
األسبوع الرابع والثالثون: لنتأّمل بالطريق الّذي أمامنا

دلیلنا: التأّمل في العمل    
ها هي مسیرتنا ُتختتم من جهٍة، لكن من جهٍة ُأخرى ستُتابع من خالل الطریقة اّلتي غّیرت فیها حیاتنا. وعلى عكس كلمة
عتزال "اّلتي أتت منها كلمة retreat" فال اعتزال أو انعكاف عن حیاتنا الیومّیة. فالطریق أمامنا ستشّكله الطرائق الجدیدة اّلتي
مناها واختبرناه من خالل التمارین الروحّیة اّلتي قمنا بها. ففي هذا األسبوع األخیر، نرغب في تحدید هذه الطرائق الجدیدة، فنختار

ها الطریق اّلذي سنسلكه بعدئٍذ.

وستكون الصالة اّلتي سنتلوها مع بدایة كّل نهار شرارة البدء، أو الموّجه للطریقة اّلتي سنعیشها خالل النهار:

" أقّدم لك یا إلهي نهاري بأكمله، وكّل ما أحاول القیام به، لتكن كّل حواراتي، وأفكاري، وكذلك إخفاقاتي وٕاحباطاتي بین یدیك.
 هو یا رّب نهاري بین یدیك، هب لي أن أعیشه بما ُیحّقق التسبیح لك، أطلب منك أن تقودني وُترشدني في حیاتي كي أحیاها معك

ك في كّل لحظٍة حّتى مماتي.

ندین في إلهامنا لهذه المسیرة الروحّیة إلى القّدیس إغناطیوس دي لویوال، مؤّسس الرهبانّیة الیسوعّیة، وواضع كتاب "الریاضات
وحّیة". فقد كان بمثابة المرشد الروحّي لنا في هذه المسیرة كي نكتشف كیف یدعونا اهللا للحرّیة؛ ثّم رحمته الغافرة لنا، ثم تدبیره اإللهّي
الصنا، ثم دعوته لنا كي ننضّم لیسوع في رسالته، وأخیًرا الِنعمة اّلتي أفاضها علینا بأن نعرف، ونحّب ونرغب في الخدمة مع یسوع

 مهّمته اّلتي أتى إلى العالم من أجلها، بأقصى ما أوتینا به من ِنعمة وموهبة.

بعد أن كان القّدیس إغناطیوس دي لویوال ُینهي مرافقته الروحّیة للمترّیضین، لطالما وصلته رسائل كثیرة تشكو عدم إمكانّیة
بیق هذه التمارین الروحّیة  وسط حیاة ملیئة باالنشغاالت والصخب. لكّنه كان یجیب ببساطٍة مبّیًنا أّن التمارین الروحّیة اّلتي تبعناها
 الریاضات الروحّیة یجب أن تتأقلم وفق حیاتنا الیومّیة كي تكون تأّمالٍت في العمل. فبالنسبة للقّدیس إغناطیوس، من األسهل على
 وجد ُألفة مع اهللا في الصالة، أن یجد ُألفًة مع اهللا في كّل شيء. وُیضیف علیهما معیاًرا مهم�ا في قوله: "فقط إن قادتنا هذه الحركة

خلّیة إلماتة الذات وعملت ضّد أّي شيء من شأنه أن ُیبعدنا عن حّریتنا ُتجاه محّبة اآلخرین".

وفي مسیرتنا لهذا األسبوع األخیر، دعونا نطرح على أنفسنا األسئلة التالیة: 

-  كیف لي أن أستمّر في تسمیة رغباتي أمام اهللا؟

- كیف لي أن أحافظ على تركیزي على حضور اهللا في حیاتي في خلفیة نهاري؟

- ما هي التمارین الروحّیة اّلتي سأختارها، واّلتي سأجعلها سلوًكا یومی�ا في حیاتي؟

- ما هي العادات الشخصّیة اّلتي سأختارها وأطلب الِنعمة كي أتحرر منها؟

- َمن سأحّب؟ وكیف سأحّبه تماًما كما اكتشفت نفسي محبوًبا في هذه المسیرة؟

- ماذا سیعني لي "الموت عن الذات"؟

- أّي االختیارات مازالت حّیة في داخلي ویدعوني یسوع لالستمرار بها معه؟

* بخصوص أهداف حیاتي الیوم وغًدا.  



* بخصوص أسلوب حیاتي بشكٍل عام.  

* بخصوص عالقاتي.  

* بخصوص تضامني مع الفقراء واالهتمام بهم.

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

  
بوصلتنا: لقد أفاض اهللا علّي بالِنعم

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
 

* في التمییز بین األرواح
* في ما نصبو إلیھ

 

 

 - 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/416-guide-34
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/417-compass-34
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/418-budget
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/419-reading34-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/420-reading34-02
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

