
األسبوع السادس: فوضى الخطيئة – التمّرد الشخصّي
    

دلیلنا: وقٌت ألعرف ذاتي معرفًة عمیقة.
بعد فضیحة الملك داود مع بتشابع وزوجها "أوریا" اّلذي ُقتل في أرض المعركة بأمٍر من داود نفسه. أتى ناثان النبي لعند داود
لك وقّص له المثل التالي: اختلس أحد األغنیاء ماشیة أحد جیرانه الفقراء، بینما كان هو یملك قطیًعا كبیًرا من الماشیة، انفجر داود

نها غضًبا وأراد معاقبة الطّماع الشریر، فأشار ناثان النبي على داود وقال له: "أنت هو ذاك الغني!".
وهاكم ُمختصر الحادثة كما وردت في سفر الملوك الثاني:

"وكان عند المساء، أّن داود قام عن سریره وتمّشى على الّسطح، فرأى امرأة تستحّم، وكانت جمیلة جدًا. فأرسل خّدامه
حضروها إلى قصره، ثم أعادها إلى بیتها. وأخبرته الحقًا أّنها حامل. استدعى الملك زوجها أورّیا الموجود على جبهة القتال عند
حدود مع العّمونیین أعدائه، وَقْصُد الملك أن تضیع قصة الَحَبل، مع عودة الزوج المبّكرة إلى منزله ... لكن ما فعله داود قد ساء في
نّي الرّب. وأرسل إلیه النبي ناثان لیقول له: أّیها الملك كان في مملكتك رجالن أحدهما غنيٌّ عنده الكثیر من البقر والغنم، والرجل
خر فقیر لیس له سوى نعجٍة واحدٍة، فنزل بالغني ضیًفا، فما كان منه إّال أن استولى على نعجة الفقیر وذبحها لضیفه. غضب الملك
ود وحلف قائًال: حّي الرب إلهي إّن الرجل الذي صنع هذه الفاحشة، یستوجب الموت. وعلى الغني أن یرّد عوض الّنعجة أربعًا.
نت كلمة اهللا بفم النبي ناثان إذ قال: أنت هو الرجل الذي فعل ذلك، قد قتلت أورّیا بالسیف، وأخذت زوجته، واآلن ال یفارق السیف

ك ألّنك احتقرتني، وٕاّني ُمثیر علیك الشّر من داخل بیتك".
كّلما نظرت إلى خطیئة هذا العالم والتخّبط الذي ُیحدثه في داخلي، والذي ُصلب یسوع من أجله ومات عنه، البّد من أن أتوّقف

 ذاتي ُألدرك أّنني أتمّرد ُتجاه اهللا، تماًما كما تمّرد داود.   
النعمة اّلتي ستوهب لي خالل هذا األسبوع تكمن في معرفة خطایانا – بشكٍل كامٍل وعمیٍق – وبذلك أعي مدى حّب اهللا لي

خصی�ا. ُأرید هذا األسبوع أن ُأدرك خطایاي على مستوى المشاعر واإلحساس بها.
ألسأل ذاتي بشكٍل شخصّي، أستعمل صیغة "أنا": ما اّلذي قمت به حتى هذه اللحظة؟ وما اّلذي أخفقت في تحقیقه؟ بشكٍل
تیادّي وغریزّي؟ وفي أّي مرحلة ظهر ذلك في حیاتي؟ كیف تصّرفت منذ والدتي حتى هذه اللحظة، أبشكٍل مستقلٍّ تماًما عن اهللا؟
ن وضعت قواعدي الخاّصة بعیًدا عنه؟ كیف كنت مخادًعا لآلخرین ولنفسي؟ متى كنت قاسًیا أو مستغال� لآلخرین وضعفهم؟ متى
تاحني جنون الّلذة والجشع في رغباتي المشّوشة فتمّلكتني السلطة والقّوة وتعظیم الّذات واالستهالك الالواعّي للماّدة؟ إلى أي حّد

