
األسبوع العاشر: دعوة الحّب – أرجوك ُكن معي
    

دلیلنا: 

 
ُمرافقنا

دعوة معمودیتنا.
ألتصّور أن أحًدا ُأحّبه قد عاد لتّوه من خدمٍة رسولّیٍة استمّرت أسبوًعا، لیخدم في مكاٍن بحاجٍة إلى الّرسالة، ولیكن "جنوب

ودان" على سبیل المثال، وألتخّیل أّنه أرسل بدوره رسالًة "دعوًة" لي، جاء فیها:

" عزیزي/ عزیزتي...

إّن هذه الخبرة قد غّیرت حیاتي، إذ مألت قلبي. أشعر بنداٍء عمیٍق ألعود إلى هناك، وأخدم سنًة إضافّیًة. هل یمكننا التنسیق
 والعمل على التفاصیل لنقضي سنًة نخدم فیها هناك؟ هّال تأتي وتكون بجانبي؟ فأنا على یقیٍن بأّن األمور ستكون ُمغایرًة لو تشاركنا
 العمل. فأنا أحتاج إلى حّبك ودعمك. أحتاج حق�ا إلیك. أعرف أّن األمر لیس بالسهل لكّننا إذا ما ترافقنا، سُیساند أحدنا اآلخر.
علم أّن الحّب اّلذي سیملؤنا ال یمكن وصفه وحّده في كلماٍت، ونحن نتشارك هذه الخدمة "الخبرة" سوًیا. أرجوك تعال معي وكن

نبي."

طوال هذا األسبوع من هذه الریاضة، سأتأّمل وأفّكر ملی�ا بهذه الدعوة "االفتراضّیة" اّلتي أتتني من شخٍص ُأحّب. ما هو تأثیرها
ّي؟ وٕان كنُت أحّب حق�ا هذا الشخص اّلذي یدعوني، هل أنصاع لمخاوفي المنوطة بصعوبات الرسالة، تلك اّلتي تحول دون تلبیة هذه

عوة؟

وسأقارن طوال هذا األسبوع هذه الدعوة، مع دعوٍة ُأخرى كان یسوع قد أرسلها إلّي، وجاء فیها:

طوال األسابیع الماضیة، كنت أتوق لهذه الّلحظة الُمبهجة – كي ُأریك كم أحّبك، وكم وددت أن تعلم رغبتي في تحریر قلبك.<< 
وم تسألني ماذا علّي أن أقوم به – فأنا متلّهٌف ألدعوك أن تكون معي.  

جوك، ابَق معي في الرسالة اّلتي أوكلني إیاها اآلب، فــ: "ُروُح الرَّبِّ َعَليَّ ِألَنَُّه َمَسَحني ِألَُبشَِّر الُفَقراء وَأرَسَلني ُألعِلَن ِللَمأسوریَن َتخِلَیَة
یِلهم وِللُعمیاِن َعوَدَة البَصِر ِإَلیِهم وُأَفرَِّج عِن الـَمظلومین." (لوقا 4: 8).

وأنا بحاجٍة إلیك، أنا بحاجٍة لدعمك لي في هذه الرسالة ولقلبك المتحّرر. ولن تكون مهّمتنا سهلًة دوًما، لكننا سنكون مًعا حتًما
 كّل خطوٍة. وٕان كنت معي في تحّدیات الحّب ونضاله، سننمو مًعا في الحّب. إن كنت معي وتخّلیت عن حّبك لذاتك - وهذا
وقف هو في صلب رسالتنا - ستكون حینها معي في الحیاة في ملئها وفي آبدها. "هذا ما أضمنه لك لألبد". إّن ملكوت اهللا قد

رب، ومًعا نستطیع تحقیقه وجعله في متناول الجمیع.       

أرجوك كن معي.>>

تأّمل هذه الرسالة طیلة هذا األسبوع، اشعر بها. هذا هو النداء اّلذي سمعته یوم معمودّیتك، وهذا النداء لیس افتراضی�ا كما
سالة األولى بل هو دعوٌة حقیقّیٌة، یدعوني یسوع من خاللها ألكون معه الیوم في رسالته.

وأتأّمل كم أّنني محظوٌظ الستالمي دعوة الحّب هذه! وكما اعتدت سابًقا خالل هذه الریاضة، استخدم جمیع الوسائل المتاحة
ا األسبوع، وال تنس مشاركتنا النِّعم اّلتي تنالها.

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/185-guide-10


 

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

بوصلتنا: معرفة یسوع. 
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.

 

* لوقا 14: 14 – 20. یسوع یشرع في التبشیر
* مرقس 1: 16 – 20. دعوة التالمیذ األّولین
* لوقا 5: 27 – 31. یسوع یأكل مع الخاطئین
* لوقا 9: 57 – 62. التفّرغ للحیاة الرسولیّة

* لوقا 12: 32 – 34. الكنـز في السموات

 
 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      

* قدني أیُّھا النور اللطیف.
. * صالة من أجل قلٍب سخيٍّ

* الطریق أمامنا.

 

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