
األسبوع الخامس: فوضى الخطيئة – التمّرد المرّوع
    

دلیلنا: ماهي الخطیئة.
أمضینا أسابیع عّدة ونحن نتمّتع بما یقودنا للعیش وفق تناغٍم مع غایاتنا، والقصد من وجودنا، فنستوحي ُطرق حیاتنا من
خاٍص َعرفوا جّیًدا كیف یعیشون وفق إرادة اهللا لهم. ولكّننا الیوم نلتفت لنرى المشهد اآلخر لهذه الصورة. ترمز الصورة الُمرفقة لهذه

دینة الُمدّمرة إلى تمّرد الشّریر وعصیانه هللا ورفضه، وكذلك إلى رفضنا لمشیئة اهللا ومقصده من البشرّیة جمعاء.

لكن نتساءل في هذا الصدد، لماذا نخوض غمار هذا النزاع في هذه المحّطة من رحلتنا لهذا األسبوع؟ فنحن نرغب في أن نرى
خطیئة، ونشعر بها، ونلتمسها، لنعرف أّن الخطیئة لیست سوى تمّرٍد على اهللا. وال نبتغي في هذه المحّطة من مسیرتنا البحث عن

هیم ُمبهمة عن الشّر االجتماعّي.

 فدون أن نقع في فّخ السذاجة والتبسیط، نبتغي هذا األسبوع التركیز على انغماسنا في هاویة التعجرف والتكّبر، أو االعتراض
فَرط والمشین على نعمة اهللا التي تمأل عالمنا. لماذا نقوم بذلك؟ ألّننا نادًرا ما نواجه الشّر والخطیئة وجًها لوجه. ونقوم بهذه الخطوة

ها ستقودنا إلى معرفة أكبر برحمة اهللا وعنایته لنا في كّل حین، وذلك من خالل موت ابنه وقیامته المجیدة. 

لذا، سیكون معنا صورتین لهذا األسبوع:

األولى: الصورة الُمرفقة مع هذا األسبوع، وما تمّثله من شّر یسكن هذا العالم.   
     الثانیة: صورة المسیح المصلوب، اّلذي ُیحّررنا من الخطیئة والخوف إذا ما انتصر الموت علینا نحن البشر.

إّن عدّونا في عالقتنا مع اهللا، ال ُیریدنا أن نكشف عنه من خالل مواجهته. فُنصبح أكثر حكمًة ودهاًء، لماهّیة الخطیئة. فما
منا هذا األسبوع ال ُیعنى بخطیئتنا الشخصّیة ( كوننا جمیًعا مخطئین )، بل اكتشاف ما قد یبدو أّننا قد فقدناه في تصّرفاتنا، وثقافتنا،

خالقنا، أي فقداننا للشعور بالخطیئة.

فمن وقٍت آلخر خالل هذا األسبوع، سننظر إلى الوراء، عبر التاریخ، وندع مخّیلتنا تقودنا إلى تصویر كّل عنف ووحشّیة وجور
ظلم واستغالل وجشع وحّب للسیطرة وللتسّلط. نتخّیل البشرّیة في ثورة ضّد اهللا، ومشیئته لها، ثورٍة ضّد كّل ما ُتصّلي من أجله، وتحمد

 على عطایاه، وتخدمه من أجلها، وما تسعى لتحقیق ملكوته.

كیف عسانا ننكر كّل التسبیح والتكریم والخدمة اّلتي نقّدمها أمام اهللا، وعّزته اإللهّیة؟ 

وكم من آلهة ُأخرى نعبد؟

وما هو مقدار العنف اّلذي نكیله في وجه الكرامة اإلنسانّیة؟ 

ما مدى الخداع، والجور، والفضائح، والفساد التي نعیشها في حیاتنا؟

هذا ما نوّده من هذه المحّطة، نوّد أن نعیش ونختبر هول الخطیئة، خطیئة هذا العالم، وبذلك ال نترّدد في اكتشاف مآربها.

ال نهدف من هذه الریاضة "أو هذه المحّطة بشكٍل خاص" أن ُندین اآلخرین، أو أن نغضب على الخاطئین. بل هدفنا أن نختبر
ران الجمیل، واستقاللیتنا المتكّبرة العمیاء عن اهللا، األمران اللذان یمّثالن محوري الخطیئة األساسّیین. وكما ذكرنا في عنوان هذا

سبوع، الخطیئة فوضى وعبٌث.



سیكون إدراكنا للشّر كبیًرا جًدا، لحدِّ ال نستطیع أن نتحّمله، ما لم نتذّكر الصورة الثانیة، صورة المسیح المصلوب، المحّبة
لهّیة، وتعاطفه الرحوم مع البشرّیة الخاطئة.  فثمن معاصي البشرّیة جمعاء قد افتداه یسوع المسیح على الصلیب بجسده وبدمه. ونختم

رنا، بشكٍر عمیق، ألّننا استطعنا أن نلتمس قدر محّبة اهللا لنا وعظیم رحمته.
 

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

  
بوصلتنا: الصالة مع الخطیئة.

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.

 
 

* أشعیا 29: 15 – 16، 45: 9 – 10. سلطان الّرب الُمطلق

* إرمیا 18: 1 – 4، 12. الخزّاف 

* كولوسي 2: 9 – 15. المسیح وحده رأس البشر والمالئكة 

* 1 یوحنا 1: 5 – 2: 2. سیروا في النور

* لوقا 15: 1 – 10. مثلي الخروف الضال والدرهم المفقود
  

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

 

- بعض القراءات الروحّیة الُمساعدة  
 

* التناقض المرّوع، العدالة والمجتمع العالمّي، كوارث التضامن العالمّي. 

* ظاهرة الفقر في العالم... ُمعضلة تُنذر بالخطر.

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=126:guide-05&catid=84:rrl-05
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=127:compass-05&catid=84:rrl-05
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=128:budget-05&catid=84:rrl-05
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=129:reading01-05&catid=84:rrl-05
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=130:reading02-05&catid=84:rrl-05
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=131:reading03-05&catid=84:rrl-05
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=132:reading04-05&catid=84:rrl-05
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=133:reading05-05&catid=84:rrl-05
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=134:reading06-05&catid=84:rrl-05
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=135:reading07-05&catid=84:rrl-05


* مقتل أحد األساقفة في غواتیماال.           
    

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

 

* الصالة التمهیدّیة               
     * مزمور 10

* مزمور 73 

* حقٌّ وعدٌل أن نسّبحك ونمّجدك
 

 

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

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=136:reading08-05&catid=84:rrl-05
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=137:prayer02-05&catid=84:rrl-05
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=138:prayer03-05&catid=84:rrl-05
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=139:prayer04-05&catid=84:rrl-05

