
األسبوع الرابع عشر: هللا يُبّشر بالطريق، وخدمه مستعّدون لتلبية
النداء

    

دلیلنا: اإلیمان اّلذي كّون یسوع
عندما ننظر إلى شریط الصور الخاّص بصدیٍق مقّرٍب لنا، أكثر ما ُیثیر فضولنا هو استفسارنا عن جّدیه أو والدیه. نتفّرس في

وههم ال لنرى التشابه النسبّي بینهم فحسب، بل لنمّیز بعًضا من الصفات المشتركة، وأثرها في شخصّیة صدیقنا.
سنتأّمل هذا األسبوع في الفصلین األّولین من إنجیل مّتى وٕانجیل لوقا، لنقصد الغایة اّلتي نبتغیها من نمّونا في معرفة یسوع

سیح بعمٍق أكبر، وبذلك ننمو في عالقة الحّب اّلتي اكتشفناها بیننا وبینه، فتزداد حمیمّیًة، ألّننا ُنرید أن نتبعه بحّرّیٍة أكبر.
سنعمد هذا األسبوع إلى الّتحدیق في وجه زكریا وألیصابات، ویوسف ومریم، ولننتظر ما سیبوح به كلٌّ منهم عن صدیقنا یسوع.
حاول الولوج إلى هذه المشاهد في قلب عالمنا الصاخب وانشغاالته، في قلب حیاتنا الیومّیة. سنحاول أن نستقي كّل ما من شأنه أن

نا على شخصّیة یسوع وسماته من خالل اإلیمان اّلذي كّونه، إیمان ذویه في المقام األّول.
یتطّلب هذا النوع من الصلوات بعض التمّرس، لكّننا جمیًعا نستطیع القیام بها، ألّن هذا ما نقوم به بشكٍل فطريٍّ عندما ُنقابل
ل أحد أصدقائنا. فعندما نضّطلع على أحوال أقرباء صدیقنا، نتعّرف بشكٍل غیر مباشر علیه، فنعرفه ونكتشفه بعمٍق وشفافّیة.

تمّرس في هذا التمرین، ولنقرأ ما ورد ضمن الفقرة تحت عنوان: "ُمرافقنا".
لم یستطع زكریا أن یتخّیل كیف هللا أن یتخّطى عائق العمر عند زوجته ألیصابات، األمر اّلذي سیدفع اهللا إلى عقد لسانه إلى
 یكتب اسم ابنه على لوح من األلواح: یوحنا، ومعناه: "اهللا حّنان". وعندما بّشر المالك مریم، قال لها أّن ال شيء مستحیل عند الرّب.
 قالت ألیصابات: "طوبى ِلَمن آَمَنت: فَسَیِتمُّ ما َبَلغها ِمن ِعنِد الرَّّب". إّن الحال اّلتي كانت علیه مریم ُیبّشر بعظائم العلّي، وكلماتها

طبع عبر التاریخ كّل من تبعها في إیمانها بوعد اهللا.
عندما ننغمس في معمعة انشغاالتنا لهذا األسبوع، ستكّون هذه القصص مسیرتنا لهذه المرحلة. سیكون هنالك زكریا في
حظات اّلتي ُیخالجنا بها الشّك، أو عندما ال نستطیع اإلیمان بحضور اهللا بیننا، ولكن ستأتي لحظاٌت نتقّمص فیها شخصّیة زكریا
دما نقول: "اهللا حّنان". ستساعدنا الصورة الُمرفقة مع هذا األسبوع على االندهاش أمام هذه األمور المستحیلة اّلتي یقوم بها اهللا.
تأتي أوقاٌت نقول فیها أمام هذه الصورة وأمام كّل عظائم الرّب في حیاتنا، كما جاء على لسان مریم: "أنا أمُة الرّب، فلیكن لي بحسب

ك".

 
ُمرافقنا

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

بوصلتنا: التأّمل بواسطة المشاهدة
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.
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- التأّمالت والقراءات الكتابّیة
بعض القراءات الكتابّیة اّلتي تتناسب مع محطتنا في هذا األسبوع.

 

* لوقا 1: 5 – 25، 57 - 66. المالك یبّشر زكریا بیوحنا، ومولد یوحنا.
* لوقا 1: 26 – 38. بشارة مریم

* متى 1: 1 – 25. َحبَل مریم بیسوع من الروح القُُدس
* لوقا 1: 39 – 45. زیارة مریم أللیصابات

 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      

* لوقا 1: 46 – 55. نشید مریم
* لوقا 1: 67 – 79. نشید زكریا

* تعال وایقظنا من غفوتنا
* تبتھج األرض على رجاء مجيء المخلّص

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