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هن أثناء الصالة حول شرود الذِّ
القديس لوقا رئيس أساقفة القرم

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

كثيرًا ما سألني الناُس في الماضي، وحتى اآلن، كيف ُيمكنهم تعلُّم الصالة، وكي��ف يتخلَّص��ون من ش��روِد ال��ذهِن
ُت أفك�ارهم عن�دما يص�لُّون، ح�تى ش�عاُع ن�وٍر س�اقٌط أثناء الصالة. يقولون إنَّ كلَّ شيٍء يصرُف انتباَههم ويش�تِّ

التي يرأسها أس�قف أو يش�ترك فيه�ا ع�دد من األس�اقفة: الم�ترجمالعلى أيقونة. حتى أبهة  (قداديس األسقفية  (

، ويطلبون مني أن أعلِّمهم. ال يمكننا التركيز، ال يمكننا الصالة كما يليق "تلهيهم عن الصالة. يقولون:  "

ه م�ا ال�ذي يط لب�ون م�ني أْن أعلِّمهم؟ أعظَم وأص�عَبهل األم�ُر بس�يط؟ آه كال، إن�ه ليس س�هاًل على اإلطالق. ألنَّ
بشرية مع اهلل. الللنفساألعماِل البشرية جميعها. إْذ ما هي الصالة، الصالة الحقيقية؟  تواصٌل مباشٌر 

إذا كنتم تفهمون الصالَة بهذه الطريقة، فسأعطيكم اإلجابَة األكثَر أهميًة للسؤاِل حول كيفيِة التخلُِّص من شروِد
ين له�ذا التواص�ل، يجب أْن ه إذا ك�انت الص�الُة تواص�اًل م�ع اهلل، فيجب أْن نك�ون ُمس�تحقِّ ال�ذهن. س�أخبركم بأنَّ
ه�ذا إْن )نكوَن قادرين عليه. ولكْن، إذا ك�ان الم�رُء ُمغلَّف�ًا باس�تمراٍر بُبطالِن الع�الم، إذا ك�ان ن�ادرًا م�ا يت�ذكُر اهلل 

، إذا كان غارقًا في األهواِء والشهواِت والخطايا، فكيف يمكُن لشخٍص كهذا أن يتواصَل م�ع اهلِل بس�هولٍة (تذكََّره

وبساطة؟
س،ًام عظيجهادًا يتطلَُّب التواصُل مع اهلل . يتطلَُّب توجيَه كُ�لِّ أفكاِرن�ا وأش�واِقنا نح�و األعلى، نح�َو م�ا ه�و ُمق�دَّ

ه�ون أفك�اَرهم وأش�واَقهم باس�تمراٍر نح�و باتجاِه اهلل. من يتعلَّمون ُالصالَة بعمٍق وإخالٍص هم أولئك ال�ذين يوجِّ
ِتهم أْن يتخلَّصوا من  س�ون الكث��يَر من ال��وقِتاهلل، الذين يحاولون بكلِّ قوَّ نيوي والهموِم اليومي�ة؛ يكرِّ الغروِر الدُّ
يسين،  ِس وكتاباِت اآلباِء القدِّ م��ون وص��ايالقراءِة الكتاِب الُمقدَّ هم يتمِّ ُيصلُّون كثيرًا وبح��رارة، واألهم من ذل��ك أنَّ

المسيِح باجتهاد. ألن الربَّ يدعو صديقًا فقط من يحفُظ وص�اياُه ويص�بُح قريب�ًا من المس�يح. ه�ذه هي اإلجاب�ُة
الرئيسية: يجب أن نسعى إلى القداسة، يجب أن نجاهَد على قدِر استطاعِتنا لتوجيِه ك��لِّ أفكاِرن��ا وروِحن��ا نح��و

اهلل.
إنَّ الفالس��فَة العميقين والعلم��اَء العميقين، ال��ذين تك��وُن أفك��اُرهم دوم��ًا ُمركَّزًة على أهمِّ أس��ئلِة الوج��وِد وعلى

