
األسبوع األّول: لنبدأ منذ البداية: قّصة حياتنا

دلیلنا: الذكریات الّتي كّونتنا طیلة حیاتنا
 

هذا األسبوع هو األّول من سلسلة األسابیع األربعة والثالثین من رحلتنا. سنبدأ من البدایة – قّصة حیاتنا. الصالة هي صلة أو
القة بیننا وبین اهللا، وسننمو في عالقتنا باهللا عبر هذه الرحلة. سنتأّمل ببساطة طوال هذا األسبوع قّصة حیاتنا الخاّصة. وقد یوّلد فینا
 حیاتنا. هذا مهّم جًدا، ولكن شریطة أن ُتصبح أفكارنا عن حیاتنا قاعدًة، أو أساًسا  التفكیر رغبة بالصالة للتعّمق أكثر في سّر

صالتنا. 
هل علقت في ذهنك أغنیًة ما، وصرت ترددها دوًما دون أن تعي ذلك، ومهما قمت به من أعمال؟ األمر سّیان اآلن! فعلى

ر كّل یوم من أیام هذا األسبوع األّول لهذه الریاضة، ستستحضر في ذاكرتك األحداث اّلتي كّونتك، كّونت تاریخك، وشخصیتك...
ولیكن هذا التمرین على الشكل التالي: تصّفح وتفّرج ثانیًة على ألبوم صورك، وُعد إلى ذكریاتك األولى. وافسح مجاًال للرّب أن
ك حیاتك كما كانت: ما هي الصور اّلتي استحضرها؟ وٕالى أّي فترة من حیاتي تعود هذه الصور؟ ما هي المشاهد اّلتي اتذّكرها؟ من
 األشخاص الموجودون في الصور؟ ستعكس بعض الصور لحظاٍت سعیدة، وسیعكس بعضها اآلخر لحظات حزینة. ومن الصور ما
صُعب علیك تجمیعها واستحضارها إلى مخیلتك. لكّن جمیع هذه الصور تشّكل صورة لتاریخك، ولرحلتك في هذه الحیاة، اّلتي قادتك

ى هذه اللحظة اّلتي سننطلق فیها مع هذه الریاضة.
، ولتتناول جرعة صغیرة من هذه الذكریات كّل یوم. إّن التزامك بهذا التمرین سیساعدك على لنأخذ األمور ببساطة وتروٍّ
حضیر لألسابیع القادمة. كما یمكنك أن تترك أثًرا مكتوًبا - في كّراسة مخصصة لهذه الریاضة – تكتب فیها مالحظاتك وذكریاتك إن

ن ذلك سیساعدك بشكٍل أفضل. 
في عشّیة كّل یوم، وقبل خلودك إلى النوم، تختم هذا النهار بكلمات عفوّیة شخصّیة، تعّبر بها عن شكرك وامتنانك لذاك اّلذي

قك طیلة أّیام حیاتك حّتى هذا الیوم اّلذي تحیا فیه. 
 

 
ُمرافقنا

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

بوصلتنا: انتظار هللا لیعمل فینا 
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.

 
لتأّمالت والقراءات الكتابیّة

ض القراءات الكتابّیة اّلتي تتناسب مع محطتنا في هذا األسبوع.

لوقا 12: 22 – 34. طلب ملكوت هللا قبل المال 

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=75:guide-01&catid=78:week-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=76:compass&catid=78:week-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=77:budget-01&catid=78:week-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=81:reading01-01&catid=78:week-01


أشعیا 43: 1 – 4. هللا حامي اسرائیل ومحّرره
لوقا 11: 1 – 13. الصالة الربیّة واإللحاح في الصالة

مزمور 8
مزمور 139

 نصوص القراءات الكتابّیة جمیعها بحسب طبعة الكتاب المقّدس الیسوعّیة، دار المشرق، بیروت، ط. الثامنة، 1982.
 

عض القراءات الروحیّة الُمساعدة 
شجاعة أن ترضى بقبول هللا 

اخبرني القّصة ثانیةً
 
 

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

الصالة التمھیدیّة 
صالة تقدیم مسیرة الریاضة للرّب

لیكن اسمك مبارًكا، یا رّب
 

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

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=82:reading02-01&catid=78:week-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=83:reading03-01&catid=78:week-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=84:reading04-01&catid=78:week-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=85:reading05-01&catid=78:week-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=86:reading06-01&catid=78:week-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=87:reading07-01&catid=78:week-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?id=79:prayer02-01&catid=78:week-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=80:prayer03-01&catid=78:week-01

