
األسبوع الرابع والعشرون: يسوع يواجه علماء الشريعة والفّريسيّين
    

دلیلنا: التشّدد والّریاء
تأّملنا في حیاة یسوع على مّر أحد عشر أسبوًعا سبقوا محطتنا هذه. فأظهر یسوع ذاته لنا في سیاق فضولنا الكتشاف رسالته
یاته الخاّصة. وكذلك األمر، صّلینا مع طریقتین للّرغبة واالختیار في األسبوع السابع عشر، وثالث ُطرق لالستجابة في األسبوع اّلذي

ه. وفي األسبوع الحادي والعشرین، تأّملنا یسوع یدعو تالمیذه، وتأّملنا في ثالث مستویات مختلفة لنكون مع یسوع في رسالته.
في هذا األسبوع، سنتأّمل كیف لعبت جمیع هذه األمور السابقة دورها في حیاة یسوع العلنّیة. وسنشعر بنوٍع من الشّد الداخلّي
تصاعد كّلما سمعنا لیسوع وهو یتكّلم بأسلوٍب نبوّي. وفي قراءتنا للّنصوص الكتابّیة المقترحة لهذا األسبوع، سننمو في جوٍّ من الّرهبة
خشوع ُتجاه حّریة یسوع الداخلّیة وشفافیته، ألّنه یكشف عن كّل ریاء وُیسّمیه باسمه، فال یهاب رّدة فعل اآلخرین وانتقامهم وال تُثني
یمته عن شجب الظلم والجور الُمحیطین بمجتمعه. ویسوع یعلم ما ألّم باألنبیاء من قبله، لكّن كلماته تنبع من فقٍر روحيٍّ وعدم انحیاٍز
صیلین. فهو إذ ُیسّلم نفسه ویضعها ُعرضًة للمهانة والّرفض وحّتى الموت بعینه، فهو قد أصبح الخادم األمین المتواضع للّرسالة

وكلة إلیه من عُل.
راع بین الحّریة الداخلّیة والَتزمُّت. ونسهر على طلب النِّعمة في أن نؤَسر ُنرید في خضّم هذا األسبوع أن نلج معمعة الصِّ
خصه أكثر فأكثر، عندما ُیرینا الجانب النبوّي من شخصه وروحه. فهو المعّلم، والشافي، والّداعي لتحقیق العدالة، وٕان كّلفه ذلك

ته.  
في خلفّیة یومنا االعتیادّي، یمكننا أن ُنعید كلمات یسوع في مواجهته للُمرائین ونتذّوقها داخلی�ا. یمكننا الشعور مع یسوع في
ریته الداخلّیة، وغیرته على أبیه، ولندعها تخترق قلوبنا برفٍق. ویمكننا التحّدث معه، هو صدیقنا الحمیم، عن حّبنا وٕاعجابنا بشخصه،
صح عن رغبتنا في أن نكون بجانبه في رسالته اّلتي تصبو لتحقیق العدالة في هذا العالم. لنستخدم زّوادة هذا األسبوع، ولنرّكز على
صورة الُمرفقة اّلتي قد ُتغّذي مشاعرنا الداخلّیة، فتكون رمًزا لنا كّلما وددنا تجدید شعورنا لتحقیق العدالة في مجتمعاتنا. وُتذّكرنا طیلة

سبوع كیف أّن شخصّیة المسیح وحیاته ألهمت كثیرین، فخطوا على طریقه.

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

  
بوصلتنا: الصالة مع رجل اهللا

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.

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/335-guide-24
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/336-compass-24
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/337-budget-24


 
* متى 21: 12 – 17. طرد الباعة من الھیكل

* متى 21: 33 – 45. مثل الكّرامین القتلة
* متى 23: 1 – 39. ریاء الكتبة والفّریسیّین    

* یوحنا 11: 46 – 57. عظماء الكھنة یعزمون على قتل یسوع
 

 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 

* صالة من أجل قلٍب سخّي
 

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

 

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/338-reading24-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/339-reading24-02
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/340-reading24-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/341-reading24-04
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=78:prayer01-01&catid=78:week-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/194-prayer10-03

