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 1-مع الرب في الصوم األربعيني 
 صام السيد عن كل سيد

 صامت األنا عن كل أنا

 "أنا" :مل ينطق يسوع  

 أجاب بتخلي الذات

 حىت احلياة بال خبز

 الوجود احلقيقي بكلمة اهلل

 لغري اهلل السجود  

 "األنا" امتداد  

 للخيال خاضع   زائف   لوجود  

 ؟العامل ماذا يفيد امتالك  

 اإلنساينأضاف للوجود 

 ما ليس اهلل

 فصارت الكون ،األنا تضخمت

 نرجسية الشر
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 لى البرية:إقاده الروح 

 و سررررراحة ق  ،صرررررراع الرقد القدا مع الشررررريطان دخل   مسرررررتو  ما  و من ور 
قصرارت أدقات الصررراع: اليال  ،احلياة اإلنسرانية  صرار "ابن اإلنسرران"  و سراحة الصررراع

كيف ت صاغ؟ كيف تصبح  دفاً؟ قحدد الرقد ليسوع نسانية:  االحتياجات اإل -الفكر  -
 ثالثة جبهات:

 البز -

 اهلل -

 م لك الكون -

 قغلب يسوع ابن اإلنسان:

 بكلمة اهلل -

 بالتخلي عن الذات -

 ق و ال يو ب بالقوة  ،امتالك الكون مستحيل

 :ال تزال الدقائر الثالث مشتعلة

 احتياجات اإلنسان -

 قنشر اإلميان بالعنف لو أمكن  ،االميان / اإلحلاد -

 السيطرة على العامل  -

كان قال   ،يةقجتارب الرب   الب  ،تلك  ي أيقونة يسوع   قلب تاريخ اإلنسانية
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اد قراءة   أقل آح لقكان  و أق  ،زال اإلجنيرل الذ  ي قرأ   كل كنائس الغرب قالشررررررررررررررر 
 سبوع االستعداد إليه أالصوم الكبري قبل أن ي ضاف 

 وم والصالة:الص

 قأن يصرررررربح االنقطاع عن الطعام فرصررررررةً  ،حسررررررناً أن لتال بالصررررررالة أثناء الصرررررروم 
ب الوعي عن طل عن الطعام  و انقطاع   االنقطاع   ،للصررررررالة  حسررررررب الكتابات النسرررررركية

ننا أل ؛أق الشررررررررررعور بالقوة  األكل أدخل الينا الوعي باسرررررررررررتقالل الذات ،احلياة من الطعام
ا ررب من اهلل الو  بقبول  بررة    و إدراك   ،تيررب الشرررررررررررررركر قبررل األكررلتر  ، فرر نقلررذلررك  نررذخررذ

 و مناسبة التعليال عن "البز  (6الطعام، قلذلك السربب كان عيد الفصرح   ويوحنا   
 و جسررررررد " قعن الذ  قعن "البز  ،عن يسرررررروع نفسرررررره ،النازل من فو  من عند اآلب"

 األكل الذ  يعطي احلياة 

 قال تقل   ،ق ي بالتايل مثل الصرررررروم ،حلياة اإلهليةالصررررررالة  ي دخول الشررررررركة   ا 
ياله، نسرررررررران بفكر  قخف الذ  صرررررررراغه اإل ي جتريد اإلنسرررررررران من الوجود ا زي    عنه أمهيةً 

 ىل اهلل قعودة الوعي إ

 ،ذاته  ن أخلى قتذق     ي فهال    الصرررالة األرثوذكسرررية  ي دخول "سرررر التدبري"
تعالن   مناسررررررربات اسرررررررإال نطق "أنا" مل ييسررررررروع ا سررررررريح ربنا الذ   ،ش لذاتهع  ق ن مل ي  

بل  "،األنا"ال تسرررررررمع   (11ال باألمثال ومثاًل   لوقا ليه ق و ي عل  إاآلب قالرقد  اسرررررررتمع 
ت هر  ،نات ا ثل  قلكن عندما يعطين ال يضرررررررررررررع ذاته   مكو  تسرررررررررررررمع التعليال، تعليال م  

   هتديد أق قعيد قمل ت هر  ،، ت هر   العطاء"األنا"

قمن  ،ناد  من األأللا جتر   ؛ن صرلوات الكنيسرة  ي صالتهإكان أبونا مينا يقول  
قلعل   قأصررربح يصرررلي ما اسرررتلمه من الكنيسرررة ،مات عن العاملألنه  ؛الصرررالة الشرررخصرررية

 ،نه كان يصررررررلي قطع من ا زامري للمرضررررررى مع أق ررررررية ا رضررررررىالذين تقابلوا معه يذكرقن أ
 مينا  اعة القديسني قبالذات مارقمع طلب  ف


