
األسبوع السابع عشر ُمكّرر: التوّقف لتجميع الثمار الروحيّة الّتي
جنيناھا حتّى اآلن

    

دلیلنا: الِنعم تعّمق اختبارنا الروحّي
نتوّقف ُمجّدًدا لندع الِنعم اّلتي حصلنا علیها حّتى هذه المحّطة من مسیرتنا، تخترق قلوبنا بعمٍق أكبر. نحن نقوم بهذه الریاضة
وحّیة – اإلغناطّیة وسط انشغاالتنا الیومّیة. وُستصبح هذه التأّمالت خبزنا الیومّي، وسنعتاد علیها كما تعّودنا أكل الخبز. وسننتقل

 هذه المحّطة لنتأّمل في مسیرٍة یقودنا فیها یسوع المسیح لُیرینا حیاته العلنّیة كما عاشها بیننا. 

ال یقودنا هذا األسبوع إلى مناطق جدیدة أبعد، بل ُیبقینا حیث نحن لكّنه یساعدنا بالمقابل على التعّمق في اختبارنا الروحّي.
بدأ مسیرة هذا األسبوع بالّتعبیر عن مشاعرنا. سنجّدد مشاعرنا، وشغفنا، وخیاراتنا، لنكون مع یسوع... أي لنعرفه عن قرٍب أكثر،
حّبه بشكٍل أعمق، ونتبعه في رسالته بشكٍل أكبر وأوسع. وال یبتغي هذا األسبوع تحّدی�ا أكبر نواجهه، أو تفكیًرا أعمق نعقله. إّنما یبتغي
 األسبوع نوًعا من التأكید على مسیرتنا اّلتي وصلت لهذه المحّطة اآلن، وبطریقٍة بسیطة قد تتمّثل بأن نقول ألنفسنا في تلك األوقات

ستقطعة أثناء نهارنا أو في خلفّیة یومنا: "نعم، هذا ما أریده، وهذا ما أختاره، أن أكون معك یا یسوع".

إن الطریقة الُمثلى لتعمیق هذه الِنعم الروحّیة اّلتي نلناها، هي بأن نفرح بها فرًحا نابًعا من صمیم فؤادنا. فنحن نعي تماًما أّن
میق عالقتنا مع یسوع ما هو إّال تغییر، وتحّرر، واندفاع لمعرفة المزید عن یسوع، بكّل بساطة ألّننا ُنحّب هذا الشخص اّلذي ُیحّبنا
 ال تحّده شروط، وال یفوقه أّي حّب على وجه هذه المعمورة. نحن مدعّوون بكّل بساطة لنشعر بهذه الِنعمة في داخلنا، ونفرح بها،

سعد للطریقة اّلتي نكتشف من خاللها یسوع من جدید، وننفتح بكّل حّرّیٍة ِلما ستقودنا إلیها في المستقبل.

سنحاول طیلة هذا األسبوع أن نتوّقف، وباألخّص في األوقات األكثر صعوبًة من غیرها، فنبتسم ابتسامًة تنبع من داخلنا اّلذي
ض سالًما. فال ُتسیطر علینا مصادر الغنى والكرامة، وال تُفزعنا مصادر الفقر والمهانة في حیاتنا. نبتسم، ألّننا ننجذب أكثر فأكثر
ریق یسوع في هذه الحیاة، فننتقل شیًئا فشیًئا من السعي وراء المجد الدنیوّي الباطل، لنسیر في طریق التواضع اّلذي یخّطه لنا یسوع

بعه فیه.

في كّل لیلٍة من هذا األسبوع، سنحاول أن تنبع كلمات الشكر واالمتنان من عمق أعماق قلوبنا ومشاعرنا. فال تقوى فوضى
داث نهارنا أو صعوباته، أو حّتى اخفاقاتنا وخطایانا اّلتي اقترفناها، على مشاعر الشكر واالمتنان ِلما اختبرناه خالل النهار مع
وع، بل تعّمق هذا االمتنان ألّنه مهما واجهنا فهو معنا في كّل تفصیٍل. سنكون شاكرین ألّننا سنكتشف أّن یسوع یقودنا نحو طریٍق
صل بنا إلى منتهى البهجة، بهجة لم نختبرها من قبل، وهذه البهجة أرست أسسها ال على نجاحاتنا، بل على حقیقة أّن حیاتنا باتت

سس على صخرة المسیح، وترعاها یدا عنایة العلّي. 

 
ُمرافقنا

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

بوصلتنا: یسوع اإلنسان
تأّمل ُمرافق كتبه أحد الیسوعّیین لُیساعدنا في رحلتنا مع الرّب.

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/424-guide-17r
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/425-compass-17r


 
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.
 

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/426-budget-17r

