
 الرحلة إلى حضن اآلب في الصوم الكبير
 

لنهضـة   للكنيسة في هذا الصوم برنامج قوى، وضعه اآلباء بإلهام الروح القدس، وصار للنفس مصـدراً               

فالمسـيح  ...  لتوبة جماعية وشركة عميقة مع الرب يسوع في صـومه          ، وللكنيسة مصدراً  وتعبئة روحية 

 .صائمة وهو بالتأكيد شريك مع كل نفس -صام عنا ومعنا

     حتى إذا جاء عيد    ...  الداخلين في اإليمان   ا لتعليم الموعوظين  كرازًيا  وكانت الكنيسة تعتبر الصوم برنامج

والزفة التي تقدمها الكنيسـة للطفـل       .  أي يدفنون ويقومون مع المسيح     -القيامة يعتمدون على اسم الثالوث    

موعوظون بعمادهم وقيامتهم مع الرب في عيـد  المعمد اليوم كانت باألمس هي دورة القيامة التي يعيشها ال   

 .القيامة

واليوم الكنيسة تمارس الصوم االنقطاعى، والقداسات اليومية وحياة التوبة والتذلل أمام اهللا على مسـتوى                

 :نا تحت عنونفس لكل  موضوعاً قوياً روحياً أن نجد برنامجاًاآلحادفي قراءات الجماعة، ويمكننا بالتأمل 

 

  اآلبنحضحلة إلى رال
ع والحديث د للدخول إلى المخاالستعدادداس أحد قاضحة وصريحة في إنجيل  وتبدأ الرحلة في دعوة

 .مع اآلب

 :االستعداد أحد -١
عت صدقة نصذا ذلك إك ...فاءخفي الالذي  أبيك إلى صل فأدخل مخدعك وأغلق بابك وتإذا صلي"

 ).٧ -٤: ٦مت ..." (كل شيء لآلب في الخفاءيكن فل متأو ص

 :مركز انطالق الرحلة

منا و فإن رحلة صعدلم يبدأ بالمخ  الصوم، وإذا انطالق رحلةمركز  هوخدعالمأن ا لن ن تعلالكنيسة

 أن  يعنى أيضاًهذاع دا إلى المخنيهوجيسة تبدأ الصوم بتنوكون الك. السليم طريقها نن قد انحرفت عكوت

 فأسبوع ).٥٤٥ حياة الصالة ص(كوت ل بالروح والمر يعتبر باألكث فقط بالجسد، بل هواًقالصوم ليس متعل

 .المخدعاالستعداد هو أسبوع 

 :اغلق بابك

 ىيطل عل  الباب الذي يطل على العالم، عندئذ ينفتح أمامنا باب آخر- غلق الباببعدإن الرحلة تبدأ 

 ).١:٤ رؤ" ( السماءي فاًحوفت ماً رأيت باب-توامسنا الذي في الأبا"السماء 

  "التأمل في اهللاو غير معطل نح بنما انطالق بهاوإ أو سجناً للحواس اً ليس تقييد.مالصياف"

 .)٥٤٥حياة الصالة ص (



 : إلى أبيكصلى
 والمقياس هو. ال سر العمادوم بنله حظين الذين يسموعوضعت الكنيسة مقياساً لدرجة إيمان المولقد 

ويدرك ب وعظة التي يستلح الفيو... ة اآلبوب وأ-ي عن صالة أبانا الذنظيوكنيسة تعلم الموعلأن تظل ا

 . العمادر لنوال سالموعوظ أبوة اهللا له، هذه اللحظة تؤهله

 :أبيك الذي في الخفاء
مق الصلوات مثل العذارى أعت فيها عع التي تفطنت بها الكنيسة فوضدصالة المخ سر هذا هو

حيث ). ع في نصف الليلدصالة المخ(يسوع  الرب قدمي عند الخاطئةة أالحكيمات في انتظار العريس، والمر

ليحرر أقدامنا من طريق الضاللة، ونذوق الحب   الرببقدمية، ونمسك أا مع المرن نكتشف خطايادعفي المخ

حيث ) في الخفاء(ل النفس اخالدخول إلى د نا هوومن هدف رحلة صو وهكذا يك...االنسحاقم لاإللهي، ونتع

هبه ليكون لها نصيب مع العذارى الحكيمات في مالقاة وا له، ويزينها بميطهوها الرب بدمه، ويكرسها هيكالً

 .العريس

، إن العالقة السرية بين النفس الخفاء في فال بد أن تتم داخل النفس إلى هييث أن الرحلة وح

كاف نعال وا-اترم قلة الكالم، وقلت الزياصوع، لذلك يالزم الد تبدأ في المخخفيةالبشرية والمسيح هي عالج 

 . تالقداساعلى القراءات الروحية وحضور 

مك وصلواتك و تبدأ بها صءأخي إن أبانا السماوي يدعوك إلى شركة مقدسة معه في الخفا

 !!أن تهملها  فاحذر-وصدقتك

معنا هذا  في الخفاء، حيث يستمر ع والعبادةدصالة المخ إن تدريب أسبوع االستعداد هو: بتدري

 .مود الصالتدريب طول الصوم وما بع

 : السماويب تسليم الحياة لآل-٢
ال تهتموا ). "٣٤ -٢٤: ٦مت (إن إنجيل األحد األول من الصوم يدعو لتسليم الحياة لآلب 

 أباكم"أن   هواالهتماموالسبب في عدم ".  ال تهتموا للغد...باس، وال للجسد لل ال لألكل، وال...لحياتكم

 ).٣٢: ٦مت " (السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها

د جسدياً غال تهتموا بال. يةآلا اآلب، وتنفيذ رعايةهو دعوة للحياة المطمئنة في : تدريب هذا األسبوع

