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  2ٕٔٓ/ٕ/2ٕ  باريس في
 

 رسالة رعائية
 

 القيـــامة، املصاحلة مع اهلل
َحدُث قيامِة ربنا يسوَع المسيِح من بين األمواِت ىو محوُر البشارِة المسيحّية، ألّنو كما يقوُل الرسوُل بولس: 

(. ولذا فقد وضعت الكنيسُة 2ٔ: 1ٔ)كورنثوس  «إن كان المسيُح لم يُقْم فباطَمٌة بشارتُنا وباطٌل إيماُننا»
واختبرْت أىمّيَة التييئِة لُو بالصوم والصالة. فنجُد طابَع عيَد الفصِح محورًا لدورِتيا الزمنّيِة السنوّية، 

مرة، وَتِقلُّ فيو  2ٓالصموات يأخُذ شكاًل ُخشوعيًا َتكُثُر فيو طمبات الرحمة، حيُث ُنردُِّد صالة يا رب ارحم 
يوٍم عمى مدار الترانيُم االبتياجّيُة التي تعِكُس فرَح القيامة. حتى أن القداس اإلليي الذي يمكن إقامتو ُكّل 

السنة لُيعِمَن غمبَة ابن البشر عمى الموِت تنحصُر إقامُتُو إلى يومي السبت واألحد فقط خالل فترة الصيام، 
 ونالحظ ذلك من خالل المقاطع اإلنجيمية الميتورجية الُمرتَّبة لكلِّ َيوم، والتي تنعِدُم خالل فترة الصوم. 

نساُن التصدَُّع الذي حصل في عالقِتِو مع خالِقِو ويحاوَل إصالَحُو. وتكُمُن أىمّية الصوم في أن يتذّكر اإل
فاهلُل الصالُح خمَق آدَم ليعمَل األرَض ويحفَظيا، وأعطاُه أن يأكَل من جميع شجر الجّنة، إال أّنُو أوصاُه أال 

ّن ىناك خالقًا (. وىذا كمُُّو ليعرَف اإلنساُن أ1ٔ – 1ٔ: ٕيأكَل من شجرة معرفِة الخيِر والشر )تكوين 
 األولأعمى منو، وأّن ذاك ىو سّيُد الكوِن الحقيقّي. فبترفُّعنا عن بعِض األطعمِة في الصيام نحقُِّق أمرين: 

ىو أن نسعى لالرتقاء رويدًا رويدًا إلى عالٍم روحيٍّ سَقْطنا منُو، ونحُن مدعّوون إليو أصاًل، وأعني بو 
ىو أن نَتحّرَر من ُسمطِة الطعام عمينا فنصِبَح  والثانيلمالئكة، ممكوَت السماوات حيث يسكُن القديسون وا

أسيادًا حقيقيين عمى شيواِتنا ولّذاِتنا التي ترُبُطنا بيذه األرِض الفانية. ولنا ىنا أْن نْذُكر أمثمًة من الناس 
بال طعام، ومنيم القّديُس الذين تقّدسوا فحَصُموا عمى نعمٍة إليّية بأْن يقُضوا ِطيمَة فترِة الصيام األربعينّي 

سابا المتقّدس الذي عاش في فمسطين في القرن الخامس الميالدي والذي كان يقضي فترات الصيام في 
 أواخر حياتو بال طعاٍم البتة. 

ولكّن الكنيسة، كُأمٍّ حنون ترعى أبناءىا، لم تشأ أن تحرَمُيم من الطعاِم الحقيقيِّ الذي يقوُل عنُو السّيُد 
 : (. فرتّبت خدمَة قداٍس إلييٍّ ُيقام في أيام 11: 6)يوحنا  «جسدي مأكٌل حقٌّ ودمي مشرٌب حقّ »الربُّ

المناولة( قد سبق تقديسيا في قداس يوم األحد، األربعاء والجمعة في فترة الصيام، وتكون فيو الذبيحة )أو 
. وذلك ألن المعدة التي اعتادت تناُوَل قداَس القدساِت السابِق تقديُسها )البروجيازميني(ولذلك ُيدعى: 
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ُكلِّ ما ُيمقى فييا، تشعُر بحرماٍن ُجزئّي وتطمُب ما َيقوُتيا، كما أن اإلنساَن الذي يسعى ألْن يُصوَم فعاًل، 
ُو تجارَب أشّد من الُمعتاد ألّنو يكوُن قد َشيَر ِسالحًا قويًا في وجو الشيطان أعني بو الصيام. فيأتي يواجُ 

 العوُن اإللييُّ باالتحاد بالجسِد المقّدِس والدم الكريم الذي ُيحرُق كلَّ قّوِة الشّرير وُيبيُدىا. 

َر فترُة الصياِم ليذا العاِم ثمارًا روحّيًة تعوُد بالخير وىنا أغتنُم الُفرصَة ألرفَع ُدعائي إلى اهلل طالبًا أْن تُثم
 عمى الجميع وتؤّىَمنا ألْن نرى نوَر القيامِة المجيد في َيوِم الفصِح الُمبارك، آمين.
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