
األسبوع الحادي عشر: دعوة الحّب – جوابنا
    

دلیلنا: 
في هذا األسبوع، سأتأّمل في تجاوبي لدعوة الحّب هذه. فمن خالل تمارین األسبوع الماضي، علمت أّن مدى تجاوبي لدعوة
ّب هذه یرتبط بعمق هذا الحّب اّلذي أحمله للشخص اّلذي یدعوني. فأنا إذ ُأبادر إیجاًبا إلى هذه الدعوة، حّتى وٕان كان هذا التجاوب

لًفا شخصی�ا، فأنا مستعّد للتضحیة فالحّب یقودني دوًما نحو الوحدة واالّتحاد، ألكون واحًدا مع من ُأحّب.
سأدع قلبي یتجاوب مع نداء یسوع له، إذ یمكنني العودة إلى دلیل األسبوع الماضي ألتذّكر هذا النداء ومالمحه، فهو دعوٌة
ضّم إلیه في بشارته بملكوت اهللا؛ وهي دعوة تختلف بحسب كّل واحٍد مّنا، ألّننا على مواهب مختلفة، وقد ُوهبنا ِنَعًما ُمختلفًة تسكن
بنا. واختبرنا تجارب فریدةً للّضیق ولأللم، كّونت في داخلنا قدراٍت مختلفة للتعامل مع اآلخرین والتعاطف مع المتأّلمین. فثّمة مظاهر
تلفة للدعوة الموّجهة لكّل واحٍد مّنا، تأخذ بعین االعتبار عمرنا ومواهبنا ومقدراتنا في تأثیرنا على اآلخرین. أنا مدعّو ألن أسمع هذا

ه لي بشكٍل شخصّي. لكن على اختالف هذه الدعوات فإّن جوابنا هو واحد: َنَعم! اء تماًما كما یوجَّ
فال سعادة حقیقّیة في هذه الحیاة ما لم تَُتّوج بحضور المسیح فیها واتّباعه. فالسؤال اّلذي یطرح نفسه هذا األسبوع هو: ما مدى

ق حّبي "تجاوبي" لحّب المسیح؟ ولن أعرف إلى أین ستقودني كلمة "َنَعم" في هذه السنة أو في السنوات القادمة.
لذلك، فعلى مستوى أّول سأفتح قلبي لنداء المسیح لي، مهما كان لهذا النداء من ُكلفٍة، أقّدم ذاتي بكّلیتها له. لكن، على مستوى
، ستحّركني الَنَعم اّلتي نلتها في األسابیع الماضّیة واّلتي أغدقها علّي المسیح عندما كشف لي عن حّبه الالمتناهي، خاّصًة وأّنني أوّد

 أواجه أّي میٍل دنیويٍّ أو عبثيٍّ من شأنه أن یمتّص هذه الرغبات ویخنقها.
وألّن رّبنا اختارني لهذه المهّمة، فیتوّجب علّي أّال ُأفصح عن رغبتي في اّتباعه في الفقر والتضامن مع كّل عوٍز بشريٍّ فحسب،

 أن ُأفصح عن رغبٍة أصیلٍة في العیش معه بروح الّتسلیم نفسها وٕاخالء الّذات.
فلتمّثل الصورة الُمرفقة مع هذا األسبوع، تجاوبي مع نداء یسوع، ولتكن الـَنَعم الخاّصة بي، َنَعًما تقودني ألّن أكون مع المسیح
خرین. وألوّظف زّوادة هذا األسبوع كي تساعدني على التأّمل والصالة، خاّصًة في فقرة "زّوادتنا". وألتشارك الَنَعم والصلوات في

كان المخّصص لها لهذا األسبوع.
ُألعّبر بكلماتي الخاّصة عن هذا التجاوب مع المسیح، خاّصًة في هذا األسبوع. إذ إّن األسابیع القادمة تحمل لي الكثیر من
ّمالت لتعمیق هذا التفكیر. ألنمو وُألَعمق شعوري ورغبتي في التشّبه بالمسیح واتّباعه، فأكتشف حینها مدى عمق حّبه لي من جهٍة،
ّبي له من جهٍة ُأخرى. فبساطة هذا األسبوع ترمي إلى الّتركیز والّتفكیر حول تلك ال "َنَعم"! وانفتاح قلبي الستقبال الَنَعم اإللهّیة

وهوبة لي.
 
 

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

  
بوصلتنا: الدخول في مملكة المسیح 

تأّمل ُمرافق كتبه أحد الیسوعّیین لُیساعدنا في رحلتنا مع الرّب.
 

زّوادتنا

تقدیم ذواتنا بكّلیاتها.

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/196-guide-11
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/197-compass-11
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/198-budget-11


 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.

 

* أشعیا 6: 1 – 8. دعوة أشعیا
* لوقا 10: 1 – 9، 17 -21. یسوع یُرسل االثنین والسبعین

* مزمور 116
* یوحنا 21: 15 – 19. یسوع یجعل بطرس راعي الخراف

 

بعض القراءات الروحّیة الُمساعدة:
 

* حلقة في سلسلة

 
 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      

* یا رّب استعملني لسالِمك
* أیّھا الرّب األزلّي، رّب جمیع األشیاء
* نسألك باسم یسوع أن تجذبنا إلیھ	

* أبِت إنّي أُسلّم لك ذاتي

 

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

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/199-reading11-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/200-reading11-02
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/201-reading11-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/202-reading11-04
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/203-reading11-05
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=78:prayer01-01&catid=78:week-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/204-prayer11-02
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/205-prayer11-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/206-prayer11-04
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/207-2012-11-24-09-13-52

