
األسبوع السابع عشر: طريقتان للّرغبة واالختيار
    

دلیلنا: ما نریده وما نرغب به
لقد بدأنا في التأّمل في حیاة یسوع. وقد رأینا، منذ البدایة، كیف أّن حیاته قد ُكّونت وُأّسست على ثقته العمیقة باهللا، وذلك إثر
تسالمه لمخّططات العلّي في حیاته، وقبوله لحیاة الفقر والمهانة. وقد صّلینا بدورنا كي نعرفه بشكٍل أعمق، فُنحّبه بشكٍل أكبر ونرغب
باعه. وقبل أن نتابع التأّمل في خدمته وفي رسالته، سنأخذ بضع أسابیع كي نهّیئ أنفسنا لتقودنا هذه الریاضة فتكّون ذواتنا من جدید

ید النظر في خیاراتنا الحیاتّیة وبذلك نكون على مقربٍة من یسوع المسیح في مسیرة دربنا.

جمیع األمور تتمحور حول "الّرغبة" عندما تأتي لحظة اّتخاذ القرارات. وكي نستوعب تلك الخیارات اّلتي نأخذها، أو نهّیئ
سنا لنعقد العزم على اختیارها الحًقا، یجب علینا أن نفهم رغباتنا وكیفّیة عملها في داخلنا، ونستعد داخلی�ا كي نكون منفتحین حیال

یرها أو تعدیلها.

في خضّم هذا األسبوع، وخاّصًة في أوقاتنا الضائعة بین المهام اّلتي نقوم بها وتلك اّلتي تضعنا في توّتٍر دائم، سنحاول أن نفهم
طریقة اّلتي قادت رغباتنا لنضع ذواتنا مع المسیح. وبذلك نتجاوب بحّرّیٍة داخلّیٍة مع الُطرق اّلتي یدعونا إلیها المسیح، فنحاول أن نفهم

 األمور اّلتي ُتعاكس رغبتنا، تلك اّلتي باتت ُتحاصرنا من كّل جهٍة بواسطة ما نعایشه من ثقافٍة وعاداٍت وأعراٍف.

فالرسالة األوضح اّلتي یوّجهها إلینا المجتمع، والقیم اّلتي تُبرزها وسائل االعالم وتسعى إلى إغوائنا من خاللها هي: كّلما
لكت أكثر، سِعدت أكثر". وال شّك أّن هذا المبدأ مهّذٌب ولطیٌف في ظاهره لكّنه متماسٌك منطقی�ا أیًضا. فلو كانت القّلة جّیدة، لكانت
ثرة أكثر جودًة. وبذلك یبدو من الطبیعّي لنا أن نعمل ونجتهد أكثر فأكثر كي نغتني بشكٍل أسرع. فنكسب ونبّدد، فُندمن بطریقٍة أو
خرى على أموٍر ال معنى لها، ولكّننا نتأقلم مع متطّلبات هذه الحیاة بشكٍل فطرّي. وال تنحصر األمور اّلتي نكتنزها على الحاجیات، بل
خّطاها لتشمل االنجازات والمآثر، وكذلك العالقات السطحّیة اّلتي تبتغي في المقام األّول لفت نظر َمْن حولنا، وكّل ما یتعّلق بمسائل
جاح الشخصّي أو المهنّي أو االجتماعّي. وما یرتبط مع هذه التصّرفات ارتباًطا وثیًقا هو حتمّیة الربط بین ما نملكه وما تبدو علیه
ّیة شخصنا. وتكمن الّتجربة في تفكیرنا بأّننا أفضل، عندما نكسب أكثر. ونحكم على بعضنا اآلخر بهذا المقیاس الزائف للّنجاحات.
ن ال شيء سّيء متأّصل في النجاحات وفي الرغبة بالتمّلك، أو التمّیز والتزّلفات الُمرافقة لها، فهذه االغراءات من شأنها أن تقودنا
كّبر، والعجرفة، والمیل إلى االستقاللّیة عن اهللا. فالغنى یقود إلى الُمفاخرة، والُمفاخرة تقودنا بدورها إلى الكبریاء. لذلك نوّد أن نفهم هذا

سبوع دینامّیة عمل هذه األمور في داخلنا، وكیفّیة تداركها.

