
األسبوع الثالث: صورة التناغم
دلیلنا: العالم كما ُخطط له أن یكون.

 
 

بعد أسبوعین من هذه المراجعة السریعة والعمیقة لحیاتنا، ومشاهدتنا لها كقّصة تحكي لنا أمانة اهللا وحضوره في حیاتنا، یمكننا
نتقال الیوم إلى مشاهدة الصورة األكبر واألوسع. نحن مدعّوون في هذا األسبوع إلى أن نتأّمل رغبة اهللا الخّالقة لنا ولجمیع خالئقه.

ل لنا القّدیس إغناطیوس دي لویوال:
 

المبدأ واألساس: "ُخلق اإلنسان لُیسبِّح اهللا ربنا ویكرمه ویخدمه، وبهذا یخّلص نفسه. وأما سائر األشیاء على وجه األرض، فقد
قت ألجل اإلنسان، ولتساعده على تحقیق الغایة التي ألجلها ُخلق." ر.ر 23.

 

سنعتمد طوال هذا األسبوع على هذه الركیزة األساسّیة، تأّملي مشاهدة على النحو التالي:
 

- عندما نتمّشى ونتحّرك، وفي أثناء ما نقوم به من أعمال عادّیة، نفّكر أكثر فأكثر بهذا السؤال:  
ُخلقنا؟

* لنسّبحه.      

* لنكّرمه ونوّقره: ننمو في ورٍع ومحّبة.   

* لنخدمه.
 

- أن نعي أكثر فأكثر الخلیقة اّلتي حولنا، ونتأّمل كیف أّن اهللا أراد من كّل ما نالحظه حولنا أن ُیساعدنا لنتقّرب منه ونعرفه.
 

یتمحور هذا األسبوع أیًضا على "الشكر والعرفان"؛ ُنرید أن نقّدر، أن نكون أكثر وعًیا ورهافًة لحضور اهللا معنا: فاهللا یرغب
ّدٍة أن ُیساعدنا على تحقیق الغایة اّلتي من أجلها ُخلقنا. لذلك سنعرف اهللا بشكٍل أفضل عن طریق تفكیرنا بخلیقته وتأّملنا بها.

 

وكما اعتدنا مع كّل أسبوع، سندع الصورة تقودنا لتحّرك أحاسیسنا أمام روعة الخلیقة وجمالها، ونتأّمل مخطط اهللا لنا، ولنبدأ
ختم كّل یوم بانفتاٍح وبهجٍة بكّل ما أراد اهللا أن یكشفه لنا في هذا األسبوع.

 
 

ُمرافقنا
 

بعض التقنیات العملّیة، اّلتي تساعدنا في بدایة كّل األسبوع، والتقّدم في هذه الریاضة، وكیفّیة التعامل مع دلیلها.
  

 

بوصلتنا: األساس.

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=109:guide-03&catid=82:rrl-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=110:compass-03&catid=82:rrl-03


 

تأّمل ُمرافق كتبه أحد الیسوعّیین لُیساعدنا في رحلتنا مع الرّب.
 

 

زّوادتنا
 

 ینصحنا القّدیس إغناطیوس دي لویوال بأن ُنناجي رّبنا تماًما كما یتكّلم الصدیق مع صدیقه، هاكم بعض الكلمات الُمساعدة،
ضیفوا كلماتكم الشخصّیة بلغتكم الخاّصة في حدیثكم مع الرّب.

 

- التأّمالت والقراءات الكتابّیة
بعض القراءات الكتابّیة اّلتي تتناسب مع محطتنا في هذا األسبوع.

 
* أفسس 1: 3 – 12. التدبیر اآلتي للخالص   

 نصوص القراءات الكتابّیة جمیعها بحسب طبعة الكتاب المقّدس الیسوعّیة، دار المشرق، بیروت، ط. الثامنة، 1982.

 

- بعض القراءات الروحّیة الُمساعدة  
* صراع التنّوع       

   

 - بعض الصلوات الُمساعدة
ُتساعدنا في بعض األحیان صلوات غیرنا، في صیاغة كلماتنا "صلواتنا" الخاّصة.

 
* الصالة التمهیدّیة               

     * مزمور 138
* حیاتنا كّلها عطّیٌة منك

* نشید الخالئق
 

 مالحظة: یمكنكم تحمیل كافة الملفات الُمرفقة، بصیغة بي دي أف، على الرابط أدناه، ریاضة مباركة.
 

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=111:budget-03&catid=82:rrl-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=112:reading03-01&catid=82:rrl-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=113:reading03-02&catid=82:rrl-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=78:prayer01-01&catid=78:week-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=114:prayer03-01&catid=82:rrl-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=115:prayer03-02&catid=82:rrl-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=116:prayer03-03&catid=82:rrl-03

