
األسبوع التاسع والعشرون: يسوع يموت من أجلنا
    

دلیلنا: الحضور أمام المصلوب
سأتوّقف هذا األسبوع ألكون مع یسوع لحظة موته، إذ ال یرقى أّي أمٍر إلى الحمیمّیة اّلتي أختبرها عندما أكون إلى جانب من
ّب في آخر ساعات موته. ُأرید أن أدخل عمق هذا المشهد اّلذي ُیحیط بموت یسوع، فُأعّزز مشاعري بما اختبرته الجماعة المسیحّیة

ولى اّلتي عاشت مع المسیح. 
كما أرغب في أن أربط بین موت یسوع على الصلیب والمعنى اّلذي ُیضفیه إلى عالمي الیوم. فأكون منتبًها تمام االنتباه ِلما
ول في یومي االعتیادّي، ومن ثّم ُأدرك وأعي كیف أّن موت یسوع على الصلیب یهب لي الّرجاء واألمل في إخالصي لهوّیتي

سیحّیة، ومواجهتي للصعوبات كّلها.

سأبدأ هذا األسبوع بقراءة روایة الصلب كما رواها اإلنجیلّیان لوقا ویوحنا، قراءًة ملؤها الصالة، فأدخل هذه المشاهد بواسطة
یلتي: أختار المكان اّلذي أقف فیه، وأنتبه إلى أین أنظر، وأستمع إلى ما یقوله اآلخرون، وأصغي بشكٍل خاّص إلى مشاعري. من
هّم جًدا أن أتخّیل لحظة إنزال یسوع من على الصلیب، ولرّبما المساعدة في تحضیر جثمانه وحمله إلى القبر، والتفاعل مع جّو
، سأدع هذه الصورة تمأل خلفّیة تفكیري في هذا األسبوع، منذ اللحظات األّولى للصباح الباكر، زن الُمخّیم. إّن الموت لشيٌء حتميٌّ

 أن أصَل إلى الوقت اّلذي أجمع فیه حصیلة نهاري، وبذلك ألتمس حقیقة موت یسوع من أجلنا على الصلیب بعمٍق أكبر.
ویمكنني التركیز على أربع جوانب من مسیرتي وهبني یسوع فیها الحیاة والحّرّیة:

- خطیئتي: أتساءل، ما هي الخطایا اّلتي اقترفتها، وأقترفها؟ وما هي الخطایا اّلتي هي ُعرضٌة ألن أرتكبها في المستقبل واّلتي
كنها أن تُبعدني عن اهللا؟ وأفّكر أیًضا في الطرائق اّلتي انتهجتها وكنت ُمقّصًرا في أن ُأضّحي بنفسي في سبیل من ُأحّب.

- ُضعفي: أفّكر في كّل األمور اّلتي أختبر من خاللها الموت: عمري اآلخذ بازدیاد، صّحتي اآلخذة بالتدهور، إعاقات
خصّیة على المستوى البدنّي، ولرّبما دنّو أجلي، الخبرات اّلتي انعكست علّي: شعوٌر بالذّل أو المهانة، حقائق ُتظهر نقصي وعدم
لي، خبرات الّرفض اّلتي عشتها، ومصاعب مادّیة واجهتها، ضغوطات عائلّیة عایشتها، عالقاٍت حمیمّیة خسرتها، كّل الخبرات اّلتي

رت فیها بالیأس، وخیبة األمل، والحزن، وقد تكون خبرة فقداني للشخّص اّلذي أحببته الخبرة األقسى في حیاتي.

- صعوبات مع اآلخرین: أفّكر في كّل الخالفات اّلتي تواجهني في كّل یوم مع األشخاص اّلذین اضطّر للعیش معهم، واّلتي
دًة ما تقودني إلى معاناٍة أشّد، وخصاٍم وفراق.

- خطیئة هذا العالم: أفّكر في جمیع القصص اّلتي تضّج بها الوسائل اإلخبارّیة في كّل یوٍم من حولي: الحروب، والمجازر
جماعّیة، ونقص البعد اإلنسانّي في التنظیمات االجتماعّیة، والتوزیع غیر العادل للثروات في العالم، والضغوطات السیاسّیة، والتحّرش
نسّي باألطفال، وتأیید اإلجهاض، واالتجار بالمخّدرات، والّتحریض على العنف، والّربح الجائر، والتعّصب األعمى، والغوغائّیة،

میر البیئة، والجشع، والغّش، والنفاق، واالستهالكّیة الُمفرطة.

استخدم زّوادة هذا األسبوع لُتساعدك في تعمیق عالقتك لتكون بالقرب من یسوع في موته، كما ننصحك بالّصالة مع رتبة درب
صلیب المعروضة على موقعنا، فتدخل إلى عمق العالقة الشخصّیة اّلتي بنیتها مع یسوع.



كما یمكنك تقدیم الشكر مع نهایة كّل یوٍم من أّیام هذا األسبوع، ألّن یسوع قد افتدانا وأظهر لنا المعنى األعمق للبشارة، ألّننا
وته أصبحنا أحراًرا من وزر الخطیئة ووطأة الموت، عندما أتى إلى عالمنا وانتصر على الموت بالموت. لقد أسلم یسوع ذاته بین

عّي الحّب اإللهّي، واّلذي سُیقیمه من بین األموات من أجلنا، ویفتدي خطایانا جمیعها، ویمنحنا الحیاة األبدّیة.

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

  
بوصلتنا: عند أقدام الصلیب

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.

 

* لوقا 23: 26 – 56. بین یدیك استودع روحي

* یوحنا 19: 16 – 42. تّم كّل شيء

* مزمور 31

 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 

* لعلّنا في أحزاننا نشاركك آالمك
* جسد المسیح

* عضّدنا واحمنا في ضعفنا
* ھْب لنا أن نكون شھوًدا لك

* حّررنا من قوى الظالم
 

 

أ أ
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http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/387-prayer29-02
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/162-prayer07-03
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 مالحظة: یمكنكم تحمیل كافة الملفات الُمرفقة، بصیغة بي دي أف، على الرابط أدناه، ریاضة مباركة.
 


