
األسبوع الثاني والعشرون: يسوع يُشاركنا رسالته
    

دلیلنا:لتنفذ الكلمة إلى عالمنا
في هذا األسبوع، سنبحث عن معرفة یسوع معرفًة أعمق من خالل ولوجنا إلى عمق كلماته، فالحبیب ُیصغي إلى محبوبه، ذلك
 عِطٌش للمزید من الكلمات مهما كُثرت. وعلى هذا األساس سنتذّوق في هذه المرحلة من تأّملنا كلمات یسوع وندعها تنفذ إلى قلوبنا.

عندما انبرى یسوع لیقرأ في مجمع بلدته، ُدفع إلیه لیقرأ كلمات النبّي أشعیا، اّلتي ال بّد وأن كانت جزًءا من صالته الیومّیة.
روُح الرَّبِّ َعَليَّ ِألَنَُّه َمَسَحني ِألَُبشَِّر الُفَقراء وَأرَسَلني ُألعِلَن ِللَمأسوریَن َتخِلَیَة َسبیِلهم وِللُعمیاِن َعوَدَة البَصِر ِإَلیِهم وُأَفرَِّج عِن الـَمظلومین

عِلَن َسَنَة ِرًضا ِعنَد الرَّّب)). لوقا 4: 18 -19.

جاء في اإلنجیل كما رواه مّتى، عندما شرع یسوع إلى التّبشیر، أجال طرفه على الجمع اّلذي أتى لُیصغي إلیه. لم یكن الناس
ّصلین في حیاتهم الروحّیة، فهؤالء ُمرهقون قد أثقلهم البؤس والحزن، جوعهم وعطشهم هو لتحقیق العدالة ونصرة المظلومین. لَعنهم

ریسّیون ورجاالت الدین ورفضوا أن یروا الّصالح فیهم. لكّن یسوع بّشرهم بأّنهم كریمون في عینّي الرّب.

لیس بالید حیلٌة، فنحن نغرق في حّبنا لیسوع أكثر فأكثر كّلما رأیناه یتوّجه برسالته إلى عمق مشاكلنا الحیاتّیة وصراعاتها. فهو
م لنا البشارة والحّرّیة، وٕان كّنا نتوّقع أّن یسوع كان یدعونا إلى الصالح قبل أن ندنو منه، فسنتفاجأ حتًما، عندما نتذّوق كلماته العذبة،
ن بشارته تضفي صورًة مفعمًة بالحّب إللهنا اّلذي یرعانا وُیحّبنا، باألخّص في فقرنا، وضعفنا. ورسالة یسوع لواضحة وجلّیة: أحّبوا

ضكم بعًضا كما أّن اآلب یحّب كّل واحٍد مّنا. 

في هذا األسبوع، نحن مدعّوون لنتآلف مع الّرسالة المنبثقة من قلب یسوع الطاهر. سنقرأ القراءات المتعّلقة بهذا األسبوع بتمّعٍن
شوٍع، محاولین إعادتها في ذاكرتنا، ونحن نتأّمل في مخّیلتنا المشهد اإلنجیلّي، والّناس، ومحیطهم، وردود أفعالهم.

منذ الصباح الباكر حّتى أفول الّنهار، وفي لّجة كّل أمٍر نقوم به مهما بلغت أهّمیته أو بساطته، وفي خلفّیة یومنا االعتیادّي،
تطیع أن نتعّزى بكلمات یسوع اّلتي یتوّجه بها إلى قلب كّل واحٍد مّنا، خاّصًة في األماكن او الّلحظات اّلتي نشعر فیها بانقباٍض
حاجٍة إلى فسحٍة من الحّرّیة. في ظلمة تلك األماكن نستطیع أن نلتمس حضور یسوع معنا. نستطیع أن نلتمس حضوره معنا أیًضا
، تأتي كلماته لتعّزینا وتطمئّننا بأّنه دوًما دما نكون صانعي سالم، ونتعامل برأفٍة ومحّبٍة مع اآلخرین. وعندما نشعر بجفاٍف روحيٍّ

نا ُیرافقنا وُیباركنا، ونسّلم له ذواتنا لحقیقة أّننا ال نستطیع أن نعتمد على قّوتنا في هذه الحیاة، بل نتّكل علیه فقط لُیساندنا.

لنستخدم زّوادة هذه األسبوع لنشرع في التأّمل. وكما نعلم فإّن الحبیب ُیصغي إلى محبوبه، وعندما تجد كلمات یسوع – تلك اّلتي
ّجه بها إلى كّل واحٍد مّنا - صًدى في قلوبنا، ستغرق هذه األخیرة وستؤسر بحّبه أكثر فأكثر، وستكبر رغبتنا في وحدة قلوبنا مع قلب

وع الطاهر كّلما تقّدمنا في هذه الّریاضة.

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

  
بوصلتنا: اإلصغاء

تأّمل ُمرافق كتبه أحد الیسوعّیین لُیساعدنا في رحلتنا مع الرّب.

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/300-guide-22
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/301-compass-22


 
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 4: 14 – 21. یسوع یشرع في التبشیر

* متى 5: 1 – 16. مقتطف من عظة الجبل
* متى 13: 44 – 46. مثال الكنز واللؤلؤة

* لوقا 6: 46 – 49. البیت المبني على الصخر والبیت المبني على الرمل
* متى 25: 31 – 46. الدینونة العظمى
* یوحنا 15: 1 – 7. الكرمة واألغصان

 
 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 

* شكًرا لك
* صالة من أجل قلٍب سخيٍّ

 

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

 

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/302-budget-22
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/316-reading22-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/317-reading22-02
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/318-reading22-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/319-reading22-04
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/320-reading22-05
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/321-reading22-06
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=78:prayer01-01&catid=78:week-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/324-prayer22-02
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/194-prayer10-03

