
األسبوع الخامس عشر: اختبار سّر تجّسد يسوع من أجلنا
    

دلیلنا: نعمة سّر التجّسد
كثٌر هّن األّمهات اللواتي یتلین على مسامع أطفالهّن تفاصیل یوم والدتهم، عشّیة یوم عید میالدهم، وسنًة بعد سنٍة، تتكّرر هذه

اصیل. وفي هذه المحّطة من الریاضة، سندع یسوع یقّص لنا تفاصیل یوم والدته من جدیٍد.
سنتخّطى أبعاد ما یسرده اإلنجیلّیان مّتى ولوقا في روایتهما عن المیالد. وسنتعّمق أكثر في هذا الحدث إثر تفاعل مخّیلتنا مع
اهد لوالداٍت سبق أن اختبرناها في حیاتنا. في هذا األسبوع، سنتلقى نعمة اختبار سّر تجّسد المسیح من أجلنا، ونفهم القصد اإللهّي

 خاللها.
ستواصل مشاعرنا الداخلّیة ورغباتنا في التعّرف بشكٍل أعمق على شخص المسیح، ومن المهّم أن نجّدد هذه الرغبة في هذا
سبوع، إذ سنطلب الّنعمة كي نتعّرف علیه بشكٍل أقرب من خالل مراقبتنا له وفهمنا لألمور اّلتي أحاطت به حینها، وسنرغب أیًضا أن

سرنا حّبنا له بشكٍل أقوى. ألّننا على علٍم أّن حّبنا له ینمو ویكبر أكثر فأكثر، وستزداد رغبتنا، بدورها، أصالًة في اّتباعه في رسالته.
سنمأل خلفّیة أسبوعنا بمشهد والدته، فهي ُتخبرنا بحقیقته؛ كما وسبق أن اختبرنا، فلسنا مدعّوین لتمارین ذهنّیة تنتج عنها أفكاٌر
ّینة، بل نحن مدعّوون الختبار مشاعرنا مع هذا المشهد. لذلك، سنتفاعل مع مشهد والدته، ومع القلق اّلذي یعتري یوسف ومریم،
الهما الُمّدقعة، وبساطة اندهاشهما لوالدة ابن اهللا والدًة بشرّیة، وتعّجبهما لزیارة الرعاة وسجودهم له، والتفاعل أكثر فأكثر مع الخطر

ي ما لبس أن أحاط بهذا المولود الّصغیر.
هل لي في بحر هذا األسبوع أن أتفاعل، مع قلق مریم ویوسف وحیرتهما، وذلك إثر كّل قلٍق ینتابني بدوري؟ هل لي أن أتفاعل
 معاناة مریم في والدتها البنها البكر، وفي كفاحها من أجل وهب ذاتها ومنحها حیاًة جدیدًة إلى هذا العالم، من خالل الكّد والجهد
ي أبذلهما في عملي؟ هل أستطیع أن أعرف أّي مذوٍد أسأل اهللا أن یضعني فیه كي أتشّبه بابنه الوحید؟ هل أشعر بهذه األمور وهي
لغل في حیاتي الواقعّیة؛ عندما أحّدق بیسوع الطفل المضجع في المذود؟ هل أستطیع أن أرى صورته في كّل فقیٍر، أو محتاٍج أو

ق، وبذلك ُأدرك البهجة اّلتي اعترت الرعاة لحظة رؤیتهم لهذا الطفل العجائبّي؟
 تساعدني الوسائل العملّیة على الّدخول أكثر فأكثر في ِنَعم هذا األسبوع اّلتي أسألها من اهللا. ونرجو منك أن ُتشاركنا هذه الِنَعم

خصّیة في الموقع المخّصص لها على موقعنا اإللكترونّي.
ولنسأل یسوع المسیح اّلذي تجّسد وأصبح إنساًنا كامًال على صورتنا أن ُیساعدنا على النمّو بشكٍل أعمق في التعّرف علیه،
لك ُنحّبه بشكٍل أكبر مّما ینعكس على عالقتنا مع اآلخرین اّلذین نلتقیهم في عالمنا الیوم، إذ إّنهم یحملون في داخلهم صورة یسوع

سیح.

 
ُمرافقنا

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

بوصلتنا: ماذا نرى؟
تأّمل ُمرافق كتبه أحد الیسوعّیین لُیساعدنا في رحلتنا مع الرّب.

 

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/241-guide-15
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/242-compass-15


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.

 

* متّى 1: 18 – 24. َحبَل مریم بیسوع من الروح القُُدس
* لوقا 2: 1 – 21. میالد یسوع

* متّى 2: 1 – 12. قدوم المجوس وسجودھم لیسوع
* متّى 2: 13 – 23. یسوع في مصر

 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      

* مزمور 98
* مجدك حّل في عالمنا

* ابتھجوا یا جمیع األمم!

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

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/243-budget-15
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/244-reading15-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/245-reading15-02
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/246-reading15-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/247-reading15-04
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=78:prayer01-01&catid=78:week-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/248-prayer15-02
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/249-prayer15-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/250-prayer15-04

