
األسبوع الرابع: صورة التناغم – العيش في التوازن

       دلیلنا: أنواع الحّرّیة.

 

 

 

 وأّما سائر األشیاء على وجه األرض، فقد ُخلقت ألجل اإلنسان، ولتساعده على تحقیق الغایة اّلتي ألجلها ُخلق. لذلك یجب
 نحمل أنفسنا على أن نكون غیر ُمنحازین إلى أّیة خلیقة من الخالئق – في كّل ما هو جائز لحریة اختیارنا وغیر محظور علیها؛
ى إّننا ال ُنرید أن نفّضل الصحة على المرض، وال الغنى على الفقر، وال الكرامة على العار، وال طول الحیاة على قصرها، وهلم جّرا،

 نرغب ونختار ما یزیدنا اهتداء إلى الغایة التي ألجلها ٌخلقنا." ر.ر 22.
 

       ُندرك جمیعنا العائق اّلذي یفرضه عَوزنا لعدم االنحیاز والتوازن في حیاتنا، واّلذي أتى إغناطیوس على ذكره في النّص أعاله.
دما تنقاد خیاراتي ورغباتي على النسق التالي: "أرید الصّحة، أرید النجاح، أرید االعتناء بنفسي، أرید المناصب والنجاحات " أعلم

ي لست على هذا القدر من االّتزان، فأنا أمیل ألتمّحور حول ذاتي أكثر فأكثر.
 

       لكن، عندما ألتقي بأحدهم، وقد بدت على وجهه أساریر الفرح، لما أبداه من عطاء مّجانّي وُمحّب، ننجذب لهذا الشخص ألّننا
م أّنه نال مبتغاه بطرائق صحیحة، وذلك في العیش بحّرّیة ُتجاه اآلخرین.

 

       ولیكن هذا األسبوع مشروًعا لتسمیة هؤالء األشخاص وتذّكرهم، هؤالء اّلذین ألهموني بطریقة حیاتهم، فهم بالنسبة لي مثاًال
ّرّیة الشخصّیة، في عطائهم وحّبهم وبذلهم لذواتهم.

 

نتذّكر دوًما أن نستخدم ما قد ُخصِّص في زّوادة هذا األسبوع من هذه الرحلة. وٕان أردنا، نستطیع العودة إلى مصادر األسابیع
اضیة، أو ما قد دّوناه في كّراستنا. وفي خضمِّ انشغاالتنا الیومّیة، لنلحظ الطریقة اّلتي یعیش وفقها اآلخرون حیاة الشكر واإلكرام
خدمة للعّزة اإللهّیة. قد یكون ذلك بطریقة بطولّیة، وقد یكون بمنتهى البساطة والتواضع. ولنتساءل، من هم هؤالء األشخاص اّلذین قد

مون حیاتنا؟ وكیف یرشدوننا إلى عیشها بشكٍل صحیح؟
 

 

ُمرافقنا

سننتقل هذا األسبوع من شكر اهللا وتسبیحه، ومن مشهد الخلیقة المتناغم والمنتظم، ذي المعنى، إلى تلك الصورة المحدّدة من
 المشهد الكونّي، إلى الصورة اّلتي تعنیني منه: ذاتي "أنا" ، وأنا أعیش توازًنا وتناغًما بین الغایة من حیاتي ومعناها.

في هذا األسبوع، أرغب في أن ُتلهمني البشرّیة جمعاء كیف أّنها في تناغٍم وتناسٍق وهي تصبو نحو غایتها، وُتعّلمني كیف لي
 أتعامل مع جمیع الخالئق وأطاوعها، وأحترم حّریتها. ونشیر إلى أّن القّدیس إغناطیوس دي لویوال یذكر ذلك في كتاب الریاضات

وحّیة. فیأتي في نّص المبدأ واألساس:        

"

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=117:guide-04&catid=83:rrl-04


 

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

  
 

بوصلتنا: الحّرّیة الشخصّیة.
 

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.
 

 

 

اني في المسیح * أفسس 2: 1 - 8. الخالص المجَّ
 

* رومة 8: 1 – 17. التحرر بالروح
  

 

* مّتى 10: 29 – 31. ال تخافوا
 

  

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

- بعض القراءات الروحّیة الُمساعدة  
 

* رغبتنا في اهللا:         
    

 

 - بعض الصلوات الُمساعدة
 

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=118:compass-04&catid=83:rrl-04
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=119:budget-04&catid=83:rrl-04
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=120:reading01-04&catid=83:rrl-04
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=121:reading02-04&catid=83:rrl-04
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=122:reading03-04&catid=83:rrl-04
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=123:reading04-04&catid=83:rrl-04


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

* الصالة التمهیدّیة               
* وّحد حیاتي بحیاتك 

* أرغب جًدا ب ...
   

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

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=124:prayer01-04&catid=83:rrl-04
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=124:prayer01-04&catid=83:rrl-04
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=125:prayer02-04&catid=83:rrl-04

