
األسبوع الثامن عشر: ثالث طرق لالستجابة لنداء الرّب
    

دلیلنا: دوافعنا
قبل عودتنا إلى التأّمل في حیاة یسوع العلنّیة، سنخّصص أسبوًعا آخر لُنرّسخ دعاماٍت من شأنها أن تمّتن تأّمالتنا وتعّمق
راتنا في وقٍت الحٍق في هذه الریاضة. ونحن على یقیٍن أّننا ننجذب بعمٍق أكبر في عالقتنا مع یسوع المسیح محطًة تلو اُألخرى، هو

ي یدعونا بدوره لحّرّیٍة أكبر في قراراتنا واختیاراتنا اّلتي نّتخذها في حیاتنا الیوم وغًدا.
هذا األسبوع، سأقضي وقًتا في الصالة مع نوٍع ُممّیٍز من الّتمارین الروحّیة – التخّیلّیة، إذ سأتخّیل مشهًدا له أثٌر واقعيٌّ في

تي الیومّیة، وبالتّالي سأفّكر بثالث طرق لالستجابة لنداء الرّب.
سأتصّور في مخّیلتي شخًصا، تتالءم شخصّیته مع شخصّیتي، في كونه یفخر بنفسه ویعتّز بها. والجدیر بالمالحظة، أن یكون
صدر الفخر واالعتزاز هذا إیجابی�ا باإلجمال، لكّنه ال یتجاوب تماًما مع دعوة اهللا لي في هذه الحیاة. قد یكون تعّلًقا بمظهٍر، أو وسائل
یٍه أكتنزها وألهف القتنائها فوق كّل اعتباٍر. فُتصبح في سّلم أولویاتي، ما قد ُیبعدني عن اهللا شیًئا فشیًئا. وقد یظهر في قّوة

خصّیتي وموهبتي الّلتین أوّظفهما بطریقٍة ُأسیطر من خاللها على آخرین، فأستمیل رأیهم بما یتوافق ومصلحتي.
سأحتفظ بأحد هذه النماذج اّلتي أتفاخر بها في ذاكرتي، وسأفّكر بها طیلة هذا األسبوع، واضًعا ُنصب عینّي ثالثة نماذج

ستجابة:
 

الشخص األّول: یوّد لو أّنه ُیقلع عن تعّلقه بما حصل علیه، لكي یهتدي بسالٍم إلى اهللا رّبنا، ویستطیع أن یخُلص، ولكّنه ال
خذ الوسائل الناجعة حّتى ساعة الموت.

الشخص الثاني: ُیرید أن ُیقلع عن تعّلٍق ما، لكّنه ُیرید أن یقلع عنه محتفًظا بما حصل علیه، فیأتي اهللا إلیه، بهذه الّطریقة،
دق علیه بالّنعم في المكان اّلذي یریده هو. وهو ال یتنازل إطالًقا للتّوجه إلى اهللا، بل على العكس ینتظر أن یأتیه اهللا فاتًحا ذراعیه.

الشخص الثالث: ُیرید أن ُیقلع عن تعّلٍق ما، لكّنه ُیرید اإلقالع عنه على الوجه التالي: إّنه ال یتشّبث بما حصل علیه وال یكترث
م االحتفاظ به. ولكنه یرید االحتفاظ به أو اإلقالع عنه بحسب ما یضعه اهللا رّبنا له في إرادته، وما یبدو أّنه األفضل له في سبیل
مة العّزة اإللهّیة وتسبیحها. وفي أثناء ذلك، یرید أن یعتبر أّن له كّل شيٍء في نفسه، فیجتهد في أّال ُیرید ال ذلك األمر وال شیًئا آخر،
 إذا دفعته إلى ذلك خدمة اهللا رّبنا فقط، فتكون الّرغبة في إمكان خدمة اهللا ربنا على وجه أفضل هي اّلتي تدفعه إلى االحتفاظ به أو

 اإلقالع عنه. (ر.ر 153 – 155).

وفي توقي إلى تأّملي بشكٍل أعمق في حیاة یسوع، أطلب النِّعمة في هذا األسبوع، أطلبها مع صباح كّل یوٍم جدیٍد، ومع نهایته.
ل یسوع أن یهبني نعمة الحّرّیة الداخلّیة كي أستجیب إلى دعوته لي، من خالل اختیاري ما ُیحّقق مجد اهللا األعظم، وخالص النفوس

وفر.

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

  

ّ

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/272-guide-18


بوصلتنا: الحّرّیة اّلتي یدعونا إلیها 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 18: 18 – 3. الشاب الغني
* لوقا 9: 57 – 62. األولویّة لنداء الرّب

* متى 6: 24 – 34. العنایة اإللھیّة
* فیلبي 3: 7 – 16. الخسارة في سبیل المسیح

 
 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      

* لتتّم رسالتك في كّل واحٍد فینا
* مزمور 131

* صالة من أجل عدم االنحیاز
 

 

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