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مقدِّمة ال ُمتر ِجم

تمَّت ترجمة هذا الكتاب عن الصبلة في المعهد اإلكليريكي في بيت
جاال ،ولهذا الظرؾ معنىً عميق .فالمعهد مدرسة صبلة ،والكاهن والراهب
رجل صبلة والطالب اإلكليريكي طالب حياة صبلة.
يقووول المجمووم المسووكوني ةنَّ صووبلة الكوواهن هووي المنبووم الووذ ينهوول من و
اإلنسان المكرَّ س قووّ ة فوي الصوباو ،والمصوبّ الوذ يجموم عملو ويحتويو فوي
أمر واحد".
المساء .وةال انشؽل الراعي في أمور كثيرة "بينما الحاجة ةلى ٍ
والكاردينووال مووارتيني موون أبوور الوجوووف الروحيووة فووي كنيسووة اليووو  ،ومووا
يقول عن الصبلة ينبُم من خِبرة شخصية وكهنوتية ورهبانية أصيلة.
يحو هوذا الكتواب موواعظ ألقاهوا الكاردينوال موارتيني وؼيورف فوي مدينوة
"أفيبل" االسبانية ،وهي مدينة الق ّديسة تري ا األفيليوة مُصولِحة الحيواة الرهبانيوة
وس الصووبلة
ومعلِّمووة الصووبلة األولووى ومعلِّمووة الكنيسووة .لووذا يشووعر القووارن أنَّ َن َلو َ
يخترق الكتاب بأكمل .
أردنا من خبلل ترجمة هوذا الكتواب أن ن وم بوين يود ّ ةنسواننا المسويحي
الذ يبحث عن حياة الصبلة ،مرجعوا ً َثمينوا ً .واإلنسوان الوذ نقصودف قود يكوون
كاهن وا ً أو راهب وا ً أو طالووب كهنوووت أو علماني وا ً .المُه و أن يشووعر بالحاجووة ةلووى
عبلقة متينة ومستمرّ ة وفاعلة مم هللا.
نأمل أن يساه هذا الجهد البسويط فوي حركوة التجديود الروحوي وااليمواني
التووي تعيشووها كنيسووة القوودس موون خووبلل السووينودس األبرشووي اسووتعداداً ليوبيوول
األللين.

األب مارون اللحا
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هللا ٌكفٌنً
بقل فرانكو بوفيلّي
"كما يشتاق األيل ةلى مجار المياف ،هكذا تشتاق نلسي ةليك يا هللا" (م
 . )4221لوتكن هووذف اآليووة موون الم مووور صووورة لمووا يجووب أن يكووون عليو كو ّل
واحد منا قبل بدء هذف األيا المقدسة.
تعلٌم “أفٌال” المتٌن.
اخترنا مدينة “أفيبل” عن قصود .فعوبلوة علوى أسووارها المنيعوة الجميلوة،
والتي تعتبر بحق اعظ أسوار أوروبا ،واقلها تأثرا بعوامول التواري  ،وعوبلوة
على جمال الكنائس التي ت يّن المدينة ،جئنا ةلى “أفيبل” لنسمم شويئا ً مون تعلوي
القديسووة تريوو ا األفيليووة ويوحنووا الصووليبي .لقوود أعلَن ْتهمووا الكنيسووة "معلِّ َمووين"،
وبالتوالي متكلِّ َمووين رسووميّين عون الحكمووة الروحيووة التووي تتميّو بهووا الوونلس التووي
سمحت لسر هللا أن يخترقها في األعماق.
وطريقهما ل يكن سهبل .ولهذا نشعر أنهما قريبان منوا .فقود توقلوا طوويبلً
عند الخبرة الروحية التي منحهما هللا ةياها وعانيا منها وفيها ،وكثيراً ما شعرا
بال ياع والتر ّدد في طريقهما الروحي .المه أنهما كانا في حالة " ةصوؽاء" .