فك��اُرهم موَثق��ٌة به��ذه األس��ئلِة وليس��ْت ُمبع��ثرة. ال تط��وُفي ترك��يٍز دائم. أاألس��ئلِة العلمي��ِة الص��عبة، يكون��ون ف
س�وا حي�اَتهم ل�ه. هم دائم�ًا في تون أفكاَرهم على ذلك الموض�وِع اله�امِّ األوح�ِد ال�ذي كرَّ أفكاُرهم هنا وهناك. ُيثبِّ
حالِة تركيٍز، وعلينا تقليُدهم. مثلما يركِّزون كلَّ أفكاِرهم وأشواِقهم على أسئلٍة س�اميٍة ج�دًا في الفلس��فة والعلم،
جَه دومًا نحو األعلى إذا أرْدنا التواصَل مع اهلل. ه��ذا م��ا هكذا علينا نحن أْن نحيا في اهلل، وينبغي ألفكاِرنا أن تتَّ
وِح وممتلئين بمحب�ِة اهلل؛ خرج�وا إلى الغاب�اِت البري�ِة والص�حاري ألّنهم أرادوا تعلَُّم فعلَه الذين كانوا أقوياَء بالرُّ

، ألنهالص وقد تعلَّموا بالفعل (الِة  م استبدلوا األفكاَر األرضيَة بأفكاٍر عن اهلل، وركزوا حياَتهم على تحقيِق الكماِل)
الروحي. 
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مهم�ا ح�اوْلُت، "والناس الذين يسلكون نهجًا مختلفًا تمامًا، عائشين في صخب العالِم المستمر، يتذمرون قائلين: 

. يستنتجون عقليًا أنه إذا لم ينجْح ش�يٌء فه�ذا يع�ني ب�أنَّ ٌت باستمرار "ال تأتي الصالة. مهما حاوْلُت، فإني ُمشتَّ

. ه من طبيعتي أال أتمكََّن من التحرِر من شروِد الذهِن وطواِف األفكار أعتقُد أنَّ "األمَر ال يستحُق المحاولة؛  "

هكثيٌر من الناِس يعُزوَن األمَر إل ى عدم كمال طبيعِتنا. األمُر مماثٌل لكوِن شخٍص ال يعرُف الس�باحَة وي�رمي نفس�َ
جسدي أثقُل من الماء. ال يمكن�ني أن أطف�و. م�اذا أفع�ُل إذا ك�انت "في الماِء غير قادٍر على العوِم، ويقول لنفسه: 

. أليس ذلك سخيفًا؟ أال يوجد أناٌس "طبيعُة جسدي تجعُل السباحَة مستحيلة؟ ال يستحُق األمُر حتى المحاولة

أي الس�ابق ذك�رهم ال يري�دون  (كُُثٌر قادرون على السباحِة والعوِم جيدًا؟ األمر ه�و أنهم   الس�باحة. ل�ذلك المّتعل)
يوجُد س�بٌب إللق�اء الل�وِم على الطبيع�ة حين يتش�تتون أثن�اء الص�الة. ليس�ت الطبيع�ة هي المالم�ة، وإنم�ا ع�دُم

رغبِتهم بتركيِز أرواحهم في الصالة.
يارب طوبى للرجل الذي ُنصرته من عندك ال�ذي عق�د عزم�ه في قلب�ه على اإللهييقول النبي  ن يص�عدأ" داوود: 

. ط�وبى للرج�ل ال�ذي معونت�ه من عن�د اهلل. لم�اذا ين�اُل(6:84مزم�ور )"في وادي البكاء إلى المكان ال�ذي يقص�د 
المعونة؟ ألنه عزَم على الصعوِد في قلِبه، ألنه جعلَها نيَة قلِبه أن يصعَد أعلى ف�أعلى إلى اهلل. إنه�ا برك�ٌة إلنس�اٍن
كهذا، سيناُل المعون�َة من اهلل، ويتلقى ق�وَة الص�الِة أيض�ًا. الوي�ُل للرج�ِل ال�ذي ال يص�عُد بقلب�ه، من ال يخ�اُف من

أكثَر فأكثَر باألهواء الحقيرِة السيئة. لن يناَل شخٌص كه��ذاحقيقِة أنَّ قلَبه يغرُق إلى األسفل أكثر فأكثر، ويمتلئ 
العوَن من اهلل، ولن يكون قادرًا على الصالة. 

