
األسبوع الحادي والعشرون: يسوع يدعو اآلخرين التّباعه
    

دلیلنا: عندما نؤسر بشخصه

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

عندما یكشف یسوع عن حیاته لي، ال یسعني إّال أن أنقاد نحوه، إذ یأسرني شخصه الفرید. في هذا األسبوع، سُأمنح امتیاز
ّمل بشخص یسوع وهو یدعو البعض لصحبته والخدمة معه. وٕان كنت في السابق مّیاًال لرؤیة نداء اهللا لي على أّنه نوٌع من الواجب
ئم على التناقض بیني وبین اهللا. أّما الیوم، في هذه الریاضة، وبعد أن تقّدمت في معرفتي لیسوع وانجذابي له ولطرقه في التجاوب
 دعوته الخاّصة اّلتي ُیحّقق فیها إرادة أبیه السماوّي، أرى نفسي غارًقا في شخصه، أتوق  ألكون معه، فتغمرني رغبٌة عمیقٌة

صادقٌة.

تقترح علّي قراءات الكتابّیة لهذا األسبوع نصوًصا عّدة یقّدمها اإلنجیلّیون األربعة لنا. وسأدع هذه الّنصوص المقّدسة تتفاعل
 شخصیتي. وكما اعّتدت في األسابیع السابقة، یمكنني أن أخّصص وقًتا محّدًدا فأقوم بتمریٍن روحيٍّ باستخدام المخّیلة. فمن شأن
 التأّمل الروحّي المرتكز على المشاهدة، أن ُیغني حیاتي الروحّیة خاّصًة في هذا األسبوع من الریاضة. یمكنني أن أستخدم حواسي
 تأّمل مع النّص: أن أرى، وأسمع، إلخ ... بل قد أذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، فأتفاعل في قرارة نفسي مع ثنائیة الطلب/ الرّد أو

مه ("یسوع" / "التالمیذ"). 

إّن عمق هذا األسبوع یكمن في مدى تفاعلي مع الشخص اّلذي أصبحت أومن به بشكٍل قطعيٍّ ال ُلبث فیه، إذ صرت معه
حًدا، یوًما بعد یوم، لُیصبح هو حاضًرا بالفعل في حیاتي كما أنا في حیاته: عندما أستیقظ، وفي ترتیبي لمهامي الیومّیة المتشابكة،
ي عملي، وتفاعلي مع الناس اّلذین ألتقیهم، وفي وقت استراحتي، مع مشاعري الداخلّیة، ومع أخطائي اّلتي ارتكبها، في قلب
راعي الداخلّي ألكون ذلك اّلذي یغار على شخص یسوع، في تعاطفي مع القریب والبعید، وفي اّتخاذي لقراراتي البسیطة والمصیرّیة،
 اختباري للحّب، في أن أكون محبوًبا كما أنا أحّب اآلخرین، إلى أن آتي إلى نهایة نهاري بكّل ما یسكنني من مشاعر االمتنان
ّشكران لرفیق دربي یسوع، ألّنني في كّل حیثّیة من حیثّیات حیاتي، أسمع یسوع یدعوني ویقول لي: "اتبعني"، وأنا أقول له: "نعم

عك یا رّب".

لقد طلبت نعمة أن أعرف یسوع بشكٍل أكثر، فأحّبه بشكٍل أكبر، وأنجذب ألسلوب حیاته فأرغب باّتباعه بشكٍل أعمق. أتساءل
ن مسیرتي في هذه الریاضة حّتى هذه اللحظة، هل تغّیرُت داخلی�ا بعد هذا الّشوط اّلذي قطعته مع یسوع؟ هّل غّیرني الحّب اّلذي أكّنه

سوع؟

ُیغّیر الحّب طریقتي في االختیار، ألّن الحّب یغّیر رغباتي. وكّلما أحببت یسوع بشكٍل أكبر، كّلما أحببت أن أعیش على مثاله
كٍل أعمق. فُأالحظ أّن في قلبي رغبًة تنمو یوًما بعد یوم ألكون معه طیلة ما تبّقى من حیاتي.

استخدْم زّوادة هذا األسبوع. ولتعلْم أّن في اّتباعك لیسوع دعوًة إلعادة ترتیب خیاراتك الحیاتّیة، لتكون وفقها أقرب فأقرب من

وع. هو اّلذي یسألك: "عّم تبحث؟" وهو یعلم إجابتك، فیدعوك دوًما: "تعال واتبعني".

http://www.jespro-retreats.org/component/content/?id=97:guide-02&catid=81:rrl-02&Itemid=502


  
بوصلتنا: نسمع ونشاهد

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: 16 – 20. دعوة التالمیذ األّولین بحسب إنجیل مرقس

* لوقا 5: 1 – 11. دعوة التالمیذ األّولین بحسب إنجیل لوقا
* متى 4: 1 – 11. یسوع یدعو متّى ویأكل مع الخاطئین

* یوحنا 1: 35 – 42. دعوة التالمیذ األّولین بحسب إنجیل یوحنا
* مرقس 3: 13 – 19. یسوع یختار االثني عشر

* لوقا 9: 1 – 6. وصایا یسوع لالثني عشر
* لوقا 10: 1 – 12. یسوع یرسل االثنین والسبعین

* لوقا 9: 57 – 62. التفّرغ للحیاة الرسولیّة
* متى 19: 16 – 28. الشاب الغني

 
 

 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      

* قدني أیُّھا النور اللطیف
* صالة من أجل قلٍب سخي

* احِم دعوتنا وجّددھا
* علّمني سیدي یسوع

 
 

 

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