
األسبوع الثالث والثالثون: حّب هللا لنا، استجابتنا

دلیلنا: الشكر واالمتنان    
سندع تأّملنا بحّب اهللا لنا لألسبوع القادم، وهو األسبوع األخیر في مسیرتنا، أّما في هذا األسبوع سننظر إلى الوراء، لنتأّمل في
عم اّلتي حصلنا علیها طوال هذه المسیرة اّلتي امتدت ألشهر، هذه الِنعم إّنما هي ِنعمة واحدة: حّب اهللا لنا. وعلى مدى مسیرتنا في
ه الریاضة كان ینتظر مّنا استجابتنا ُتجاه كّل ما یغدقه علینا من ِنعم. نرغب في هذا األسبوع أن نشعر بعمٍق بمفاعیل هذه الِنعم في
تنا وفي داخلنا، تلك المفاعیل اّلتي ستنعكس لُتصبح مشاعر امتناٍن هللا وتسبیٍح له على كّل ما وهبنا إّیاه، األمر اّلذي سیدفعنا لُنحّب

 ونخدمه، في كّل شيٍء، وفي كّل یوٍم من أّیام حیاتنا.

تنبیه: قبل كّل شيء، ُیحسن االلتفات إلى أمرین:   
ال: أن نجعل الحّب في األفعال أكثر منه في األقوال. 

یًا: یقوم الحّب على الهبة المتبادلة، أي أّن الُمحّب یهب المحبوب ما له أو جزًءا مّما له من إمكاناته، كذلك المحبوب یبادل الُمحّب.
اًء علیه، فإن كان أحدهما صاحب علم، سیهبه لمن ال یملكه، ِقس على هذا أنواع الكرامة والغنى، وذلك بالتبادل. (ر.ر 230،

.(23

في هذا األسبوع، سنتذّكر جمیع ِنعم الحّب اّلتي استقبلناها عبر هذه المسیرة. سنتذّكر أیًضا جمیع الطرائق اّلتي وهب اهللا الِنعم
سطتها، جمیع الطرائق اّلتي وهبنا فیها ذاته. نرغب أن ننمّو بمشاعر الشكر واالمتنان لمفاعیل حّب اهللا لنا في حیاتنا، وباألخّص

مته البنه الوحید لیفتدینا، ونشكره أیًضا على الطرائق اّلتي تعّرفنا من خاللها على یسوع، فأحببناه ورغبنا في الخدمة معه.

في هذا األسبوع، نرغب في أن نفتح قلوبنا لحّب اهللا غیر المحدود لنا. ولنستخدم صوًرا قد ُتساعدنا في هذا التصّور، قد تكون
ّعة الشمس الدافئة اّلتي تخترق شالل ماء، فنتذّكر كیف أّن عطّیة الحیاة اّلتي یهبنا إّیاها اهللا تتدّفق فینا وفي جمیع الخالئق ویخترقها
ه الفّیاض لها. لنستخدم زّوادة هذا األسبوع، فإّنها ُتساعدنا على الدخول إلى هذا التمرین الروحّي اّلذي یقصد تنشیط مشاعر االمتنان

 ببعٍض من التفاصیل.

ومع كّل مرحلٍة من مراحل امتناننا هللا، نرغب أن ُنعّبر عن حّبنا له. استجابتنا، وتقدمة ذاتنا بكلّیتها بدافع الحّب، فالحّب هو ما
ق روابط عالقتنا القوّیة مع اهللا. سنتقّدم في مراجعتنا لمسیرتنا لنصل إلى مرحلٍة نعتبر فیها جمیع ما نحن علیه، وما هو لنا إّنما هو

طّیة من َعُل. وكّلما نمونا أكثر في حرّیتنا الداخلّیة، وجدنا ذواتنا ُنسّلم أنفسنا بالحّب كلّیًة بین یدّي اهللا.

طوال هذا األسبوع، مع كّل ما یسكننا من مشاعر امتناٍن عمیقٍة، سنقّدم ذواتنا لعّزته اإللهّیة، مستعینین بصالة القّدیس
ناطیوس دي لویوال، حّتى ُتصبح كلماته كلماتنا:

ْذ، یارّب، واقبل حّریتي كّلها، وذاكرتي وعقلي وٕارادتي كّلها، كّل ما هو لي، وكّل ما هوعندي.  
ت وهبتني ذلك، فإلیك ُأعیده، یا رّب. كّل شيء لك، فتصّرف فیه بكامل مشیئتك. هبني أن ُأحّبك، هبني هذه النعمة، فهذا یكفیني".

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

  

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/411-guide-33


بوصلتنا: المعجزات
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.

 
 

- قراءات روحّیة ُمرافقة
 

* مشاھدة لبلوغ الحّب

 

 - بعض الصلوات الُمساعدة
ُتساعدنا في بعض األحیان صلوات غیرنا، في صیاغة كلماتنا "صلواتنا" الخاّصة.

 
* الصالة التمھیدیّة 

* أسأل النعمة
 

 

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

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/412-compass-33
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/413-budget-33
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/414-reading33-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=78:prayer01-01&catid=78:week-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/415-prayer33-02

