
 

  1

  الصـــــــوم الكبيـــــــر

  

الكنيسة فى البداءة آانت تصوم األربعين يومًا من بعد الغطاس مباشرة آل سنة مثل ما 

 سنة آانوا يصومون أسبوع اآلالم  فى ميعاد منفصل ليس لـه 33وآل . صام المسيح

. نة سنة إلى آل س33ثم نقل أسبوع اآلالم بدل من آل . عالقة باألربعين يومًا المقدسة

راجع مقدمة قطمارس (ثم نقلوا األربعين يوما المقدسة وجعلوها مع أسبوع اآلالم 

 إصدار لجنة التحرير والنشر بمطرانية 1986الطبعة الخامسة 26الصوم الكبير صـ 

 47فلما وضعوا األربعين يومًا مع أسبوع اآلالم لم يصر الصوم )  بنى سويف والبهنسا

وم الكبير واضافوا بدًال منه أسبوع اآلالم بحيث يكون يومًا بل حذفوا أسبوع من الص

  .زاد الصوم وزنًا وثقًال ولم يزداد فى األيام.  يومًا بما فيهم أسبوع اآلالم40الصوم 

موجود فيها أن األربعين يومًا بما فيهم أسبوع : األربعين عظة الفصحية :  المرجع(

  .)اآلالم

 !يومًا؟55ة فكيف أصبحت مدة الصوم الكبير فى الكنيس

 يومًا قبل 40الموعوظين الذين لم يدخلوا اإليمان ولم ينضموا للكنيسة آانوا يصومون 

بعد األربعين .  عظة عن قانون اإليمان40فى هذه األيام  آانُ يلقى عليهم  . معموديتهم

نهاية األربعين يومًا صيام للموعوظين استعدادًا (يومًا آانوا يعمدونهم فى أحد التناصير 

  ).للمعمودية

بعد معموديتهم أصبحوا اآلن مسيحين لذلك يصومون مع الكنيسة األسبوعين المتبقين 

=  يوم 55(فأصبح صوم الموعوظين . من أحد التناصير إلى أحد القيامة)  يوم15(

 يوم 40لكن المؤمنين آانوا يصومون . وهذا خاص بالموعوظين فقط ) 15 + 40

 الصوم الكبير فإن أحد التجربة وهو األول فى آما يظهر بجالء من قطمارس. فقط

  .األربعين المقدسة يأتى بعد اسبوعين من الصوم السائر فى الكنيسة اآلن
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لكن هل الكنيسة آانت تصوم ـ اختياريًا ـ مع الموعوظين األسبوعين قبل الصوم الكبير 

يس قانونًا ولكن هذا ل. من أجل أن تؤازوهم بالصالة والمشارآة فذلك جائز جدًا جدًا

ملزمًا، وهذا بعد أن تبنت الكنيسة فكر الكرسى األورشليمى لكنها قبل ذلك آان لها فكر 

  .آخر خاص بها

الموعوظين فى الكنيسة فلم يبدأ العمل بـه عند بناء الكنائس إال بعد ) خورس(أما نظام 

م أيام قسطنطين الملك البار الذى رفع السيف عن رقاب 313منشور ميالن سنة 

الذى آان سارى المفعول ومنفذ طوال مدة حكم (لمسيحين ومنع مصادرة أموالهم ا

فدخل الوثنيون الذين رغبوا فى االنضمام ). م313اإلمبراطورية الرومانية حتى سنة 

وخرجت الكنيسة . إلى الكنيسة أفواجًا غفيرة وأصبح لهم طقس خاص فى آل الكنائس

ة صليب السيد المسيح فى السماء من تحت األرض إلى فوق األرض وظهرت عالم

التى آان محرم بناءها سابقًا فكانوا يعبدون الرب (وذلك عندما بنيت الكنائس 

والصليب فى ) ويحضرون القداسات تحت األرض فى السراديب طيلة هذه األيام الُمرة

  .أعالها

  

  

  


