
األسبوع العشرون: التّجربة في البّريّة
    

دلیلنا: الّتجربة
یس ثّمة اختباٌر أقوى من أن أشهد تعّرَض شخٍص ما للّتجربة. في تأّمالت هذا األسبوع، سُیریني یسوع صراعه مع الّتجربة. وفي لّجة
مشاعري اّلتي ترمي إلى معرفة یسوع بعمٍق، مع كّل ما یسكنني من شغٍف وتوٍق ألكون معه، في رسالته. یدعوني یسوع كي أفهم
صراعه مع الّتجربة فأعي ما اختبره في حیاته. وفي سیاق رغبة یسوع للكشف لي عن مسیرته لیكون حر�ا ُتجاه مشیئة أبیه السماوّي،

سأعي أّن یسوع یعرف رغبتي الدفینة في أن أكون حر�ا أیًضا على مثاله ُتجاه نداء الرّب لي. 
      هناك مفاتیح أساسّیة لتأّمالتي في هذه المحّطة، من شأنها أن ُتساعدني على توضیح ُمشاهداتي، وهي كالتالي:

- لم یهرب یسوع من التجربة. في الحقیقة، إّن الروح القدس قاده إلى البّرّیة كي یواجه األرواح الُمجّربة.
- صام یسوع أّوًال، فقد أراد أن یكون هزیًال على المستوى البدنّي، مستعد�ا یقًظا، وجائًعا أیًضا.

- وضع یسوع هّویته على المحّك، فقد دارت التجربة حول هّویته، من هو في نظر أبیه؟
- واجه یسوع تجربة أن یستخدم قواه الخاّصة لنفسه، عوًضا من أن یجعلها في سبیل خدمة اآلخرین وشفائهم.

  تتمحور الحّرّیة الداخلّیة حول مواجهة تجربة استخدام مواهبي وقواي الخاّصة من أجل منفعتي الشخصّیة، ولطالما یرّكز          
جّرب على جوعي ومخاوفي المرتبطة بكّل عوز. إّن تمحوري حول ذاتي ُیعیق انفتاحي بحّرّیٍة نحو اآلخر، ووهبها لآلخرین. وُتخبرنا
وایة اإلنجیلّیة بوضوح أّن یسوع عرف هذا النوع من الّتجربة، وتعّلم أن یعتمد على كلمة اهللا وحدها كقوت حیاته، وهكذا كان ُحر�ا في

خله، یوم أعطانا جسده وأهرق دمه من أجلنا.
       أن أكون حر�ا، یعني أّنه یتوّجب علّي مواجهة تجربة استخدام مواهبي الشخصّیة الجتذب اهتمام اآلخر وأجعله یتمحور حولي
 فلیس باألمر السهل أن أكون موهوًبا وُمنتًجا. إذ إّنني اجعل ذاتي فارغة حینما أقصد فقط جذب االنتباه، فأظهر بالمظهر الحسن
رضاء أذواقهم ومیولهم. لقد واجه یسوع بدوره فّخ هذه الّتجربة، فلم یوّظف النِّعم الموهوبة له من عُل بطریقة متعجرفة، لقد اختار أن
ون حر�ا: في أن یطّوع أّوًال ذاته بحّسب مشیئة اهللا لها، وبذلك فقط یستطیع أن یتقّبل بفرح عدم قبول اآلخرین له. في أن ُیصبح یوًما
 وحیًدا، دون شعبّیة وغیر ملفٍت للكثیرین من حوله، حّتى أن ُیرفض من قبلهم على الرغم من محاولته مساعدتهم إّیاهم، كي ُیحّقق

وته في أن یكون عوًنا لآلخرین.
       ستحملني رغبتي في نیل الحّرّیة الداخلّیة ألكون وجًها لوجه مع رغبتي في بناء مملكتي الخاّصة. فأسأل ذاتي: ما اّلذي یمكنني
 أقتنیه، وأحّققه، وأكتنزه، أّي مشروٍع أجّهزه، أّي صورٍة لمجدي الشخصّي ألهف إلیها؟ لقد عرف یسوع هذه التجارب كّلها، لكّنه تنّزه

ها بواسطة الحّرّیة اّلتي استقاها من الّصالة: "ألّن لك المجد، والقّوة، والُملك. اآلن وكّل أوان وٕالى دهر الدهور".
ستخدم زّوادة هذا األسبوع، اّلتي ُتساعدني بدورها في تأّمالتي ومشاهداتي. سأفّكر طوال هذا األسبوع وأتأّمل في جدلّیة الحّرّیة الداخلّیة
تجربة اّلتي اختبرها یسوع في البّرّیة، وبذلك أنمو في حّبي لشخص یسوع أكثر فأكثر، وكذلك األمر ستنمو رغبتي الداخلّیة في أن

ون معه، على مثاله حر�ا ُتجاه أّي تجربة سأواجهها في المستقبل، ألّنه معي.

ُمرافقنا
بعض التقنیات العملّیة، اّلتي تساعدنا في بدایة كّل األسبوع، والتقّدم في هذه الریاضة، وكیفّیة التعامل مع دلیلها.
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بوصلتنا: المضّي ُقدًما بإیمان

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: 12 – 13. یسوع في البّریّة بحسب إنجیل مرقس 
* متى 4: 1 – 11. یسوع یصوم في البّریّة ویقھر الشیطان بحسب إنجیل متى
* لوقا 4: 1 – 13. یسوع یصوم في البّریّة ویقھر الشیطان بحسب إنجیل لوقا

 
 

 نصوص القراءات الكتابّیة جمیعها بحسب طبعة الكتاب المقّدس الیسوعّیة، دار المشرق، بیروت، ط. الثامنة، 1982.
 

 -  بعض القراءات الروحّیة المساعدة
 

* لم یخنّنا من أجل كسرة خبز 
 

 - بعض الصلوات الُمساعدة
ُتساعدنا في بعض األحیان صلوات غیرنا، في صیاغة كلماتنا "صلواتنا" الخاّصة.

 
* الصالة التمھیدیّة      

* الصالة الربّیّة
* صالة للقّدیس باتریك للباس درع الحمایة اإللھیّة

 

 
 

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