إيبارشية جنوبي الواليات املتحدة ٔالامريكية
الرسالة الشهرية للرهبان والراهبات واملكرس ن واملكرسات
مارس ٢٠١٥
أحبائي،
سالم ونعمة.
َ
ْ َ
َ ًْ َ
ّ
ُ
ُ
اف" )يوئيل ،(١٤ :١وتحدثنا عن تكريس هذﻩ
منذ أسابيع قليلة مضت تناولنا ما قاله الرب ليوئيل الن " :ق ِدسوا صوما .نادوا ِباع ِتك ٍ
الف ﺮة املباركة فقط لربنا يسوع املسيح ي انقطاع وصالة ﱡ
وتأمل.
وٓالان أود أن أطلب من كل واحد منكم أن يسأل نفسه بأمانة ما إذا كانت ف ﺮة هذا الصوم املقدس ف ﺮة نمو رو ي ووقت مقدس
ً
ً
مخصص هلل؟ هل انتفعت حقا من قطع رغبات الجسد وازدادت روحك قربا إ ى ﷲ؟ أم أن هذﻩ الف ﺮة  ،إ ى ٓالان ،ي مجرد ممارسة ظاهرية
مدفوعة بالشكليات وبدون أي نمو داخ ي حقيقي؟

ً
وليعطك ﷲ القوة .أما إذا أجبت "بال" فإني أريدك أن تسأل نفسك سؤال ن
إن أجبت "بنعم" ع ى السؤال ٔالاول فقد فعلت حسنا
ِ
َ
آخ َرين:

 – ١ما هو هدفك من الصوم؟

 – ٢ما ي الوسائل ال تستخدمها ي تحقيق هذا الهدف؟

هل هدفك ببساطة أن تنفذ ٔالاوامر عن طريق ٕالال ام بقوان ن الدير وتقاليد الكنيسة؟ أم أنك تصوم ألنك تحب ﷲ ،وهدفك هو النمو
ي محبتك له؟ هل تمتنع عن الطعام لف ﺮة ما ألنه قد قيل لك أن تفعل هذا؟ أم ألنه ال يوجد وقت للصالة أفضل من الوقت الذي يكون فيه
ً
الجسد ،من خالل الجوع ،خاشعا أمام سيدﻩ ؟
ً
إن وضع الهدف نصب أعيننا هو ي غاية ٔالاهمية .فإن بدأنا الصوم
الحس.
ٍ
دف خاطئ قد نسقط سريعا ي خطية الك ﺮياء وانعدام ِ
ً
ٔالاو ى ألننا نضع الوسيلة كهدف ،ونبدأ برؤية أنفسنا أك ﺮ نسكا من آبائنا الروحي ن ومجمعنا الرهباني .والثانية ألننا ببساطة نصوم ع ى سبيل
ً
الروت ن أو النمطية ،وليس عن حب .دعونا إذا نجعلها قاعدة ي حياتنا الرهبانية ،أال نقوم بعمل أي ء بال تفك ﺮ أو هدف أو فهم ،ألننا إن
ُ
ضعف أنفسنا أمام حيل الشيطان.
فعلنا ذلك ن ِ
وع ى نفس قدر ٔالاهمية فعلينا كذلك أن نفحص الوسائل ال نستخدمها لتحقيق هدفنا ،فإن من شأ ا أن تساعدنا أو أن تعمل ع ى
صرف انتباهنا عن الهدف ٔالاساﺳ  .لهذا يجب علينا أن نسأل أنفسنا:
ً
ما ي الوسائل املالئمة ال يجب علينا استخدامها لكيما ننتفع روحيا من أصوامنا؟
ٕالاجابة الوافية ع ى هذا السؤال سوف تتطلب َملء عدة صفحات من هذﻩ الرسالة ،ولذلك فسوف نتناول ٓالان النقطة ٔالاو ى وربما
نستطيع العودة إ ى هذا املوضوع ي وقت الحق.
ُ
وجد ألنفسنا
علينا قبل كل ء ممارسة ضبط النفس .ألنه ح و ي ف ﺮة الصوم املقدس ،ي بعض ٔالاحيان ،نس ى إ ى ما يريحنا ،ون ِ
ٔالاعذار لسلوكنا امل ﺮا ي ،وننتقد ٓالاخرين لتدقيقهم زاعم ن أن ﷲ ينظر فقط إ ى القلب وال يع بتفاصيل الذبيحة ال نقدمها.
ً
خاطئا ،إال أنه هنا ُ
يكمن الخداع حيث قيل أنه من املستحيل ع ى امل اون واملنغمس ي شهواته/شهوا ا
وبالرغم من أن هذا الزعم ليس
أن يمارس حياة النقاوة الكاملة.

