
األسبوع الثالث عشر: هللا يُعّد الطريق
    

دلیلنا: الوعد
ُترینا أولى الصفحات في شریط حیاة عائلة یسوع، صبر اهللا وثقته وهو ُیعّد الطریق كي ُیرسل یسوع إلى عالمنا: یمكننا أن نرى
ورة اهللا وهو یدعو ابراهیم وسارة لكي یتركا أرض ذویهم لیشرعا في رحلٍة جدیدٍة. كما یمكننا أن نشاهد مولد اسحق ومن بعده یعقوب
سرائیل". ونأتي بعدها على صوٍر شّتى من تاریخ العبودّیة في أرض مصر، والدة موسى وحیاته، والخروج من أرض مصر ومن ثّم
ّرّیة، وأربعین سنًة من الضیاع في البّرّیة، والسنین األولى ألرض المیعاد. صور تحّول اسرائیل من حیاة البدو الُرّحل إلى شعٍب

عود من اهللا: "َوَتُكوُنوَن ِلي َشْعًبا َوَأَنا َأُكوُن َلُكْم ِإلًها". (حزقیال 36: 28ب).

أرسل اهللا في بادئ األمر قضاًة لیحكموا بالعدل بین الناس ویفّضوا الخصومات، ومن ثّمة عّین لهم ملوًكا لیحكموهم، وبعد ذلك
سل لهم أنبیاء كي یطعنوا بأحكام الملوك الفاسدة. ولعّلنا سُنصدم عندما نرى صوًرا للخیانة في قلب هذه العائلة، انقسامها إلى أمٍم،

موت اّلذي شّتتها في السبي إلى بابل. وهنالك أیًضا صوٌر إلعادة بناء الهیكل وفترٌة من السالم النسبّي في ظّل االحتالل الرومانّي.

یمتلئ هذا األسبوع بعبق زمن المجيء. وفي عمق رغبتنا كي ننمو في حّبنا للمسیح ومعرفته واتّباعه، سنعود خطوًة إلى الوراء،
ى زمن انتظار الوعد اإللهّي، إذ هنالك وعٌد بأرٍض، وعٌد بملٍك ومملكٍة أزلّیٍة. بّشر األنبیاء بما سیكون علیه "یوم یأتي الرّب". ُتخبرنا
ه النبوءات جمیعها عن رسالة المسیح، وسُتساعدنا على استیعاب الخلط وسوء الفهم الّلذین واجههما یسوع مع الشعب الیهودّي بكّل ما

اله من رفٍض وصدٍّ للّرسالة المتناقضة تماًما لما انتظروه من ملٍك أرضيٍّ یتّمم الوعد اإللهّي.

هذا األسبوع، سندع عقولنا وقلوبنا ُتصغي إلى القّصة اّلتي مّهدت مجيء یسوع المسیح إلى عالمنا وحیاتنا. وكأشخاٍص یحّبون
سیح نوّد أن نعرف كّل شيء عنه. وعندما ننظر إلى صور هذه األزمنة المبّكرة لمجيء المسیح، سیزداد امتناننا اللتزام اهللا بوعده لنا،

سال ابنه الوحید في رسالٍة، وحده هو اّلذي یستطیع أن یحمل وزرها.

سنتأّمل في فترات نهارنا بكّل ما سیدخل إلى قلوبنا، ونسأل ذواتنا: إلى أّي مًدى ُتعّمق هذه الصور معرفتنا بالمسیح وفهمنا
سالته؟ هل ننمو في حبٍّ أعمق؟ ما اّلذي ُنوّد أن ُنعّبر عنه بعد مشاهدتنا للّصور اّلتي مّهدت لحیاة مخّلصنا؟

 
ُمرافقنا

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

 

بوصلتنا: اختبار بساطة االنتظار
 

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
ّ

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/220-guide-13
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/221-compass-13
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/222-budget-13


بعض القراءات الكتابّیة اّلتي تتناسب مع محطتنا في هذا األسبوع.
 

* تكوین 12: 1 – 7. دعوة ابراھیم
* تكوین 18: 1 – 15. ترائي هللا في ممرا

* تكوین 37: 1 – 36. یوسف وإخوتھ
* خروج 2: 1 – 25. مولد موسى

 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      

* أصمُت وانتظر
* خروج 15: 1 – 18. نشید االنتصار

* مزمور 81

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