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دلیلنا: حّب اهللا لنا یشفینا
ارتمینا األسبوع الفائت في أحضان المغفرة اإللهّیة. قِبلنا واحتفلنا برحمته الغافرة، وبحكم ذلك نختبر حیاتنا من اآلن وصاعًدا
ى أّننا خطأٌة ُغفر لهم "خطأة محبوبون". أّما هذا األسبوع فسُنقدم على الخطوة التالّیة، إذ یقّدم لنا اهللا أكثر من الغفران، یقّدم لنا الحّب

هّي عالوًة على الغفران. یقّدم لنا القّوة لُنشفى.

لكّننا سننطلق من الحّب اّلذي استقبلناه في األسبوع الفائت، فنعوُد خطوًة إلى لوراء تماًما كما في الصورة الُمرفقة لهذا األسبوع،
صِغ إلى عمق الحّب اإللهّي، اّلذي یقول لنا: "لن أسامحك فحسب، بل أعدك أن أكون دائًما معك، فلن تكون وحیًدا بعد اآلن. لم تُعد
جٍة إلى خدمة مصالحك الذاتّیة، سأشفیك من كبریائك، سأحّررك من كّل أشكال الخطیئة الهّدامة اّلتي تُقّیدك، أعدك بأّنني سأمأل

ك من حّبي ومن نعمة السالم ومن الشجاعة، سأمأله شغًفا لُتشارك هذا الحّب في خدمة اآلخرین".

تختصر الصورة الُمرفقة هذا األسبوع رمزّیة هذه الكلمات: "أنت ثمیٌن في عینّي، سأشفیك من جراحك". إذ سّلَطت رحلتنا في
سیرتها الضوء على الكثیر من الجراح. لكّننا كما قلنا سابًقا، سنحتفل بالمغفرة اّلتي نلناها، تلك اّلتي ُتحّررنا من الخطیئة وعبودّیتها.
وم، وفي كّل یوٍم من أّیام هذا األسبوع، في خلفّیة صلواتنا وأعمالنا وتفكیرنا، سنسمع ذلك الصوت العذب اّلذي یعدنا بالكمال، إّنه

وٌت ُیخاطبني بشكٍل شخصّي.

سنشعر بهذا النداء ببساطة في هذا األسبوع، وسندع ذواتنا تختبر قّوته. في خضّم األسابیع الفائتة، شعرت بمدى ضعفي، إذ
ل للتصّرف برّد فعٍل متمّرٍد، أنانيٍّ متمحوٍر حول ذاتي. لكّنني مدعوٌّ هذا األسبوع ألختبر الحّریة من عبودّیة هذه الخطایا وأشكالها
؟" (مزمور 116: 2). یذهب بنا هذا تنّوعة. وسأرفع ندائي صارًخا من عمق قلبي: "ماذا َأُردُّ ِإلى الرَّبِّ عن ُكلِّ ما َأحَسَن به إليَّ
، األمر اّلذي یؤول بنا إلى رغبٍة اء أبعد من مشاعر االمتنان وتعابیر الشكر. فاالختبار العمیق للحّب یقودنا دوًما إلى رّد فعٍل ُمِحبٍّ

محٍة في اّتحاٍد أعمق باهللا.

سنعّبر هذا األسبوع عن رّد فعلنا الُمفعم بالحّب، عن رغبتنا في أن نكون مع المسیح في الحّب، ونترك هذه التعابیر تتدّفق من
ق أعماق قلوبنا. وكما اعتدنا سابًقا، سنستخدم المصادر الُمرفقة مع هذا األسبوع، ونصّلي من أجل بعضنا بعًضا – كّل من یقوم
ه الریاضة عبر هذا الموقع في كّل أنحاء العالم – وبذلك سیشّكل هذا األسبوع خبرًة نعیش من خاللها وعد الحّب الحنون بالشفاء

حّرر واالنطالق.
 

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

  
 

بوصلتنا: "ارتباٌك شاكر" أمام رحمة هللا.
 

تأّمل ُمرافق كتبه أحد الیسوعّیین لُیساعدنا في رحلتنا مع الرّب.
 

زّوادتنا

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/176-guide-09
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/177-compass-09
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/178-budget-09


 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 – 10. الخالص المجَّ

* كولسي 3: 8 – 17. كّل واحد منكم ھو إنساٌن جدید

* روما 5: 1 -11. حصول اِإلنسان على البّر ومصالحتھ وخالصھ

* مرقس 2: 1 – 10. شفاء مقعد في كفرناحوم

 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      

* صالة للقّدیس باتریك للباس درع الحمایة اإللھیّة.
* أتوّسل إلیك انقذني!

* جسد المسیح.
 

 

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

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/179-reading09-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/180-reading09-02
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/181-reading09-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/182-reading09-04
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=78:prayer01-01&catid=78:week-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/183-prayer09-02
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/184-prayer09-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/184-prayer09-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/162-prayer07-03

