
األسبوع السابع: فوضى الخطيئة – نماذج شخصيّة
    

دلیلنا: الكشف عن سّر الخطیئة.
راجعت األسبوع الفائت سجّل خطایاك في ضوء محّبة اهللا لك. أّما هذا األسبوع، فستبّین نماذج خطایاك، وبذلك ُتدرك بشكٍل

مق مدى حّب اهللا لك وشغفه بك.
سبق وأن شاهدت ذلك النوع من اُألحجیات المخّصصة لألطفال: لوحٌة بیضاء تتوّزع علیها بشكٍل مبعثٍر نقاٌط سوداء، وما أن
م الطفل في وصل النقاط بعضها ببعض بشكٍل متتاٍل حّتى تظهر صورٌة أوضح لما كانت تظهره هذه النقاط. هذا ما ستقوم به هذا

سبوع بشكٍل مشابه.

ستوصل هذه النقاط بعضها ببعض لترى كیف تظهر نماذج خطایاك وأشكالها. وبذلك تدرُك إلى حدٍّ ما، كیف تعمل الخطیئة
 نفسك. وما هي الدوافع اّلتي تحّثك على ارتكاب الخطیئة؟ وما هي القوى الُمتصارعة في قلبك؟ هل لي أن أحّدد تعّلقي الشدید اّلذي

مل في وجه مشیئة اهللا في حیاتي؟ هل لي أن أسّمي تلك التعّلقات اّلتي تأسرني؟ هل لي أن أسّمي مصادر خوفي؟
إّن الخطیئة والعبودّیة المتأتّیة عنها، حقیقتان معّقدتان. ال أحد مّنا یستیقظ صباًحا، ویقول لنفسه: "الیوم أرید أن أبُغض اآلخرین،
د أن أكون أنانی�ا وأغرق في تفاصیل حیاتي الشخصّیة. وطالما سنحت لي الفرصة، أرید أن أكون المستفید األّول في سّلم أولویاتي

ّل ما أوتیت به من جشٍع وشهوٍة فردّیة، وسأصّم أذنّي عن صراخ الفقیر، ألصّب جّل اهتماماتي وأتمحور حول ذاتي".

أعي أّنني أرّق وألطف من هذه الشخصّیة بكثیر، إذ إّنني أرتكب األخطاء ظًنا مّني أّنني  أختار ما هو جّید لي، وما هو صائٌب
سبة إلّي، وما أنا بحاجٍة إلیه بالفعل. رغبتي هنا في أن أكتشف األمور اّلتي توقعني في شرك الخطیئة.

في هذا األسبوع، فألزد من إلحاحي في الصالة وطلب العون من اهللا. تماًما كما لو دخل أحدنا المستشفى للخضوع لعملّیٍة
رحّیٍة، فإّنه یسأل الجمیع مّمن حوله، سواء أكانوا قریبین أم بعیدین، الصالة من أجله. كما ُیمكنني أن أطلب شفاعة من سبقوني إلى
حیاة األبدّیة. وبذلك قد تّتضح خطیئتي بصورٍة تلقائّیٍة بداهّیة. أستطیع أن ألتمس توق هؤالء اّلذین سبقوني إلى أن أكون حر�ا. یمكنني
صالة مع مریم العذراء، أم رّبنا یسوع المسیح، أسألها التشّفع لي عند ابنها، وألكن على یقیٍن أّنها تتشّفع لي في السماوات. ومن ثّم
تطیع أن أتوّجه إلى یسوع بشكٍل مباشٍر، وُأفصح عن كّل ما یسكنني من امتناٍن لكّل عطّیٍة ونعمٍة في مسیرتي في هذه الریاضة،

ضّرع إلیه لیسأل اهللا أبانا، لینعم علّي ببصیرٍة تنفذ في قلبي لترى خطیئة كّل واحٍد مّنا.
 وفي النهایة، أتوّجه إلى اهللا خالقي، وأتوّسل إلیه كي یهبني الحّرّیة اّلتي أنشدها. وألتذّكر، كّلما زاد إدراكي وفهمي للغز

طیئتي، زاد إدراكي لمدى حّب اهللا ورحمته لي في موت ابنه وقیامته ألجلنا.
 

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

  
بوصلتنا: الراحة في قلقنا.

تأّمل ُمرافق كتبه أحد الیسوعّیین لُیساعدنا في رحلتنا مع الرّب.
 

زّوادتنا

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/152-guide-07
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/153-compass-07
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/154-budget-07


 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.

 

* متى 8: 1 - 13. إبراء األبرص، وشفاء خادم قائد المائة

* لوقا 5: 1 - 11. التالمیذ األّولون

* لوقا 9: 23 – 25. ماذا یُطلب من اتباع یسوع

* قورنتوس الثانیة 12: 8 - 10. القّوة في الضعف

* لوقا 5: 17 – 26. شفاء المقعد في كفرناحوم
 

* متى 25: 31 - 46. الدینونة الُعظمى

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

 

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

 

* الصالة التمھیدیّة                
* مزمور 36

* جسد المسیح
* اغسلني بدمك الثمین

* لتھبنا المراحم والنِعم
 

 

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

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/155-reading07-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/156-reading07-02
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/157-reading07-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/158-reading07-04
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/159-reading07-05
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/160-reading07-06
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=78:prayer01-01&catid=78:week-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/161-prayer07-02
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/162-prayer07-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/163-prayer07-04
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/164-prayer07-05

