
األسبوع الثامن والعشرون: يسوع يستسلم آلالمه
    

دلیلنا: الحّب والكَرب
على مدى قرون طوال، كانت روایة آالم المسیح تُتلى على مسمع المؤمنین، كي یفهموا ویدركوا سّر األلم في هذه الحیاة،

یف أّن تسلیم یسوع ذاته طواعّیًة للصلب، قد هزم قوى الشّر والموت اّلتي تحكم هذا العالم.

في هذه المرحلة من ریاضتنا، نتحّضر للتأّمل، بشيٍء من التفصیل، في آالم یسوع المسیح. تتجّلى رغبتنا في الدخول أكثر في
شهد اإلنجیلّي لُنرافق یسوع في دربه نحو الّصلب. ونوّد أیًضا أن تلمسنا هذه الدراما في عمق قلبنا. یدعونا الیوم الّشخص نفسه اّلذي
انا منذ أّول هذه المسیرة إلى أن ُنرافقه في آخر مراحل حیاته لنختبر معه معنى األلم اّلذي یتعّرض له من أجل فدائنا. ولعّل عمق
نا اّلذي ُبتنا نخّصه لهذا الشخص بعد مرحلٍة طویلٍة عشنا فیها الكثیر من الخبرات، ستعّمق تأّثرنا بما یجول من حوله، وتزید من
وب مشاعرنا مع مشاعره. ولنأخذ تباًعا كّل مشهٍد من درب آالمه ونصّلي بعمٍق معه لنختبر معنى هذا السّر الخالصّي: الّصراع في
ل الزیتون، خیانة یهوذا، اعتقاله، تركه من قبل التالمیذ اّلذین أحّبهم، المحاكمة، السخریة منه، تكلیله بإكلیل الشوك، تعّرضه

ضرب، وما سیتقّدمه من مراحل نحو الصلب، فنحاول أن نجعل هذه المشاهد ُتغّذي صلواتنا، فُندرك بشكٍل أعمق معنى سّر المسیح.

في كّل یوم من أّیام هذه األسبوع، نطلب ِنعمة أن نعرف عمق حّب المسیح لنا. فعندما نخوض غمار حیاتنا االعتیادّیة
صراعاتها، ونواجه معها الصعوبات اّلتي تتحّدانا في كّل تفصیٍل من حیاتنا، نرغب في اختبار وحدة یسوع وتضامنه معنا. وعندما
ّمل في معنى آالمه، نطلب النِّعمة كي نرى تضامنه مع من تأّلموا ویتأّلمون الیوم في عالمنا، ومع كّل من سیتأّلمون مستقبًال إذ إّن

راعات هذا العالم تكاد ال تنتهي.

لنستخدم زّوادة هذا األسبوع الُمقترحة علینا، وفي فقرة "ُمرافقنا" ما سُیساعدنا على الولوج في جو� من الصالة والتأّمل مع یسوع
تأّلم اّلذي یسیر في درب الجلجلة. قد نجد ذواتنا مندفعین، للّصالة مع رتبة درب الصلیب، هذه العبادة القائمة في تراث الكنیسة منذ
وٍن كثیرة، وتستطیعون الّصالة معها على موقعنا من خالل الّرابط المبّین في القائمة الرئیسّیة في األعلى، أو بالّنقر هنا. ولعّل هذه

تبة تمّثل زّوادًة إضافّیًة ُتغني اختبارنا لسّر الفداء وتعّمقه.

وفي كّل لیلٍة لنقّدم الشكر في صالتنا للنِّعم اّلتي ننالها ذلك أّننا أصبحنا أكثر وعًیا وٕادراًكا لتاریخ حیاتنا، وباألخّص ما نعیشه
وم، وكیف أّنه وسم بحّب یسوع الغافر لنا منذ والدتنا.

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

  
بوصلتنا: تسلیم األمانة

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/371-guide-28
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/372-compass-28
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/373-budget-28


 
 

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

 
* أشعیا 50: 4 – 7. النشید الثالث للعبد

* مزمور 22
* فیلیبي 2: 6 – 11. مجد اسم یسوع

* متى 26: 14 –27: 66. نحو الجلجلة

 
 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 

* جسد المسیح
* بآالمك وموتك، خلّصنا یا ربّنا

* أفض علینا بركاتك الوافرة
* مزمور 88

 

 

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

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/374-reading28-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/375-reading28-02
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/376-reading28-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/377-reading28-04
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=78:prayer01-01&catid=78:week-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/162-prayer07-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/378-prayer28-03
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/379-prayer28-04
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/380-prayer28-05

