
األسبوع الثالثون: يسوع قائم من بين األموات

دلیلنا: البهجة

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

  
بوصلتنا: بستان القیامة

نعلم منذ البدایة أّن انتصار اهللا على الشّر والموت قد تّم. والیوم سنختبره من جدید مع یسوع اّلذي قام من بین األموات وحّضر
 الحیاة الجدیدة. لقد أغدقت علینا الّروح بِنعٍم وفیرٍة، أهّمها تلك العالقة الوثیقة مع یسوع في مرافقتنا إّیاه في حیاته بیننا منذ بدایة هذه
یاضة، فقد أطلعنا یسوع على حیاته وأسرارها، اّلتي عاشها من أجلنا. والیوم سنصّلي ببساطة من خالل البهجة اّلتي یهبنا إّیاها، فنفرح

ه بقیامته من بین األموات لیفتح لنا طریق خالصنا.

لقد مات یسوع بالفعل، وقد ُدفن في القبر لثالثة أّیام، ولكن الیوم القبر فارٌغ! فهو رمٌز أبديٌّ لقّوة اهللا اّلتي حّررتنا وتحّررنا من
ى الشّر والموت.

یسوع حّي! وهو حيٌّ إلى األبد، في حیاٍة تفوق كّل تصّوراتنا. ونرغب في األسابیع المتبّقّیة لهذه المسیرة أن نختبر "نتذّوق" هذه
یاة الجدیدة مع یسوع. ألّننا في احتفالنا الیوم مع یسوع في قیامته، نخطو الخطوة األولى في الطریق اّلذي شّرعه لنا نحو الحیاة

بدّیة.

سنتأّمل في هذا األسبوع مستخدمین القراءات الكتابّیة وكذلك مخّیلتنا، لنصّل مع خبرة الفرح اّلتي اختبرها یسوع في قیامته من
ن األموات ومشاركته إّیاها مع اّلذین أحّبهم. أيُّ بهجٍة سكنت یسوع عندما اختبر الحیاة الجدیدة اّلتي وعدنا بها، البّد وأّنه استصعب
 اإلنسان، كما رفاقه، الّتعبیر عن هذه الفرحة. وبالطبع سیعرف مدى الفرح اّلذي سیعترینا عند قیامتنا نحن أیًضا، طالما أنه اختبر

ًما مثلنا في هذه الحیاة المعاناة واأللم والموت. 
ونتساءل اآلن: ما مدى الفرحة اّلتي سنتشاركها مع أولئك اّلذین شاركوه األلم والمعاناة عند أقدام الصلیب! أیمكننا تخّیل البهجة

ي امتأل بها قلب مریم، أّم یسوع، عندما عاینته قائًما من بین األموات. وَمن مثل مریم یستطیع أن یختبر ملئ الفرح مع یسوع؟

وأخیًرا، سنتأّمل القائم من بین األموات، یسوع رّبنا وسّیدنا، ونشاركه الفرحة اّلتي یبّثها في قلوبنا. فهو حيٌّ إلى األبد، وسیكون
نا في كّل لحظٍة من لحظات حیاتنا. لنتأّمل جسد القائم من بین األموات بیدیه المثقوبتین، وجنبه المطعون بالحربة، فهو مازال
خص نفسه اّلذي أحّبنا وتأّملنا في حیاته وسار معنا طیلة هذه المسیرة. فالماضي والحاضر یجتمعان مًعا في هذه اللحظة مع یسوع

ئم من بین األموات. 
طیلة هذا األسبوع، سنترك ذواتنا تحیا في حضور المسیح بیننا، فهو حيٌّ بیننا. وكّلما تركنا ذواتنا تلتمس حضوره السّري في كّل
صیٍل من تفاصیل حیاتنا، سمحنا لقیامته أن تنتصر على مخاوفنا، وشكوكنا، وجبننا، ویأسنا، إلخ... جمیع هذه الّتجارب اّلتي قد

تبرها من اآلن فصاعًدا.
ستخدم الزّوادة الروحّیة المقترحة لهذا األسبوع لندخل في عمق سّر القیامة. وسیبّث إدراكنا لحضور یسوع القائم فیما بیننا في خضّم

تنا االعتیادّیة ورتابتها، روَح الحیاة الجدیدة في قلوبنا، ولذلك نحیا بالفعل البهجة مع یسوع القائم من بین األموات.
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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.

 
* متى 28: 1 – 20. القبر الفارغ

* لوقا 24: 1 – 12. حامالت الطیب

* یوحنا 20: 1 – 29. یسوع یتراءى لتالمیذه

 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 

* ھذه ھي اللیلة
* أومن

* لتُجدَّد حیاتي بالمسیح بھجتي
* شاركنا ثمار انتصارك

 

 

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