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 صاحب الغبطة يوسف الكّلّي الطوبىلمة ك

 بمناسبة الصوم األربعيني المقّدس

 

ألّن  ،يف ىذا اليوم األحد األخري قبل زمن الصوم، ادلسّمى أحد مرفع اجلنب 
،  تتلو الكنيسة علينا وكّل مشتّقات احلليب اجلنبَ عن موائدىم ادلسيحّيني يرفعون من تارخيو 

 يفوتدعونا إىل تطبيقو (، 4: 14-11: 13) رسالة القّديس بولس إىل أىل رومةمقطًعا من 
أوّد أن أشارككم يف بعض ما يوحي بو كالم بولس  .عليو الذي حنن قادمون زمن الصوم

  متمنّ ًيا أن نشارك حنن أيًضا بو رعايانا.

 واقترب النهار تناهى الليل -10

ذلك ماذا يعين ذلك؟ يبتدىء بولس ويقول لنا إّن الليل قد تناىى والنهار قد اقرتب. 
أشبو بالليل والظالم.  ام السنة اليت تبدومن الصوم ىو زمن النور مقارنة بباقي أيّ يعين أّن ز 

 السّيد ادلسيحبرجوعو وتوبتو إىل ىو زمن يستنري فيو ادلسيحّي  ، يف نظر الكنيسة،زمن الصوم
زمن الصوم ىو زمن يتنّقى فيو  .بثالث وسائل ىي الصوم والصالة والصدقة والتقّرب إليو

، وخيرج من الزوايا من كّل ما يكون قد علق بو من أدران وأوساخ بسبب اخلطيئة يّ ادلسيح
 ادلظلمة اليت يكون قد زّج نفسو فيها إىل الساحات ادلنرية بنور ادلسيح.
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بني النهار والليل.  م مقارنة بني النور والظالم،يأّن القّديس بولس يق حنالحظ بوضو 
أّما كيف خنرج من الظلمة إىل النور ومن الليل مكان.  داعًيا إيّانا إىل اخلروج من مكان إىل

ولس أكثر من مرّة يف وىذا التعبري قد استعملو ب فبأن نلبس الرّب يسوع ادلسيح. إىل النهار
، تلك اليت يعين بو أن خيلع ادلسيحّي ثياب الظلمة، أعمال الشّر بكّل أنواعهارسائلو و 

وىي: "الفجور والنجاسة إىل أىل غالطية،  التويسّميها بولس أعمال اجلسد ويعّددىا يف رس
ضبات وادلنازعات اوالَعهر، وعبادة األوثان والسحر، والعداوات واخلصومات واألطماع، وادلغ

ىذه األعمال  (.21-11: 5وادلشاقّات والبدع، واحملاسدات والسكر والقصوف" )غال
هر، اخلصام واحلسد، ، ادلضاجع والعالسكربالقصوف و  بولس يف رسالة اليوم خيتصرىا

 وتدعونا الكنيسة إىل التأّمل فيها قبل الدخول يف زمن الصوم.

. يعين القّديس بولس بذلك ما يقع فيو اإلنسان من القصوف والسكر -1-1
اإلنسان يف نظر بولس ويف نظر الكنيسة يفقد توازنو ويضّيع  اختالل يف شخصّيتو. إنّ 

يق حني يبتعد عن الرّب يسوع، حني يرتك الرّب ادلقاييس والقيم ويفقد البوصلة ويضّيع الطر 
والرؤية الصحيحة وعلى السري يف الطريق  يسوع، فال تعود لديو القدرة وادللكة على التمييز

"أنا نور ا لعامل. من تبعين فال ديشي يف الظالم  الصحيح، فيهوي إىل حيث الظلمة والليل.
(، "فسريوا ما دام النور معكم لئاّل يغشاكم الظالم، ألّن 12: 8بل يكون لو نور احلياة" )يو

 (.35: 12من ديشي يف الظالم ال يدري أين يذىب" )يو

لكّل  يعين القّديس بولس هباتني الكلمتني انقياد اإلنسان: المضاجع والعهر -1-2
ال  الشرّيرة اليت جتعل ادلرءّميو أعمال اجلسد بإزاء أعمال الروح، أعين ادليول الشهوانّية ما يس

حيث استغالذلم. إاّل من  ناسينظر إىل األمور إاّل من حيث االستفادة منها وال ينظر إىل ال
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 ، والالنقاوةيبو عمى فال يعود يرى النور، وال إّن اإلنسان الذي ينقاد إىل أعمال اجلسد يص
. إّن الذي ينقاد إىل الشهوات الشرّيرة ال يعود يرى إاّل نفسو وكأنّو ىو حمور األرض. الصفاء

ني "ادلضاجع والعهر" من تشييء الناس الذين نتعامل إّن القّديس بولس حيّذرنا هباتني الكلمت
ا على خالف ما جيب أن نراىم عليو أعين أشخاصً  تناامعهم فال نرى فيهم إاّل وسيلة دللذّ 

 يستحّقون كّل االحرتام والتقدير ألّّنم على صورة اهلل.

