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دلیلنا: من هو یسوع بالّنسبة لنا؟
في هذا األسبوع من رحلتنا مع یسوع، ُنكمل مسیرة نمّونا وتعّمقنا في حّبنا له. وكما أّن رغبتنا الداخلّیة تنمو باّطراد لنكون معه
ى الدوام، فالطریق اّلذي نوّد أن نسلكه من اآلن فصاعًدا مع یسوع یزداد وضوًحا هو اآلخر، فلذلك باتت مسألة أن نقضي وقًتا

هشین بشخص یسوع اّلذي ُنحّب أیسر وأعذب.
ستغّذي صلواتي لهذا األسبوع ثالثة مشاهد قوّیة من إنجیل یوحنا، وهي كما أّنها قّدمت بدورها تأّمالٍت عمیقًة للجماعة المسیحّیة
ولى اّلتي قرأت اإلنجیل الرابع واستقت منه هّوّیة یسوع بالنسبة لها، تقّدم لي الیوم بدورها دعوًة صریحًة لتعمیق معرفتي بشخص

سوع، ومحاولة رسم معالم هّویته بالنسبة لي.    
، وأسعى ألن أتفاعل مع ما یدور بین یسوع والشخصّیة اّلتي یتوّجب علّي بادئ األمر أن أقرأ النصوص اإلنجیلّیة بتمّعٍن وتأنٍّ
ورها. فأنشغل بهذه الّتساؤالت اّلتي تدور في ذهن تلك الشخصّیات، مع كّل ما یحّفها من سوء فهِم، أو تحویٍر لعبارات، أو شدٍّ
نتباه، أو انتقاٍل من طرٍف إلى آخر. حینها أستطیع أن ألتمس كیف أّن بشارة یسوع تنتقل بعنایٍة منه إلّي لُتحییني الیوم كما أحیت

بًقا من قابلهم یسوع.
في هذا األسبوع، أستطیع أن أكون أكثر وعی�ا لـ"سیناریو" هذه اللقاءات، وألّن هذه التأّمالت جزٌء ال یتجّزأ من مسیرتي في هذه
یاضة اّلتي وصلت إلى أسبوعها الخامس والعشرین، فهذه المحّطة فرصٌة ألتذّكر جمیع النِّعم اّلتي وهبني إّیاها الرّب بجوٍد وكرٍم
ضین. ُألصِغ إلى حدیث یسوع مع المرأة السامرّیة، والرجل األعمى، وصدیقه ألیعازر، وألتذّوق داخلی�ا كّل الِنعم اّلتي نلتها مستذكًرا

ها مع هذه الشخصّیات.
ستعود إلّي هذه الّلحظات اّلتي اختبرت فیها حالة النِّعمة عندما أرى كیف أّنني كنت بجانب البئر دوًما ولكّن یسوع وحده هو
ي یستطیع أن ُیطفئ ظمأي. عندما ُأسّمي مصدر عطشي الجدید، وعندما أنهل من الماء الحّي فقط، سأتغّلب بالنِّعمة الموهوبة لي
ى كّل مقاومٍة داخلّیة تقودني للشّك بیسوع وفقدان الثقة الُمطلقة به. فأرى یسوع یكشف ذاته لي من خالل مساعدته لي على كشف

ي لذاتي. عندما یدّل على احتیاجي له هو الُمخّلص، فابتهج وأهّم أبّشر العالم أجمع بالبشارة اّلتي نلتها عنه.
سأعي هذه النِّعم اّلتي نلتها طیلة مسیرتي مع الرّب حّتى هذه اللحظة، عندما یفتح عینّي. وعندما ُیشّكك اآلخرون بما حصل فّي
 تغییر، أستطیع أن ُأعید مؤّكًدا ما اختبرته فیزداد إیماني بیسوع ویتعّمق. قد أتعّرض لنوٍع من الّرفض والتهمیش جّراء هذا التغییر
لموس في حیاتي، إذ یّتهمني بعضهم باالّدعاء وابتداع أمور ال أصل لها. لكّنني في الّنور، وما دمُت في الّنور أستطیع أن أرى

كٍل جليٍّ من شفاني ورافقني حّتى هذه الّلحظة، فأرفع بدوري الّشكر والّتسبیح له.
سأعود وأتذّكر هذه النِّعم عندما أعرف أّن لحظات موتي المتكّررة لم تكن غایتها الموت بذاته بل مجد اهللا. وعندما أكتشف
یقة القبر اّلذي دفنت فیه نفسي وأنا أعیش في هذه الحیاة ُمقّیًدا محدوًدا، ال حیاة فّي بل موت مؤّجل، حینها فقط سأشعر بتلك القّوة

ي تنبعث من یسوع وتدعوني ألخرج من هذا القبر، إذ یدعوني یسوع إلى الحیاة، یدعوني ألكون معه هو مصدر الحیاة.
تخدم زّوادة هذا األسبوع الروحّیة فهي ُتساعدك على أن تجعل هذه التأّمالت خلفّیًة لیومك كیفما كانت انشغاالتك أو اهتماماتك. ومع
التك وصلواتك ستنمو في الّشكر واالمتنان لیسوع على النِّعم اّلتي وهبك إّیاها وكشفها لك، إذ أظهر ذاته لك فعرفت من هو بالّنسبة



ك. والبّد أّن خیاراتك اّلتي اّتخذتها تتأّكد وتتعّزز وتأتي كلمات یسوع لُتصادق علیها، فقد اخترت أن تكون في وحدةٍ  معه على الّدوام،
 تناغٍم مع حّبه غیر المحدود لك.

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

  
بوصلتنا: قراءة العالمات واآلیات

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.

 
* یوحنا 4: 1 – 42. یسوع یزور السامریّین

* یوحنا 9: 1 – 41. شفاء األعمى عند بركة سلوام

* یوحنا 11: 1 – 45. إقامة لعازر
 

 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 

* نحن ِعطاش للماء الحّي
* نرغب في أن نعبر من الظّلمة إلى النور

* نتوق لحیاٍة جدیدة
 

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