتفون لـلمّرة األولـى "المسـیح قـام" ، بـأن تـضیفوا "وأنـا أیـًضا! فـقد جـّددُت وعـدي بـأن أتـبع 

یسوع المسیح". 

رسالة رعویّة موجزة في الصوم الكبیر وأسبوع اآلالم للعام 2021 
المطران نقوال سمرا 
راعي أبرشیة نیوتن 
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