يقول القديس يوحنا الدر ي" :إذا انضغط البطن يتضع القلب؛ وبإرضاء البطن يتشامخ الفكر...اضغط جوفك فستغلق بالتأكيد
ً
فمك ،ألن اللسان يتقوى من وفرة الغذاء .بكل همتك صارع جوفك ،وببالغ التيقظ تيقظ مقابله فإنك إذا تعبت قليال يعضدك الرب
ً
ﱡﱠ
السلم إ ى ﷲ – الدرجة الرابعة عشرة – البطن ص .(١٨١لذلك فإن استخدام الوسيلة املناسبة هو ضروري لتحقيق الهدف.
سريعا) ".
إن الصوم هو قطع رغبات الجسد ،وتساعدنا الكنيسة ع ى تحقيق ذلك من خالل الامتناع عن بعض ٔالاطعمة .ولكن مجرد تغي ﺮ مكونات
طﻬ الطعام هو بالتأكيد ليس التعريف الحقيقي للصوم .إذن ،ما هو التعريف الحقيقي للصوم؟

يستكمل الدر ي بقوله" :إن كنت قد عاهدت املسيح أن تسلك الطريق الضيقة الكربة فض ِّيق بطنك ،ألنك إذا أرضي ا ووسع ا فقد
َ
الس ﱠلم ص (١٨٣ألنه "مادام الجسد ينبت ،فبقدر ذلكُ ،
نقضت عهودك ) ".ﱡ
تذبل النفس وتضعف ،وكلما ذ ُبل الجسد نبتت النفس" )ٔالانبا

دانيال الاسقيطي – بستان الرهبان – ي تعب الجسد ص.(٢٠٨
ومع ذلك ،فإن ضبط البطن ليس هو الوسيلة الوحيدة بل بالحري هو الوسيلة ٔالاو ى وال تفتح الباب ملمارسة فضائل أخرى .إن الراهب
ً
أيضا منضبط ًا عندما َ
الذي يضبط بطنه يكون
يواجه بقتاالت أخرى .إذا أرضينا رغباتنا وأسرعنا إ ى ملء بطوننا حاملا تدق الساعة ويح ن
وقت ٕالافطار )كسر الصوم( ،أو عندما نمأل بطوننا بأطعمة شهية ،فنحن ال نمارس الانقطاع ،بل بالحري نحن نؤجل ال م.
إذا استطعنا ،بنعمة ﷲ ،بذل الجهد ي رفض شهوات البطن ،فسوف نستطيع ،بنعمة ﷲ ،أن نغلق باب ال م وأوالدﻩ املزعوم ن -
"اب البكر هو خادم الزنا ،والثاني بعدﻩ هو قساوة القلب ،والثالث ك ﺮة النوم ...أما بناتي فهن الكسل ،وال ﺮثرة ،الدالة ،السخريات
املُضحكة ،املزاح ،املعارضة ،صالبة العنق ،العناد ،العصيان ،فقد الحس ،الس ُ ،
العجب ،الوقاحة ،الافتخار .وبعد هؤالء يأتي اتساخ
ً
ً
ً
ﱡﱠ
السلم
الصالة ،ودوامات ٔالافكار ،وغالبا تأتي شرور مفاجئة غ ﺮ متوقعة ،مرتبطة ارتباطا وثيقا بفقد الرجاء ،الذي هو أشر أوالدي) ".
ً
ص .(١٨٥لذلك فإن ضبط النفس ُيعد حيويا لنمونا.
َ
أود أن أس ﺮسل وأن أكتب إليكم عن أشياء كث ﺮة ،ولكن دعوني أترككم ٓالان مع كلمات الدر ي الذي قال" :ال ت ْحس َ ن أن ٕالامساك يقيك
ً
ﱡﱠ
السلم إ ى ﷲ – الدرجة الخامسة عشرة – الطهارة والعفة ص.(١٨٩
من الزلل؛ ألن واحدا لم يكن يأكل قط سقط من السماء) ".
إذا ما تذكرنا ع ى الداوم أننا نصوم من أجل محبتنا لربنا ومخلصنا يسوع املسيح ،الذي ك ﱠمل كل ٍبر لكيما ي ﺮك لنا مثال الكمال للطريق
الذي ينب ي أن نس ﺮ فيه ،فلن ننشغل بالطعام وسيكون شبعنا هو كلمة ﷲ )مت (٤ :٤واتضاع صلواتنا ،وهذﻩ كلها تزاد لنا )مت.(٣٣ :٦
أحبائي ،يجب علينا فحص قلوبنا بحرص قبل ،بدء ف ﺮة الصوم ،وإعدادها لف ﺮة مقدسة للصالة .دعونا نص ي إ ى ﷲ لكي ين ﺮ عقولنا
لنفهم املع الحقيقي للصوم فال نعمل أي

ء بإهمال ،بل لكيما بالحقيقة ننال بركة الصوم وننمو ي محبتنا هلل .إن الصوم الحقيقي ليس

مجرد استبدال لألطعمة املوجودة ي الثالجة ،بل هو استبدال دائم للرذيلة بالفضيلة.
أنصح بقراءة كتاب "روحانية الصوم" لقداسة البابا شنودة الثالث والذي سيعطيكم نظرة عميقة عن املع الحقيقي للصوم  ،وعن
الفضائل ال تصاحبه.
ً
دعونا نق ٔالايام الباقية من هذا الصوم املقدس واضع ن نصب أعيننا دائما الهدف الصحيح ،ممتلئ ن بكل بركاته.
ليكن سالم ومحبة ربنا يسوع املسيح مع جميعكم،
واملجد هلل إ ى ٔالابد .آم ن.

