
األسبوع الخامس عشر ُمكّرر: مراجعة الِنعم الّتي حصلنا عليھا
    

دلیلنا: اكتناز رأس المال
ُیلّح القّدیس إغناطیوس دي لویوال - في كتابه "الریاضات الروحّیة" - على من یقوم بتوجیه الریاضة الروحّیة ومرافقة
ترّیضین على أهّمّیة تذكیر أولئك بـ "البقاء" حیث یرون ثماًرا روحّیة في صلواتهم، فیتذّوقونها حّتى یشبعوا منها. كما نلتمس الیوم، فإّن
سابیع الماضیة حملت لنا الكثیر من الثمار الروحّیة. وال یأتي هذا األسبوع بزّوادة جدیدة، فزّوادتنا الروحّیة لهذا األسبوع هي الِنعم اّلتي

صلنا علیها من خالل تأّمالتنا في األسابیع الماضیة.

وها نحن نتابع مسیرتنا بعد أن أصبحنا واعین تمام الوعي، أّننا خطأة محبوبون ُغفرت لهم معصیتهم، وقد أنعم علینا العلّي
عوته لنا لنتبع ابنه الوحید في رسالته. سنتذّكر في هذا األسبوع، استجابتنا لنداء یسوع ورغبتنا اّلتي تكبر یوًما بعد یوم، في أن نعرفه
ر، وأن نكون مع اّلذي أحّبنا حّتى المنتهى. هذا وتأّملنا في دعوة یسوع بشخصه، وكیف أّن اهللا قد مّهد منذ القدم لمجیئه عبر العهد
ي قطعه مع الشعب العبرانّي. وولجنا تفاصیل حیاته مع العائلة المقّدسة، وأقاربه، وُمحیطه، وتبیّنا كیف أّنه ولد من مریم العذراء بقّوة
وح القدس. وأخیًرا، وجدنا أنفسنا في ذلك االسطبل النتن، حیث ولد من أجل أن ُیخّلص العالم من وزر الخطیئة. هذا األسبوع هو
صة لنبقى مع یسوع هنالك لفترٍة أطول، لرّبما تشغلنا الكثیر من المشاغل ونحن نسیر هذه المسیرة الروحّیة في وسط حیاتنا الیومّیة.
رّبما لم نلحظ ذلك الرابط بین مجیئه إلى عالمنا في ذلك اإلسطبل الفقیر، وبین مجیئه إلى حیاتنا اّلتي هي أیًضا فقیرة إلى أبعد

دود.

كما تعّودنا، ومنذ استیقاظنا في صبیحة كّل یوم، سنلتفت إلى بعض الِنعم اّلتي حصلنا علیها، واّلتي نحن شاكرین اهللا علیها
عل. قد تكون ِنعمة واحدة فقط نشكر اهللا علیها طیلة هذا األسبوع، مثًال: "إّن مشاعرنا تنقاد أكثر فأكثر نحو شخص یسوع المسیح،
غبتنا في اّتباعه". سُتساعدنا زّوادة هذا األسبوع على االنطالق في اكتشاف هذه الِنعم، وكذلك تعمیقها، وٕایجاد الكلمات المالئمة

صالتنا الشخصّیة.

سندع تأّملنا الیومي یتفاعل مع أحداث حیاتنا االعتیادّیة حیث سیتغلغل إلى خلفّیة نهارنا، ومهما كان األمر اّلذي نواجهه،
تطیع بمساعدة ِنعمة الروح القدس أّن نحّول كّل حدث بسیط من أحداث حیاتنا كي یكون جزًءا من سّر التجّسد اإللهّي، اّلذي تأّملناه
لة األسابیع المنصرمة. ولو أطلقنا العنان لذواتنا وأسلمناها بین یدي الروح القدس، سنكتشف أّن كّل خبرة إنسانّیة نعیشها مهما

غرت أو عُظمت، هي جزء من الخبرة اإلنسانّیة اّلتي عاشها یسوع المسیح واختبرها في عالمنا یوم تجّسد لُیشاركنا كّل ما نختبر.

أخیًرا، في عشّیة كّل یوم من هذا األسبوع، سنشكر اهللا على الِنعم الجدیدة اّلتي حصلنا علیها هذا األسبوع. ولربما للحظة
ضبة، یمكننا أیًضا أن نشكر یسوع ألّنه تجّسد وأتى إلى عالمنا، وأصبح واحًدا مّنا، وها هو یدعونا لننضّم إلى رسالته في عمق

رّیتنا وبشرّیته.

 
ُمرافقنا

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

بوصلتنا: التأّني إلى حین

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/421-guide-15r
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/422-compass-15r


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.

 

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