
األسبوع السابع والعشرون: يسوع يھبنا جسده ودمه
    

دلیلنا: جسده، ُیكسر وُیعطى
سنأتي في هذا األسبوع لنرى ذروة الّتعبیر الطقسّي ِلما تمحورت حوله حیاة یسوع، ولنختبر معناها اّلذي سیصبغ الكنیسة
مسیحّیین إلى أبد الدهور. سُنعایش العشاء األخیر مع من اّتهم یوم أكل وشرب مع الخاطئین. وهذه المأُدبة تقّدم لنا الطریقة اّلتي
تذّكر من خاللها یسوع ونحتفل به وبعمله الخالصّي لنا. هذا العشاء، هو عهد حّب ُیقطع لنا إلى األبد، هو غذاٌء لنا في رسالتنا من

حیة، وأنموذج نحتذي به كخّداٍم للحّب، هذا الحّب اّلذي سیطبع هّویتنا الحقیقّیة نحن المسیحّیین. 
سندخل هذا األسبوع بكّل حواسنا لنختبر هذا الحدث المؤّسس، ُنصغي وُنشاهد، ُنصبح جزًءا من هذا المشهد، فنكون أحد
المیذ اّلذین شاركوا یسوع عشاءه األخیر. ولنطلب النِّعمة كي نختبر عمق "الفصح" وما كان یعنیه للّشعب العبرانّي في تذّكرهم لیوم

ّرّیة اّلتي وعدهم بها العلّي للخروج من أرض العبودّیة في مصر.
لقّد قّدم لنا یسوع الخبز عربون تضحیٍة لحیاته من أجلنا، وبذلك لن ننسى معنى هذه التقدمة، فقد أخذ یسوع الخبز وباركه وكسره
زعه. وقّدم لنا الخمر رمًزا لدمه اّلذي ُیهراق من أجلنا لمغفرة الخطایا. وعندما یوصینا قائًال: "إصنعوا هذا لذكري"، نعرف أّنه أراد مّنا
 ننسى البّتة صنیعه من أجلنا، ولكّننا نعرف أیًضا، أّنه یطلب مّنا أن نكون على مثاله، ُنؤخذ، وُنبارك، وُنكسر، وثّم ُنقّدم. وبذلك نقّدم

تنا من أجل خدمة اآلخرین.
وعندما ائتزر بمندیل حول خصره، بتنا نعي أّن یسوع أدرك أّن ساعته قد حانت، ویتوّجب علیه إتمام رسالته. وعندما ندعه
سل أرجلنا، ُتختصر مسیرتنا في هذه الّریاضة في رمزّیة الحّب اّلذي یقّدمه لنا. فمعه، تحّولنا داخلی�ا لنكون لآلخرین على المثال اّلذي

 علیه معنا.
سنستحضر في هذا األسبوع، من الصباح حّتى المساء، وفي خلفّیة أیامنا االعتیادّیة، في ظّل صخبها، معنى السّر اّلذي یدعونا
ه یسوع. ماذا یعني أن ُنكسر وُنقّدم لآلخرین، ألن نبذل ذواتنا من أجلهم؟ سنجعل هذا السّر حاضًرا حی�ا في تفكیرنا، ومشاعرنا،

غباتنا، وٕایماءاتنا.
ستخدم زّوادة هذا األسبوع كما تعّودنا، وُنصّلي ببساطٍة تاّمة لنكون مع یسوع، وبذلك ال ُنضّیع أّي ُفرصٍة من شأنها أن تقّوي ما نختبره

 هذا السّر الخالصّي المقّدم لنا، لندعه یخترق قلوبنا طیلة هذا األسبوع، ونتذّوق معانیه داخلی�ا.

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

  
بوصلتنا: "اصنعوا هذا لذكري"

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.

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/361-guide-27
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/362-compass-27
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/363-budget-27


 
 

- التأّمالت والقراءات الكتابّیة
بعض القراءات الكتابّیة اّلتي تتناسب مع محطتنا في هذا األسبوع.

 
* متى 26: 17 – 30. عشاء الفصح

* األولى لقورنتس 11: 23 – 26. عشاء الرّب
* یوحنا 13: 1 – 30. العشاء األخیر

 
 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 

* إغسلني بدمك الثمین
* مزمور 116

* یا رّب، أنقذ شعبك
* جّدد معمودیّتي

 

 

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

 

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/364-reading27-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/365-reading27-02
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/366-reading27-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=78:prayer01-01&catid=78:week-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/367-prayer27-02
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/368-prayer27-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/369-prayer27-04
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/370-prayer27-05