لقد رأینا سابًقا كیف أّن الطریقة اّلتي یرغب فیها یسوع مغایرة تماًما لّلتي نعرفها في مجتمعاتنا، ألّن طریقته في اّتخاذ القرارات قد
بتها تلك المعاییر اّلتي لطالما جذبتنا التّباع یسوع في رسالته، لذلك تسكننا الرغبة الیوم لمعرفتها بعمٍق أكبر. یجذبنا یسوع باّتجاه
غبة األعمق أال وهي الثقة باهللا العلّي. ونحن نختبر بدورنا مدى حساسّیة هذا النوع من الّتسلیم. عندما تكون جمیع العطایا في هذه
نیا هي نعمة من عُل، ال نستطیع قیاسها، وال نستطیع تقییم أنفسنا واآلخرین بمقدار ما نكتنز أو نمتلك، وهذا ما نقصده بـ"الفقر
وحّي"، والحّرّیة الداخلّیة المرتبطة بها، اّلذین ُیضیفان علینا الشعور بالفرح والبهجة الحقیقّیین. من ناحیٍة ُأخرى، ُیریدنا یسوع أن نفهم
 هذه الرغبات األصیلة إّنما تسبح بعكس تّیار المجتمعات مهما اختلفت، فإن كان الغنى یقود إلى الفخر - في هذه المجتمعات -
فقر حتًما یقود إلى االحتقار. فأغلب الناس ال تحترم مفهوم الثقة باهللا واالّتكال على نعمته فقط. ومن رغبتنا في الفقر الروحّي ینبثق



تاحنا نحو الفقر المادّي، لو كان هذا ما سینعمه اهللا علینا. وكّلما قّلت رغبتنا في التمّلك، كّلما صغرنا في أعین الناس من حولنا.
ك، وحدها الرغبة في الثقة باهللا واالّتكال على نعمته یقوداننا إلى هذه الّرغبة في تقّبل المهانة، والّذل، واالحتقار مع یسوع المذلول
ُمهان والُمحتقر. ففي الّنهایة، هذا هو طریق التواضع واالستعدادّیة ألّي خدمٍة متواضعٍة نقوم بها مع المسیح. ولنضع هذه اآللّیة
وحّیة ُنصب أعیننا: الثّقة باهللا وحده تقودنا إلى الفقر الروحّي، والفقر الروحّي یقودنا بدوره إلى المهانة، وأّما تقّبل المهانة فتقودنا إلى

ح التواضع.

ستساعدنا زّوادة هذا األسبوع وما تشمله من نصائح عملّیة على دخول هذه المنظومة الروحّیة بشكٍل أعمق. وستساعدنا كذلك
ى ترجمة هذه القرارات إلى صلواٍت شخصّیٍة، ولنتذّكر دوًما دور الصورة الُمرفقة في مساعدتها لنا في تأّمالتنا.

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

  
بوصلتنا: من نحن؟

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.

 

* متى 5: 1 – 16. التطویبات
* فیلیبي 4: 11 – 15. كّل شيء بالّذي یقّویني

* غالطیة 5: 16 – 26. الحریة والمحبّة
* األولى إلى طیموتاوس 6: 6 – 10، 17 – 19. صورة الغني المسیحّي

* بطرس األولى  5: 1 – 11. تنبیھات على المؤمنین
 

 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      

* الصالة الربّیّة
*السالم المالئكّي

* صالة من أجل طلب الفقر على ُخطى المسیح
* جسد المسیح

 

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/261-guide-17
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/262-compass-17
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/263-budget-17
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/264-reading17-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/265-reading17-02
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/266-reading17-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/267-reading17-04
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/268-reading17-05
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=78:prayer01-01&catid=78:week-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/269-prayer17-02
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/270-prayer17-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/271-prayer17-04
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/162-prayer07-03


 

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


