
األسبوع الثاني والثالثون: يسوع معنا ليُدعمنا في رسالتنا

دلیلنا: ارَع خرافي    
إّن آخر مشهد إنجیلّي سنتأّمل من خالله في ریاضتنا سُیحّضرنا لختام هذه المسیرة. فبعد قیامة المسیح من بین األموات، یقول
رس لرفاقه اآلخرین: "سأذهب للصید"، فلم یكن یعي ما اّلذي یتوّجب علیه القیام به بعد قیامة یسوع. وال یمكن ألّي واحٍد مّنا أن ُینهي

ه الریاضة ویقول لنفسه: "سأعود ألقوم بما اعتدت القیام به من قبل".
یدعونا هذا المشهد لُنعمل ذاكرتنا من جدید، فعندما سأل یسوع التالمیذ في لقائه معهم بعد قیامته عّما اصطادوه، ومن ثّم أراهم
رتهم على الصید الوفیر، بهذه القّوة استطاعوا أن یعرفوه هو القائم من بین األموات، فتذّكروا مجّدًدا نداء یسوع لهم في أّول لقاء. في
 األسبوع، سندع خبرتنا في الصالة – وكذلك األوقات المستقطعة في نهارنا وخلفیته – ُتجّدد نداء یسوع لنا، هذا النداء اّلذي استقبلناه
ٍح في هذه المسیرة. فیسوع رّبنا الحّي القائم من بین األموات هو نفسه اّلذي دعانا منذ أشهٍر مضت عندما ُفتّنا بشخصه وغرقنا بألفته

سرنا بحّبه.

ها هوذا معهم، یجّهز لهم الطعام، لكّنه یدعوهم أیًضا إلحضار ما عندهم من سمك أیًضا، ما اصطادوه "استقبلوه" بفضل ِنعمته
وته. ألم نختبر في هذه المسیرة بأّن حضور یسوع في حیاتنا ُیغّذیها بطریقة أعمق عندما نقبل طلبه مّنا بأن نتشارك معه ما قد سبق
 واستقبنلناه من ِنعٍم؟ ألم یتطّلب األمر مّنا بعض العناء أو المجهود اإلضافّي كي نستحضر هذه الِنعم ُمجّدًدا لنضعها أمامه، وبالتالي

تقبل أكثر فأكثر؟
سأل یسوع بطرَس إلى أّي مدى ُیحّبه؟ "كم یحّبه"؟ فسنرى أّن الشخص ذاته اّلذي سبق له وأنكره ثالث مرات قادٌر على أن
صّرح ثالث مّراٍت أیًضا بأّن حّبه للشخص اّلذي أنكره أكبر وأقوى وأعمق من كّل خذالن. هنا فقط استطاع یسوع أن یبني "ُیرسل"
نیسة، إذا أحببتني ... ارَع خرافي. ألیست هي الحركة نفسها اّلتي اختبرناها نحن أیًضا في هذه الریاضة؟ اآلن، بات فرحنا بیسوع

سیح ُمثمًرا، فیسوع ُیرسلنا بقّوة الُحّب اّلتي وهبنا إّیاها واّلتي نكّنها ُتجاهه، كي ینمو هذا الّحّب أكثر فأكثر في رسالتنا مع اآلخرین.
ستعمل كما تعّودنا الزّوادة الروحّیة الُمرفقة مع هذا األسبوع، فلدینامیكّیة هذا األسبوع أن ُتدخلنا بشكٍل أعمق في ِنعم الفرح، والبهجة،
شكر، واالمتنان، اّلتي نطلبها. وكذلك الحّرّیة الداخلّیة اآلخذة في النمّو في قلوبنا كي ننطلق نحو اآلخرین وُنغّذیهم "نرعاهم" بما

تقبلناه طیلة هذه الریاضة من رّبنا یسوع.

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

  
بوصلتنا: تعال واتبعني

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.

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/406-guide-32
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/407-compass-32
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/408-budget-32


 
 

- التأّمالت والقراءات الكتابّیة
بعض القراءات الكتابّیة اّلتي تتناسب مع محطتنا في هذا األسبوع.

 
* یوحنا 21: 1 – 19. یسوع یتراءى لتالمیذه على شاطئ بحیرة طبریة

 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 

* أنت تعرفني یا سیّدي
 

 

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

http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/409-reading32-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article?id=78:prayer01-01&catid=78:week-01
http://www.jespro-retreats.org/component/content/article/410-prayer32-02