أّما ثالث ما حيّذرنا منو القّديس بولس يف رسالة اليوم  :الخصام والحسد -1-3
، سلوكّيات الشرّير الذي نصّلي كّل يوم يف صالة األبانا أن سلوكّيات الليل والظلمة فهو

خمالفني الوصّية الكربى، وصّية  ء لناننجو منو. إّن اخلصام واحلسد مها أن جنعل الناس أعدا
كما   ،يف نورهلنرى الناس  . إّن زمن الصوم ىو يف نظر الكنيسة زمن نتقّرب فيو من اهللاحملّبة

أعين  رؤية صحيحة ممعرفة سليمة ونراى مفنعرفه ،نقول يف صلواتنا: "بنورك نعاين النور"
 أناًسا أحرارًا أبناء هلل تعاىل وإخوة لنا يف ادلسيح يسوع.

 ال نزدري وال ندين -10

الذي  أّما يف القسم الثاين من الرسالة فريينا القّديس بولس كيف نسلك يف زمن الصوم
أن نقبل بعضنا  أن ال نزدري وال ندين، ىو زمن النور. نسلك مبوجب قاعدة ذىبّية ىي

ذلك يعين أن نقبل بعضنا بعًضا على  كان بل "بغري مباحثة يف اآلراء".، وليس كيفما  بعًضا
 ، حمّبةٍ وادلشاجرة غري باحثة عن ادلشاحنة متفّهمة تاّمةواسعة أساس احملّبة اليت تغفر مغفرة 

إىل نزع اخلشبة من عيننا قبل حمّبٍة تسعى  ،تنظر إىل ضعفنا قبل أن تنظر إىل ضعف اآلخرين
إن مل تغفروا للناس زاّلهتم فأبوكم أيًضا ال يغفر لكم عني اآلخرين: "نزع القّشة من أن ن
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واحملّبة اليت حنن مدعّوون ولكّل رأي،  لونٌ  إنّنا يف حياتنا متنّوعون وخمتلفون، لكل    زالّتكم".
 للوننا ورأينا. ىي أن نقبل التنوّع واالختالف ولو كانا بل ال سّيما حني يكونان خمالفني  إليها

أن ال ننبذ الناس وال حنكم عليهم. ذلك أّن احلكم ىو  نزدري وأن ال ندين أي أن ال
مضايقني  ىو اخلالق وىو ادلوىل. إّن ادلطلوب مّنا ىو أن نقبل الناس ولو كانوا هلل تعاىل وحده

يستحّق اجلّنة أو ال  النا فال ننّصب أنفسنا بدالء عن اهلل. لسنا حنن من يقول إّن فالنً 
يستحّق اجلحيم أو ال يستحّقها. عملنا حنن، واجبنا حنن ىو أن ال إّن فالنًا يستحّقها، و 

، أّما احلكم على األشخاص فهو هلل. حنن ندّل على الطريق وعلى نسري يف النور ويف النهار
 أمر من ال يسريون مثلنا. ونسري عليهما ونرتك هلل  الصواب

  دعونا الكنيسة إىل الدخول يف زمن الصومهبذه الطريقة وهبذه العقلّية وهبذه الروحانّية ت
اخلالص وأن نساعد اآلخرين  ىذا نستطيع أن حنصل علىأقرب إلينا و  ىكذا يكون اخلالصف

 . ك بل لنخّلصلِ دين وّنُ ألنّنا حنن يف خطى يسوع ادلسيح ما جئنا لنَ  ،على أن حيصلوا عليو

 . آمني.القيامة فرح  يقودنا إىلمقّدس ًنا مبارًكا لصوم على ىذا الرجاء أمتّّن للجميع زم

 وأنتم خبري. كّل صوم

 يوسف+ 

 
 قأنطاكية وسائر ادلشر بطريرك 
 اثوليكادللكّيني الكللروم 


