
األسبوع التاسع عشر: رحلة يسوع من الناصرة إلى نھر األردن
    

دلیلنا: رحلة یسوع لتوّلي رسالته
سنعود من جدید مع هذه المحّطة للتأّمل في حیاة یسوع، بعد أن تأّملنا في المحّطتین السابقتین: طریقتان للرغبة واالختیار،
الثة أنواع من االستجابة لنداء الرّب. وبذلك نكون قد تهّیأنا داخلی�ا للتأّمل في حیاة یسوع التبشیرّیة. فرغبتنا في أن نعرف یسوع
كٍل أعمق، كّلما ُغصنا في حّبه أكثر فأكثر، هي الّرغبة اّلتي ستشّذب باقي الرغبات اّلتي تسكننا في اّتباع یسوع واالّتحاد معه في

الته. وال یغیب عن ناظرنا، أّننا طلبنا، وألححنا سعًیا وراء ما ُیحّقق فقط مجد اهللا األعظم، وخیر النفوس األوفر.
والجزئّیة اّلتي سنرّكز علیها في هذا األسبوع، عند تأّملنا لحیاة یسوع العلنّیة، هي متابعة رحلته من بیته حّتى ضفاف نهر
ردن حیث یتقّدم الجمیع لیتعّمد بالماء على ید یوحّنا المعمدان. ففي وقٍت من األوقات، عندما بلغ یسوع حوالي الثالثین من عمره،
ل یسوع عن بیته في الناصرة وقصد نهر األردن، ونزل إلى الماء على الّرغم من ممانعة یوحنا المعمدان له في بادئ األمر، إذ
له یسوع أن یتعّمد على یدیه تماًما كما كان الناس العادّیون یتعّمدون، عندها انفتحت السموات وُسمع صوٌت صارٌخ كجهیر الّرعد

ل: "هوذا ابني الحبیب..."
سُتساعدنا زّوادة هذا األسبوع على التأّمل بهذا المشهد المؤسِّس. فما نرغب به هو التجوال في أنحاء هذا المشهد ضمن حیاتنا
ومّیة االعتیادّیة وسط انشغاالتها. وعندما نتخّیل یسوع وهو ُیغادر بیته الصغیر في الناصرة، ستغمرنا تساؤالٌت جّمٌة لنطرحها علیه:

ذا ترحل عن بیتك؟ ما نوع التفكیر اّلذي یشغل بالك؟ وما هي الحّرّیة اّلتي تسكنك كي تّتخذ مثل هذا القرار؟
أنستطیع تخّیل لحظة وداعه ألّمه مریم، ولجمیع أقاربه وأصدقائه؟ وكیف یتفاعلون بدورهم ویتحاورون مع یسوع؟ ویسوع
وره، ما اّلذي یقوله ألهله؟ وٕاخوته؟ وأقاربه؟ وماذا عساه یقول لمریم؟ بماذا كان ُیفّكر عندما نزل إلى نهر األردن؟ وما اّلذي یرغب
؟ ویختاره؟ ویتوق إلیه؟ ما هي الكلمات اّلتي ُیرّددها في صلواته؟ ما هو الشعور اّلذي یعتریه عند مشاهدته للخطأة المتواضعین وهم
لون إلى النهر لیتعّمدوا؟ هل لنا أن نتخّیل ونلتمس المشاعر الداخلّیة اّلتي تختلج یسوع في تلك الّلحظة، عندما حان دوره لینزل إلى
ق المیاه شیًئا فشیًئا حّتى تغمره بالكامل؟ هل یختبر یسوع تجّسده في عمق إنسانیتنا؟ هل ُیدرك أن تخّلیه عن جمیع رغباته أمام
ح اهللا سیقود في نهایة المطاف إلى إخالء ذاته بالكامل من أجلنا؟ هل تومض في مخّیلته صورته وهو مسّمٌر على الصلیب؟
ندما یهّم بالخروج من الماء، فیهدر صوٌت من السماء من وسط السحاب، أيُّ بهجٍة تمأل قلبه؟ وأّي حّرّیٍة ُتسیطر علیه؟ وأّي سالٍم

خليٍّ یغمره؟
وكّلما تأّملنا بتفاصیل هذا المشهد مراًرا وتكراًرا، طیلة هذا األسبوع، وسط انشغاالتنا الیومّیة، سنصل إلى عمٍق أكبر في
رفتنا لیسوع المسیح، ومعرفة عمق رغباتنا كذلك األمر. وسنصل إلى حدٍّ ُندرك فیه مدى تشابه جهادنا وجهاده في رغبتنا لالستجابة
ء اهللا لنا. ولنتذّكر ما قام به یسوع، كّلما انطلقنا من بیتنا نحو مكاٍن یتطّلب مّنا القیام بواجٍب معّین. ولنتأّمل مع كّل "نعم" نتفّوه
، ونتساءل هل لها أن تحمل معنًى أعمق لتنّم عن تضامٍن عمیٍق مع البشرّیة جمعاء؟ هل لهذه المشاهد أن تذّكرنا من جدید

عمودّیتنا؟ وبذلك نصل إلى تماٍه أكبر مع شخص یسوع.
ستطیع أن نختم نهارنا بصالة شكٍر، أو مناجاٍة شخصّیٍة مع یسوع، نتحاور معه كصدیٍق لنا، فنعّبر من خالل صلواتنا عن المشاعر

ي تسكننا، والرغبات اّلتي ُتلهبنا.



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

  
بوصلتنا: ُعّمدنا بالمسیح ومع المسیح وفي 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.

 

* مرقس 1: 9 – 11. العماد بحسب إنجیل مرقس
* متى 3: 13 – 17. العماد بحسب إنجیل متى
* لوقا 3: 21 – 22. العماد بحسب إنجیل لوقا

* یوحنا 1: 26 – 34. العماد بحسب إنجیل یوحنا
* فیلبي 2: 1 – 11. الحفاظ على الوحدة في التواضع

* روما 6: 3 – 11. الموت والحیاة مع 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      

* اجعلنا خّداًما لكلمتك في العالم
* أرسل إلینا الّروح القّدوس

* محّررون وُمخلّصون
 
 

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