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دلیلنا: ابن النّجار
إّن أحّد أكثر الحقائق الدامغة حول شخص یسوع المسیح، هي أّننا نجهل بشكٍل شبه تامٍّ ما قد عاشه في السنوات الثالثین
ولى من حیاته. ونستطیع استخالص بعض التفاصیل من خالل ما كان یدور في أحادیث الناس حینها، وجّليٌّ لنا أّن خلفّیة یسوع

جتماعّیة لم یستسغها الكثیرون ممَّن عرفوه وعرفوا أقاربه، فأحد التُّهم أو التعییرات اّلتي ُأحیلت علیه كانت: "ألیس هذا ابن النّجار؟".
یسمح لنا هذا األسبوع من مسیرة ریاضتنا أن نتعّرف بعض الشيء على مسیرة نمّو شخصّیة یسوع. ألّن النصوص اإلنجیلّیة
ي تتناول الفترة الواقعة بین والدة یسوع ومعمودّیته قلیلٌة جد�ا، ولكّننا سنستعین بمخّیلتنا لردم هذه الفجوة بقدر الُمستطاع، لنعرف عنه

ر.
وٕان تأّملنا قلیًال بشخصّیة یسوع اّلتي نضجت، هل یمكننا أن نعكس هذا التأّمل لنعرف أّي طفولٍة عاشها؟ أيُّ نوٍع من األطفال
ن؟ وما المشاكل اّلتي اعترضت طریقُه في تلك الفترة؟ وما الخیارات اّلتي اّتخذها؟ وٕان كانت مداركنا المعرفّیة عن مراحل الطفولة،
مراهقة، والبلوغ ال بأس بها، یمكننا أن نوّظفها بما یتناسب وخّط الریاضة كي نتعّرف أكثر على شخص المسیح وحیاته. وكما سبق
كرنا مراًرا وتكراًرا، لیست هذه التمارین عقلّیًة فكرّیًة، بل هي تمارین روحّیة ترمي إلى معرفة المسیح بشكٍل أكبر، فنحّبه أكثر، وتسكننا

بٌة أعمق ألن نّتحد معه في رسالته. 
لنفتح عیون قلوبنا كي ُنشاهد الطفولة المبّكرة لیسوع. هل نستطیع أن نستحضر جمیع ما قد عاشه یسوع في صغره، من
اوٍف، وصداماٍت، وٕاخفاقاٍت تماًما كأّي طفٍل صغیٍر في عمره؟ وفیما لو ولجنا حیاة یسوع الُمراهق، هل نستطیع أن نطلب منه أن
نا كیف أصبح الشخص اّلذي كان علیه في حیاته التبشیرّیة، وما اّلذي كّونه؟ وما هي الّصراعات اّلتي عایشها؟ وما هي تساؤالته؟

ن كانت تكمن نقاط ضعفه وقّوته؟ هل لنا أن نتخّیل طبیعة عالقاته في كّل مرحلٍة من مراحل نمّوه المختلفة؟
إذا ما استطعنا أن نذهب إلى أبعد ّمما نعرفه عن یسوع بخصوص سني حیاته غیر العلنّیة، سنعرف أكثر كیف اعتنى به كلٌّ

 یوسف ومریم، ویمكننا حینها أن نتخّیل أّي حیاٍة عاشها مع والدیه في الناصرة، تلك القریة المتواضعة.
نحن نعلم أّن یسوع نظر إلى نفسه على أّنه َمن تتحّقق فیه نبوءة النبّي أشعیا في تبشیره للفقراء، وتحریره للمأسورین. ونعلم أّنه
س معنى أن یكون فقیًرا بالّروح، ونعلم أّنه فهم أّن ملكوت السموات أشبه بالخمیرة في العجین، فهو صغیٌر كحّبة الخردل، وقد أدرك
 على الزؤان والقمح أن ینموا سوی�ا. ونحن نعلم أّنه لم یكن یخاف معاشرة الخاطئین واألكل معهم، أولئك اّلذین كان یتحاشاهم القادة
ینّیون. ونعلم أّنه نظر إلى نفسه نظرة خادٍم ال نظرة مخدوٍم، وهو كالُخبز اّلذي ُیكسر وُیعطى من أجل حیاة العالم. لكن من أین البن

ّجار هذا بكّل هذه التصّرفات الحكیمة؟
لنطمئّن، فالشخص اّلذي أحّبنا هو اّلذي سُیرینا كیف نما في الحكمة والمعرفة والقامة، ویجذبنا بشكٍل أقوى لنتبعه أكثر فأكثر،

ترب منه یوًما بعد یوٍم، وأسبوًعا بعد أسبوٍع.
 
 

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

 

* لوقا 2: 22 – 38. تقـدمة یسـوع �
* لوقا 2: 39 – 40. یسوع یترعرع في كنف عائلتھ

* لوقا 2: 41 – 52. یسوع في الھیكل بین العلماء
* العبرانیّین 1: 1 – 4. عظمة ابن ّهللا المتجسد

 
 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      

* أرسلت ابنك الوحید
* لقد دَعْوك بابن النّجار

* "نشید سمعان" لقد تّمت كلمتك

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