غت هذه التصّرفات وخلقت لها أعذاًرا؟ هل ترك ذلك قلبي فاتًرا ُتجاه اهللا وُتجاه اآلخرین؟
ما هي الشرور اّلتي سّببتها ولم أتراجع عنها؟ من بقي مجروًحا جّراء أنانّیتي وتمحوري حول ذاتي؟ كیف كنت أصم�ا لنداء
قیر والمحتاج؟ كیف لم ُأِرد أن ُأقحَم نفسي في متاعب العالم؟ وكیف اقتنعت أّن هذه األمور لست مسؤوًال عنها؟ كیف أذیت نفسي؟
 في انغماسي في عالمي الخاّص دون أن أولي اهتماًما الحتیاجات اآلخرین؟ كم ضّرت راحتي اآلخرین؟ كیف أّنني لم أكترث للبحث

ن الحلول اّلتي ُتغّیر الواقع المریر، هل ینظر المظلوم إلّي على أّنني محاٍم، ومؤازٍر لقضیته؟
حان الوقت لتعمیق معرفتي بذاتي، كما لم یسبق لي أن اختبرت عمق الحّب اإللهّي ورحمته الالمتناهّیة. ال یتوّجب أن یسكنني
حباط بل التحّرر. ألّنني سأكتشف أّنه خالل ُطرقي الخاّصة تخّلیت عن الصلیب وتجاهلته، وِحدت عن طریقه بعیًدا عن رغبة اهللا

رني من الخطیئة وعبودّیتها. شیئته لي. لكّنني سأختم كّل نهاٍر مكتشًفا أّن ذاك الصلیب نفسه، هو عالمة حّب عجیب ُیحرِّ



في الحقیقة، هذا األسبوع هو أسبوع الشكر، فألقل: شكًرا بعمٍق أكبر، من صمیم قلبي، وُألخبر بكلماتي الخاّصة المسیح القائم
 بین األموات، كم أنا شاكٌر له ممتنٌّ للخالص اّلذي وهبني إّیاه بمجانّیة.

ستكون مصادر هذا األسبوع إلى جانب التعلیمات الُمرفقة في غایة األهّمیة، وكذلك القراءات الكتابّیة والصلوات الُملحقة ستكون
عّلقة بشكٍل خاص بهذا األسبوع. وال تنسوا مشاركتنا النِّعم اّلتي نلتموها، حتى لو كان ذلك تحت أسماء غیر ُمعلنة أو مجهولة.

 
 

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

 
  

بوصلتنا: حّب اهللا اّلذي أعتقنا.
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.
 

* 1 یوحنا 1: 8 – 2: 2. الشرط األّول: اجتناب الخطیئة

* لوقا 15: 1 – 32. مثل االبن الضال

* لوقا 7: 36 - 50. توبة المرأة الخاطئة

* لوقا 18: 9 - 14. مثل الفریسي والجابي

* لوقا 19: 1 – 10. زّكا العّشار

 
 

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

- بعض القراءات الروحّیة الُمساعدة  

* آثامنا وصالحنا.

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=140:guide-06&catid=85:rrl-06
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=141:compass-06&catid=85:rrl-06
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=142:budget-06&catid=85:rrl-06
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=143:reading01-06&catid=85:rrl-06
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=144:reading02-06&catid=85:rrl-06
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=145:reading03-06&catid=85:rrl-06
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=146:reading04-06&catid=85:rrl-06
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=147:reading05-06&catid=85:rrl-06
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=148:reading06-06&catid=85:rrl-06


    
    

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

 
* الصالة التمهیدّیة               

* مزمور51
* طلب جريء

* صالة التائب
 

 

 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=149:prayer02-06&catid=85:rrl-06
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=150:prayer03-06&catid=85:rrl-06
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=151:prayer04-06&catid=85:rrl-06