ْفكَ�اُرِك اْلَباِطلَ�ُة؟ اإللهييق�ول الن��بي  ِطِك ا{ لَى َمَتى َتِبيُت ِفي َوس�َ ا~ " إرمي��ا:  ه:(14:4إرمي�ا )" . ه�ذا أهمُّ م�ا نحتاجُ�
رِد ه�ذه األفك�ارنحتاُج أن نطرَد جميَع أفكاِرنا الشريرة من قلبنا. كم من األفكاِر الشريرِة لدينا، وما أبطأن�ا في ط�

ِمن قلوِبنا! وإذا كان قلُبنا مليئًا باألفكار الشريرة، فكيف سنتمكن من الصالة؟
ُت في الصالِة من كوِن القلِب ال يصعُد دائمًا، من الصباِح إلى المس�اء، نح�و اهلل، ومن ك��وِن كما تَرون، ينتُج التشتُّ
الناس لم يجعلوه هدَف حياِتهم أن يصعدوا إلى اهلل، وال هم يلَحظون أنهم ال يصعدون نح�و اهلل، ب�ل ينح�درون

أدنى فأدنى. لهذا ليس لديهم صالة.
أيه�ا ال�ربُّ يس�وُعركع�ات وهناك صالٌة عظيمٌة وُتعتبُر األكثَر أهمي�ًة وأساس�يًة للرهب�ان، يتلونه�ا م�ع  "س�جدات: 

. لهذه الصالِة قوٌة كبيرة، ومن يعتاُد عليها ويكرُرها باستمراٍر يتلقى ب��دون "المسيح ابُن اهلل ارحمني أنا الخاطئ

تغييٍر نعمًة من اهلل ويتعلَُّم الصالة. ولكن حين أنصُح الناَس أن يبدؤوا بهذه الصالة، فإنهم يح�اولون ثم س�رعاَن
. يري��دون ذل��ك على الف��ور، يري��دون إنن��ا نك��ررُ الص��الَة ميكانيكي��ًا وال نج��ُد أي فائ��دة "م��ا يستس��لمون ق��ائلين:  "

 والجس�ديِّ الطوي�ِل يمكن اكتس�اُب ق�درٍةِّالحصوَل على المنافِع بسرعة، ال يفهمون أنه فقط عبر العم�ِل ال�روحي
عظيمٍة على الصالة، وأنَّ ذلك ال ُيمَنح ألٍي كان على الفور. 

لم�اذا يب�دُل األس�قُف  ُتالتي يرأسها أسقف مَدِالخحتى أنَّ البعَض يشتكي من أنَّ  ؟دائم�ًا رداءه الكهن�وتي"لهيهم: 
ق، تَرون أنه يتُم نزُع "لَم كلُّ هذا التأنق في اللباس؟ إنهم ال يفهمون ما يتحدثون عنه. بالطبع، ليس هناك ِمن تأنُّ

 عن األسقِف عدَة مراٍت ثم إعادُته مرًة أخرى. ماذا يعني ذلك ولماذا يتم؟ألموفوريونا
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ِق باللب�اس، ولن ت�نزعجوا، ولن يتع�ارَض خل�ُع وارت�داُء  م�عموفوري�ونألاإذا عرفتم ذلك فلن تتكلم�وا عن الت�أنُّ  (
. إنَّ   هو األكثُر أهميًة بين ثياِب األسقف. جميُع المالبِس المقدسِة لها معنًى خاص، ويمثلموفوريونألا(صالِتكم

إلى موفوري��ونألايرمز ال�  الخروَف الضالَّ الذي وجَده الربُّ يسوُع في البريِة وحملَه على منكَبيه. موفوريونألا
ُل األسقُف ال�ربَّ يس�وَع مهمِة األسقِف هذه، كراٍع لدى المسيح، أن يجَد ويحمَل الخراَف الضالََّة على منكَبيه. يمثِّ

