
األسبوع الثامن: حّب هللا – الرحمة الغافرة
    

دلیلنا: یا لبهجة اهللا بنا!
سنكتشف في محّطتنا هذا األسبوع حّب اهللا لنا. ُنرید أن نختبر – ممتلئین فرًحا – الغفران اّلذي وهبه اهللا لنا.

       وعلى الرغم من أّننا كّنا نحاول أن نختم كّل تأّمٍل لنا في الخطیئة باكتشاف مدى رحمة اهللا لنا، إّال أّننا سنحاول في هذا
سبوع أن ندع رحمة اهللا وغفرانه الّالمحدودین یمآلنا "فنجعلهما خلفّیًة" لصالتنا ولتأّمالتنا وتفكیرنا.

سنبدأ بالّتركیز على اهللا. وسُتلهمنا صورة األّم اّلتي تحضن ابنها طیلة هذا األسبوع لتجعلنا نحافظ على تركیزنا علیه.
ستساعدنا هذه الصورة على تخّیل مدى عمق عنایة اهللا بنا وقّوتها.

ما إن أستیقظ، وأنهض من فراشي، حّتى أستطیع أن أفّكر وأرّكز للحظة بالسعادة اإللهّیة المزروعة في داخلي. كم یسَعد إلهنا
ندما ُأدرك مدى حّبه لي والغفران اّلذي وهبه إیاّي! وأستطیع أن أستحضر صوًرا طیلة یومي، ُتساعدني على انفتاٍح أكبر لتقّبل نعمة

غفران، وتجعلني أعیش بامتناٍن داخليٍّ عمیٍق.
      أستطیع أن أتخّیل الفرح اّلذي اختبرته على سبیل المثال عندما ظهرت نتیجة إحدى الخزعات اّلتي ُأخذت من شخٍص أحّبه،
، أو عندما یتجاوب الشخص اّلذي أحّب مع حّبي انت النتیجة سلبّیًة، أو عندما ُرزق أحد أصدقائي بطفٍل بعد طول انتظار وتمنٍّ

، ویبادلني المشاعر نفسها. یا لبهجة اهللا بنا!
عادًة ما نقاوم الدافع للمعرفة. كیف أّن اهللا یغفر خطایانا اّلتي اقترفناها أو أعمالنا اّلتي فشلنا في القیام بها بشكٍل قویٍم. لكّن
جابة على هذا التساؤل یكمن في سّر الحّب، حبٍّ ال مشروط وال محدود. ولنا أن نتخّیل كیف أّننا نغفر البننا، أو زوجنا (زوجتنا)
 أحد أصدقائنا ببساطٍة لمجّرد أّن حّبنا أكبر وأقوى بمّراٍت ومّراٍت من الخطأ اّلذي ارتكبه. فكم بالحرّي اهللا أبانا اّلذي یفوق حّبه لي

ّل الحّب البشرّي قاطبًة. ألّنه سامحني وغفر لي بمجانّیٍة وبساطٍة.
َنصف عادًة اندهاشنا بعباراٍت كالتالي: "هذا غیر ممكن! من المستحیل أن أصّدق!". سأعّمق مشاعري هذا األسبوع لئال أقف
ى مستوى العقل فقط تجاه غفران اهللا لي، بل على مستوى المشاعر أیًضا: أعّبر، أحتفل، أقبل بامتناٍن مدى فرحة اهللا بي وبكّل

حٍد غفر له خطایاه بمجانّیٍة وبساطٍة.
استخدْم مصادر هذا األسبوع لتعّمق هذه الخبرة، وال تنس أن تشاركنا، وُتشاطرنا خبرتك الروحّیة، فال شّك أّن النِّعم اّلتي

تبرها قد تساعد اآلخرین في حیاتهم وریاضتهم هذه.
 

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

  
بوصلتنا: أتعّلم كیف أتبع طریق الرّب؟

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.
 

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/165-guide-08
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/166-compass-08
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/167-budget-08


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

 

* یوحنا 4: 5 – 42. یسوع عند السامریّین

* یوحنا 9: 1 – 41. شفاء األعمى

* یوحنا 8: 3 -11. یسوع یعفو عن الزانیة

* ھوشع 14: 1 – 10. توبة إسرائیل والعفو عنھ

* صفنیا 3: 11 – 20. مزمورا ابتھاج في صھیون

 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      

* نشید مریم، لوقا 1: 46 - 55 
* جسد المسیح

* افتح باب قلبي 
* صالة شكر

 

 

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

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/168-reading08-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/169-reading08-02
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/170-reading08-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/171-reading08-04
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/172-reading08-06
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=78:prayer01-01&catid=78:week-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/173-prayer08-02
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/162-prayer07-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/174-prayer08-04
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/175-prayer08-05

