
األسبوع الثاني عشر: رحمة هللا تُرسل يسوع إلى عالمنا
    

دلیلنا: مع یسوع في رسالته
لقد استجبنا لدعوة المسیح لنا، لدعوة من ُیحّبنا. وفي مرحلٍة أولى أفصحنا عن رغبتنا إلى أن نكون معه في رسالته "مهّمته" اّلتي

لها إلیه العلّي. لكّننا الیوم مدعّوون ألن نهب ذواتنا لّلذي ُیحّبنا لتنمو هذه الّرغبة وتتعّمق في رفقة یسوع وصحبته.

وكما ینمو ُحّبي ُتجاه أحدهم – خاّصة إن قّدم لي هذا الشخص الكثیر عربوًنا لحّبه لي – أختبر رغبًة في داخلي ال ألن أكون
 صحبته وحسب، بل ألن أعرف كّل تفصیٍل عنه. فأرّدد في قرارة نفسي قائًال: "ال شيء یروي هذا العطش في قلبي سوى أن أعرف

ر عنك یا من ُأحّب".

. وبالطبع، فهذه ستتجلى في هذا األسبوع واألسابیع الالحقة، رغبتي الوحیدة في أن أعرف یسوع بكّل ما أوتیت من شغٍف وحبٍّ
عرفة لیست معرفًة عقلّیًة، إّنها اكتشاٌف یقودني نحو رغبٍة أعمق في حّب یسوع والتشّبه به، رغبًة أعمق ألن أكون معه في رسالته،

 أعرفه بحمیمّیٍة أكبر فتقودني لحبٍّ أعمق، فأتبعه عن كثٍب.

في األسابیع األولى من هذه الّریاضة "الّرحلة"، نظرت إلى قّصتي "تاریخي"، واكتشفتها عبر تمریٍن للُمخّیلة وقّلبت في شریط
اتي، لكّنني الیوم أسأل یسوع أن ُیریني شریط حیاته الخاّص. أسأل یسوع أن ُیریني كّل التفاصیل اّلتي عاشها، مدفوًعا بتلك الرغبة
ي تسكنني في معرفة "كّل شيٍء" عن المسیح یسوع. ألدعو یسوع أن ُیخبرني قّصته وبذلك أتبعه وأهیم في حّبه وأعرفه معرفًة عمیقًة

ادقًة.

سأبدأ هذه المعرفة هذا األسبوع، فأتأّمل "ُأشاهد بعیون مخّیلتي"، التالي: "األقانیم اإللهّیة الثالثة ینظرون إلى وجه الكون أو ُكرته
اّصة بالبشر. وعند رؤیتهم للّناس ینحدرون جمیًعا إلى جهّنم، ُیقّررون في أزلّیتهم تأنُّس األقنوم الثاني لُیخّلص الجنس البشرّي". ر.ر
1 مشاهدة في التجّسد. ألستحضر صورة المدینة المدّمرة اّلتي ُأرفقت مع األسبوع الخامس أیًضا، فهي ستساعدني على تخّیل مدى

ناعة اّلتي وصلت إلیها البشرّیة وامتدادها عبر تاریخها، تلك اّلتي حّركت األقانیم الثالثة لتحنو على هذا العالم وتخّلصه. وأنا أعرف
 تعبیر اهللا عن حّبه هذا جاء عبر تدبیره الخالصّي "تاریخ الخالص"، من خالل الوعود اّلتي وعد بها إسرائیل، وٕارساله األنبیاء، حّتى
دة ابنه الوحید من العذراء مریم، وحیاته التبشیرّیة اّلتي ُختمت بموت ابنه وقیامته وصعوده إلى السماء، وبذلك منحنا الخالص والحیاة

بدّیة، وخّلصنا من تهلكات الخطیئة.

سأستفید من زّوادة هذا األسبوع للّدخول في سّر التجّسد اإللهّي: تجاوب اهللا مع البشرّیة لیفتدیها. وقد تأّملت في خطیئة العالم
ّل تمّرٍد على الحّب اإللهّي بما في ذلك خطیئتي الشخصّیة وتمّردي. لكّنني منذ هذه الّلحظة فإّنني مدعّو ألتأّمل في جواب اهللا على
ه الخطایا والشرور، هذا الرّد تجّلى في رسالة المسیح وفي حیاته. وألتأّمل في بدایة هذه الرسالة وأصلها، وُألصلِّ من أجل تعّمقي في

ّر الثالوثّي، وألّتِحد معه فأعرف كیف قّرر في أزّلیته أن ُیرسل االبن لخالصنا.

 
ُمرافقنا

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

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

 

* أفسس 1: 3 – 14. التدبیر اآلتي للخالص
* كولوسي 1: 9 – 22. أّولیّة المسیح

* یوحنا 1: 1 – 18. في البدء كان الكلمة
 

بعض القراءات الروحّیة الُمساعدة:
 

* لقد أحبّنا منذ البدء
* أرسل ابنھ الوحید لیُحّررنا

* ُمعجزة التجّسد

 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      

* قدنا إلى النور
* یا آب یسوع المسیح

* أحببت العالم حبًّا عظیًما

 

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