 .ونفسياً وروحياً

ة التي أعطت الفلسين أفالمر. المجازفة، ولكن ضمانها رعاية اآلبب وءة الوصية المسيحية مملإن

الجسد، ولى الصحة  عننا نجازف بحاجات الجسد والقلق الشيطان بأفيها نتها، والصوم يحاربوجازفت بق

 .سليم الكامل لرعاية ووصية اآلبالت: اختبارنا هذا األسبوع  هذا هو...والعطاء فيه مجازفة بالمال

  ؟ لماذا ينسانا اهللا إن كان أبانا-٣
 لماذا يتركك -إن كنت ابن اهللا"لنا  إنها تجربة التشكيك في أبوة اهللا: هذا هو إنجيل األحد الثاني

 ".جائعاً؟ ولماذا يسمح اهللا بالمرض وبالفشل وبموت أحبائنا

 أن يكون -علينا أن نختبر هذا األسبوع أن يكون إيماننا في محبة اآلب الذي بذل ابنه عنا: تدريب

م الآ إيمان باآلب يعطينا حصانة أمام تجارب العدو وضيقات العالم ونفعاالتإلوا التجارب ىإيماناً فوق مستو

 .ت الجسدواشهو

 :  التوبة في حضن اآلب-٤



ـ بن إلى أبيه ووقوع اآلب علـى ع       إل ا  رجوع إنها:  توبة أخرى  ىإن التوبة في المسيحية تختلف عن أ        ق ن

 . إنجيل األحد الثالثهوهذا . ضنه ويقبلهيحابنه ل

 .الخطاةر ثألكوبا ائه برنا بل من أجل أبوته ألبنل أجمنإن أبوة اآلب لنا ليست  

 .  اسمهته واإلساءة إلىقوطنا وخيانتنا لمحب وساناي خطال لنا تتحدى كة اآلببو أنإ 

أختبر ... بآلتوبة عميقة وإرتماء في حضن ا  حياة بدوناألسبوع أن يمر هذا تسمح أخي ال :تدريب

إن هذا أسبوع التوبة في حضن األب . ب وأحضانه التي هي حكر للتائبينآلهذا في مخدعك وتذوق قبالت ا

 .بة الكنيسة كلها التوبة الجماعيةتو

 : السجود لآلب بالروح والحق-٥
أن الخطوة التالية بعد التوبة هي السجود لآلب الذي قبلني وأحبني وغسلني من خطيتى وضمني إلى 

هو التعبير عن حبنا للذي ) المطانيات( انسحاق الروح والخضوع لآلب ومحبة السجود المتواتر إن. حضنه

ب، وهذه هي آل فهذا هو نهاية مطاف رحلة التوبة في حضر ا-نحن الخطاة وقبلنا بقبالت فمهفتح حضنه لنا 

 .فاءخطيها اآلب لنا في اليعي تالأحلى ثمار المخدع 

طانيات في الصلوات المعلى ممارسة دس  في الصيام المقكثيراً حح تلوكنيسة الملهمة بالروال

 )...بعد قراءة النبوات أثناء رفع بخور باكر(س ا أثناء القدالخاصة،

" ن اآلب طالب مثل هؤالء الساجدين لهأل" لحقالسجود لآلب والروح وا: إن تدريب هذا األسبوع هو

 ).٢٣ :٤ يو(

 :بيت حسدا والمعمودية-٦
فنحن جمهور المسيحيين ). ٥ يو (للمعمودية ترمز التيس يتحدث عن ببت حسدا مإنجيل األحد الخا

إشارة  ك الماء هور يحالذيالمالك و . مرضى بكل مرض روحي...مىكنا بجوارها مرضى وعرج وع

 .ل على ماء المعموديةح يالذي قدسللروح ال

م هكان ل  في اآلب ال ينتهي حتى ولورجاءعمودية لهم م الين نالوا الذنإنصيبنا في المسيح  هذا هو

 . في المرض سنة٣٨

  والبنون ال يخيب- وةة أعطتنا نعمة البندي، فالمعمواليأسم هو الرجاء وعد األسبوع هذا إن تدريب

 .هم في محبة اآلبرجا

 :تنارة روحيةاس البنوة -٧
 .)٩يو (أعمى  دو لها المولمز يرالذي من الصوم هو أحد التناصير األخيراألحد 

 لقد كنا عميان فأنار. م كأبناء لآلب السماويئ، هذا هو اختبارنا الدا"كنت أعمى واآلن أبصر "-أ

 بصيرتنا تح يروه، وفأن األنبياءنا عجائب من شريعته، وأرانا ما اشتهي صر أعيننا فأبعن وكشف بصيرتنا

 ...لنفهم الكتب

بة هي استمرار ولتوا أبناء أطهـار، نصيرلكي ) في بركة سلوام (االغتسال والمعمودية تعنى -ب

 جيداً طوال سيحالتي بها نبصر المسيلة و وهي ال-للمعمودية فالتوبة هي استمرار ،لالغتسال لكي نبصر جيداً

 ل وتحفظ النفس منسحقة في طاعة اآلب، وتكشف لها ك وتجدد الذهنتغسل القلبوبة المستمرة لتفا. حياتنا

 . وأسرار اآلب السماويتبركا

 



 :محبته ابن ت ملكو-٨

هي بأن يملك  و ينت- وجحش ابن أتانأتاناً اًرشليم راكبوك على ألسيح ليمم بدخول الاألسبوع  هذايبدأ

 ...ت أبيهو معه في ملكوا ليملك-بناءاأل جميع - إليه الجميعبعل خشبة في الجلجثة ويجذ

 )ثة الرحلة من أورشليم إلى الجلجراجع(
 


	3- لماذا ينسانا الله إن كان أبانا ؟