يِّ لحظاٌت يبدو فيها أنَّ المسيَح نفَسه يظهُر أماَمنا.نفَسه، ولكْن، توجُد أثناَء القداِس اإلله
لذلك فإنه عند قراءِة اإلنجيِل يبدو وكأنكم تسمعون الربَّ يسوَع نفَسه، كما لو أنه يظهُر أماَمنا، لذلك ينبغي على

، وبفعله ذلك ُيظِهُر تواضَعه أماَم المسيح.موفوريونألااألسقف أن يخلَع العالمَة الُعظمى لكرامِته الُمقدسة: 
والخبُز المقدس وكأُس الخم�ِر على المس�يِح ال�ذي س�يتألم، واألس�قُف،الصينية دل توأيضًا أثناَء الدخوِل الكبير، 

يقابل المسيَح عند الباِب الملوكي ُمتقباًل الكأَس  "الذي  اس، علي��ه مج��ددًا أن يخل��ع الصينيةو" من الكاهِن والشمَّ
.موفوريونألا

ها، عندما تحيُن اللحظُة األكثُر أهميًة من سرِّ اإلفخارستيا، حين يتفوه األسقف بكلم��اِت المس��يِح العظيم��ة:وبعد
ِد اْلَجِدي�ِد الَِّذي  َو َدِمي الَِّذي ِلْلَعهْ� ا كُلُّكُْم، ه�َذا هُ� َرُبوا ِمْنهَ� ِدي« »اش�ْ َو َجس�َ …»ُخُذوا كُُلوا. ه�َذا هُ� َرق " ِلُيهْ� جْ� ِمْن ا{

، حين يبارُك األسقُف الخ�بَز والخم�َر ُمس�تدعيًا ال�روَح الق�دَس، ال�ذي(28-26:� 26متى )"كَِثيِريَن ِلَمْغِفَرِة اْلَخَطاَيا 
أي األس�قف أن يك�ون في ين، عن�دها ينبغي ل�ه  (بقوِته يتح�وُل الخ�بُز والخم�ُر إلى جس�ِد ودِم المس�يِح الحقيقيَّ (

، ألن المس��يَحموفوري��ونألاكامِل أرديِته المقدسِة حين يتمُم السرَّ العظيم. بمجرد إتمام السر، من الضروري خلع 
ذاَته هنا، لذا ال بد لألسقِف من خلعه.

قًا باللباس، ب�ل أعم�االً ُمقدس�ًة بمع�اٍن رمزي�ٍة عميق�ة. ل�ذلك ال ترتبك�وا من عظم�ِة وفخام�ِة الخدم�ِة ليس هذا تأنُّ
، فهي ال تمنعكم من الصالة، بل على العكس، تقوُد أولئك الذين يفهمون المع�نى العظيَم للق�داِس اإللهيِّسقفيةاأل

إلى صالٍة عميقة.
وحَده الش�رود المس�تمُر ألفك�اِركم يع�رقُلكم، ألنكم في ص�خِب الع�الِم المس�تمر. ن�ادرًا م�ا ترك�زون أرواحكم على

ال�ذهن األكثِر أهميًة واألعظِم واألقدس. أدِركوا مدى صعوبِة تعلُّم الصالة. ِافهم�وا أنَّ الص�الَة الخالي�َة من ش�روِد
. دع�وا أنفس�كم تتش�بُع من اإلدراِك المتواض�ِع لض�عِف ص�التكموطواِف األفكاِر يمكُن أن يحقَقها القديسون فقط

ألنكم بعيدون عن القداسة.
صلِّوا بأفضِل ما تستطيعون، بإخالص، كاألطفاِل الص�غار. يس�مُع المس�يُح ص�لواتكم، إذ مهم�ا تكْن ض�عيفًة فإنه�ا
ترتف�ع عالي�ًا ج�دًا إلى اهلل، وال�ربُّ يتقب�ُل جمي�َع الص�لوات. ال ُتحَبط�وا، ال تكون�وا كس�الى، ال تتوقع�وا أن تتح�رَر

هِو بسرعٍة وسهولة. صالُتكم من السَّ
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