
األسبوع الثاني: اكتشاف قّصة حياتنا في عمقھا

دلیلنا: نتصّفح صورنا "تاریخ حیاتنا" عن كثب.
عندما تصّفحنا ألبوم حیاتنا في األسبوع الماضي، اختبرنا جمیعنا ذكریاٍت خاّصة، لمست قلوبنا من خالل اكتشافنا لحضور اهللا

نا طیلة مسیرة حیاتنا حّتى هذه اللحظة. ستساعدنا تمارین هذا األسبوع على الدخول بشكٍل أعمق إلى تاریخنا وقّصة حیاتنا.      
       إّن إحدى الطرائق اّلتي ستساعدنا على التعّمق في هذه الرحلة هي أن نسأل ونكتشف اإلجابات عن هذه التساؤالت األساسّیة.
 زلنا نقوم بهذه الریاضة في وسط یومنا االعتیادّي، مع كّل انشغاالتنا، وارتباطاتنا، وازدحام جدول مواعیدنا. وسنستعین بالصورة
خّصصة لهذا األسبوع "راجع فقرة ُمرافقنا لهذا األسبوع". األسئلة اّلتي سنقّدمها لكم، لتطرحوها على أنفسكم، هي سهلة وهاّمة في آٍن
حٍد لكي نتحّضر لخوض هذه المرحلة من الرحلة "األسبوع الثاني". ُیخبرنا المزمور 139، أّننا ُنسجنا جمیًعا في رحم أّمنا، لكّن أحداثًا
برات عّدة نسجتنا أیًضا لنكون األشخاص اّلذین نحن علیهم الیوم. لندع ذواتنا ُتصغي إلى اإلجابات اّلتي سیكشفها لنا الروح من

الل األسئلة اّلتي سنطرحها، وعمله فینا على مدار هذه المرحلة من رحلتنا:
 ما هي النعم، الرؤى، الذكریات الحمیمة أو المؤلمة، اّلتي ُكشفت لي ُمجدًدا في األسبوع الماضي؟

هل أحببت تمارین األسبوع الماضي؟ وهل وّلدت مشاعر جدیدة في داخلي؟
بعد أن تصّفحت ألبوم حیاتي في األسبوع الماضي، أنا مشدود إلى ...

أین شعرت في قّصة حیاتي بأّن اهللا عرفني إلى أقصى الحدود؟
هل من حّیز في قّصتي صُعب علّي اكتشاف حضور اهللا فیه؟ ألّنه بكّل بساطة صُعب علّي أن أستوعب أّن اهللا قد یقبلني في الحال

ي كنت علیها؟
أین تقاطعت الطرق في مسیرة حیاتي؟ كیف كان اهللا حاضًرا في ذلك الدرب اّلذي سلكته إلى الیوم؟ 

هل أقبل ذاتي كما أنا علیه الیوم؟ إن لم یكن ذلك األمر، هل لي أن أقّدم تلك األمور اّلتي أراها غیر مقبولة، وأرفعها إلى اهللا؟ وٕان
ت راضي عن ذاتي، هل أستطیع أن أرفع یدّي مسّبًحا اهللا تعالى، بشكٍر وامتنان؟  

 هل تكمن في شخصیتي نواٍح یحّبني اهللا ألجلها؟ أو یریدني أن أغّیرها؟ أو أشارك بها مع آخرین؟

على مدار هذا األسبوع، في كّل لحظٍة نعود بها إلى هذه التمارین، لیكن على لساننا تعابیر الشكر لــِما باركه اهللا في حیاتنا، وكیف
ن اهللا على صلة وثیقة معنا وهو یغمرنا بحّبه. نختبر هذا الحضور مع تقّدمنا في الحیاة، وتطّورنا، ونضجنا. فاهللا اّلذي نسجنا في

حام أّمهاتنا، الیزال یكّوننا حّتى هذه اللحظة. 
 

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

  
بوصلتنا: مشاهدة ما یكشف اهللا لنا.       

تأّمل ُمرافق كتبه أحد الیسوعّیین لُیساعدنا في رحلتنا مع الرّب.

http://www.jespro-retreats.org/component/content/?id=97:guide-02&catid=81:rrl-02&Itemid=502
http://www.jespro-retreats.org/component/content/?id=98:compass-02&catid=81:rrl-02&Itemid=502


 
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.

 

* أشعیا 49: 14 – 16أشعیا 49: 14 – 16. فرح العودة    
* هوشع 11: 1 – 4. الرّب ینتقم لحّبه المرفوض

* مزمور 23.

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

- بعض القراءات الروحّیة الُمساعدة 

 

* جعلنا من هذا الیوم بدایًة جدیدًة        
     * ننزع أقنعتنا الیوم

* نبوح بأسرارنا

 

 - بعض الصلوات الُمساعدة

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

 

* الصالة التمهیدّیة       
     * نشكرك

* ستسهل الصالة لو كانت أفكارنا صافّیة

* إلهنا! إّننا وجدناك الیوم

 
 

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

http://www.jespro-retreats.org/component/content/?id=99:budget-02&catid=81:rrl-02&Itemid=502
http://www.jespro-retreats.org/component/content/?id=100:reading01-02&catid=81:rrl-02&Itemid=502
http://www.jespro-retreats.org/component/content/?id=100:reading01-02&catid=81:rrl-02&Itemid=502
http://www.jespro-retreats.org/component/content/?id=100:reading01-02&catid=81:rrl-02&Itemid=502
http://www.jespro-retreats.org/component/content/?id=101:reading02-02&catid=81:rrl-02&Itemid=502
http://www.jespro-retreats.org/component/content/?id=102:reading03-02&catid=81:rrl-02&Itemid=502
http://www.jespro-retreats.org/component/content/?id=103:reading04-02&catid=81:rrl-02&Itemid=502
http://www.jespro-retreats.org/component/content/?id=104:reading05-2&catid=81:rrl-02&Itemid=502
http://www.jespro-retreats.org/component/content/?id=105:reading06-02&catid=81:rrl-02&Itemid=502
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=78:prayer01-01&catid=78:week-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/?id=106:prayer01-02&catid=81:rrl-02&Itemid=502
http://www.jespro-retreats.org/component/content/?id=107:prayer02-02&catid=81:rrl-02&Itemid=502
http://www.jespro-retreats.org/component/content/?id=108:prayer03-02&catid=81:rrl-02&Itemid=502

