
األسبوع الحادي والثالثون: يسوع معنا

دلیلنا: معرفة یسوع
إّن سّر حیاتنا الیومّیة یكمن في حقیقة أّن یسوع معنا في كّل حین، ولكننا عادًة ال نستطیع أن نمّیزه في ظّل صخب الحیاة

ضوضائها. سنتأّمل هذا األسبوع في حضور یسوع  بیننا، كما أّننا سنستمّر في طلب ِنعمة الفرح بیسوع القائم من بین األموات.
عندما ظهر یسوع لتلمیذي عّماوس بعد قیامته، لم ُیدركا أّنهما كانا معه. فقد سیطر علیهما اإلحباط، فالصلیب دّمر كّل رجاء
ما وقضى على صورة یسوع اّلتي كانت في ذهنهما، وماتت كّل آمالهما یوم الجمعة مع ذلك اّلذي مات على الصلیب. وقد وصل
ما األسف لحالهما إلى طریٍق مسدود، بحیث لم یكن في قلبیهما أّي مّتسع من الرجاء لیفهما حدث الصلیب على أّنه ُبشرى ساّرة

ما، یحاول اهللا أن یكشفها لهما من خالل المسیح.

سنحاول في هذا األسبوع الدخول في مشهد تلمیذي عّماوس، لنكتشف معهما الطرائق اّلتي یكشف فیها یسوع ذاته لنا.
حاول أن نلحظ، من خالل تفكیرنا بحیاتنا االعتیادّیة، همومنا، واحباطاتنا، ومخاوفنا، والطرائق اّلتي تمتصنا بها قوانا، وكیف لها

 تمنعنا من رؤیة یسوع والشعور بحضوره في حیاتنا.
ونرید أن نرّكز على مفتاحین أساسّیین في هذا المشهد اإلنجیلّي، فیعمد یسوع ألن یخترق قلبیهما بطریقتین:

األولى، یشرع في قراءة النصوص المقّدسة لهما، وهذا بالضبط ما كان یقوم به یسوع لنا عبر مسیرتنا معه في هذه الریاضة.
أنا معه في فهم قّصة حیاته، وُأعجبنا بشخصه، وكیف أّنه دخل إلى حیاتنا بكّلیته وصار إنساًنا على صورتنا. وسبق لنا أن عرفنا
طرائق اّلتي نقاوم بها اندماجنا الكّلي مع المسیح، أي أن نعیش مسیحّیتنا بكّلیتها، من خالل مقاومتنا لكّل ما من شأنه أن یحّط من
ننا، وُیقّلل من سلطتنا، أو بمعنى آخر كّل ما یضعنا أمام الموت. فمنافذ التجربة عرفناها، المجد الشخصّي، والغنى، والكبریاء.
ّن یسوع واجه إحباطاتنا بأن كشف لنا عن ذاته، ودعانا ألن نحیا معه على ُخطاه، فنقع في حّبه ونعیش على مثاله من أجل
خرین. وِسرنا معه حّتى الصلیب، وأدركنا كیف حّول عار الصلیب إلى رمٍز للحّب والعطاء، إلى مفخرة كّل مسیحّي حقیقّي. فلنسأل

تنا اآلن: ألم تكن قلوبنا مّتقدة طیلة فترة مكوثنا معه!
الثانیة: أتى یسوع بعد ذلك إلى قریتیهما (أي تلمیذا عّماوس)، وبطریقٍة لیتورجّیة خالصة، قّدم لهما طریقًة لمعرفته، وكذلك
كره. فقط "عندما أخذ الخبز"، أدركا أّنه هو من وعدهما بخبز الحیاة اّلذي سیقّویهما وُیثّبتهما في طریق إیمانهما. وعندما "بارك
خبز"، تذّكرا حتًما كیف أّنه شكر اهللا، وأودع حیاته بین یدي أبیه السماوّي في كّل عمٍل قام به في حیاته حّتى الصلیب. وعندما
سر"، عرفا أّنه هو من بذل حیاته من أجل اآلخرین، هو من كان خادًما للحّب في سبیلهم. وأخیًرا، عندما "ناولهما" وعیا لهّویتهما

ّدًدا، هما تلمیذاه. فلنسأل ذواتنا اآلن: ألسنا تالمیذ یسوع؟ ألیست هذه الطریقة اّلتي ُنعّرف بها أنفسنا الیوم؟
     لنستخدم الزّوادة الُمخّصصة لهذا األسبوع. فإّن فرحنا بیسوع المسیح ینمو ویكبر من خالل معرفتنا له، یسوع القائم من بین

موات، عندما یكشف لنا عن ذاته، من خالل جسده اّلذي بذله من أجلنا، فهو الخبز الحّي فینا.

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

  
بوصلتنا: الَشِركة
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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 24: 13 – 35. على طریق عّماوس

 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 

* إفتح عیوننا فنبصرك

* أومن

* جّدد ھبة الحیاة فینا

 

 

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