وقد أصبحت الصبلة  -وهي خبرة ال مثيل لهوا فوي حياتهموا  -المسواحة التوي
سمحت لنعمة هللا أن تعمل فيهما من الداخل.
قيوول أن “أفوويبل” "عتبووة الصوومت"  .ونحوون ن ووم أنلسوونا علووى هووذف العتبووة
ونصؽي بصمت داخلي.
شهادات غنٌة
نريوود أن نقبوول فووي ذواتنووا الهبووة اللريوودة لشووهادة ك و ّل موون تري و ا ويوحنووا
الصليبي ،وأن نتساءل حول خبرة الصبلة .فنحن نعل أن الصبلة بُع ٌد أساسويّ
في حياة اإلنسان المسيحي وفوي حيواة الكواهن .وهوذف البعود يكمون فوي ةمكانيوة
الحصول على "تذوّ ق" خاص للحياة ونشرف ،كما يكمن في الحرية واللرو في
أن نقول لمن نعيش ولماذا نعيش.
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نريد  -بخبرة الصبلة  -أن نصل ةلوى حريوة ةبوراهي فوي التعامول موم هللا
حووين تش و ّلم أمام و موون اجوول سووكان سوودو وعمووورة (تكوووين ،)33 - 22 ،18
والى شجاعة موسى الوذ اقتورب مون العليقوة المحترقوة وهوو يعورؾ أنو يطوأ
أر ا ً مق ّدسة (خروج  ،)6 - 1 ،3والى رؼبوة اإلنسوان فوي أن يوره وجو هللا
(م مووور  ،)4222والووى ثقووة المت وورع الووذ يصوور "موون األعموواق" ةلووى هللا
(م مور  ،)13021والى عرفان جميل مري التي تعظ الرب ألن "نظر ةلوى
توا ووم أ َم ِت و ِ " (لوقووا  ،)48 - 47 ،1والووى ؼيوورة بووولس وحماس و الووذ يجثووو
أما اآلب ليطلب أن "يتقوّ ه ةخو ُت بروو اإلنسان الوداخل" (افسوس - 14 ،3
 ،)16والى تع ية سمعان الشي وفرح حيث يطلب من الرب أن َي ْطل َ
ِوق عبودف
بسوووووبل ألنَّ عينيووووو أبصووووورتا خوووووبلص هللا (لوقوووووا  ،)30- 29 ،2ونسوووووتطيم
رجوال
االستمرار ةلى موا ال نهايوة فوي الكوبل عون شوهود مون األموس واليوو ،
ٍ
ونساء ،متعلمين وبسطاء  ...وكلّه عنده ما يقولون عن خبرته الرائعة فوي
المثول وجها ً لوج أما هللا في الصبلة.
بٌن الرغبة والتعب
لنل ِّكوور فووي صووبلتنا الخاصووة .ك و مل منووا يعوورؾ توواري صووبلت وأشووكالها،
والروو التي تحييها من الوداخل ،وأوقاتهوا المتوواترة .صوبلتنا صوبلة الراعوي.
ما هي الشهادة التي نعطيها عون صوبلتنا ن نحون ال نسوتطيم أن نجموم خيووط
صبلتنا بسهولة .فبقدر ما نرؼب في اختبار الصبلة بعمق ،بقدر ما نشعر أنهوا
ً
جافوة
صبلة م ّطربة وباردة .نريدها كثيلة ومولعة بحوب هللا ،لكننوا نختبرهوا
ومتوورددة .نووتكلّ مووم اآلخوورين  -وبقناعووة  -عوون وورورتها ،لكننووا كثيووراً مووا
نكرِّ س لها أوقاتا ً متقطعة نعيشها دون السبل الداخلي المطلوب.
"يا رب علِّمنا أن نصلي" (لوقا  . )1121نريد هذا المسواء أن نكورِّ ر هوذف
الدعاء بتوا م وانسحاق .فنحن نقوؾ فوي ح ورة هللا ونشوعر بمسوافة تلصولنا
وياع لنوا " .هول أسوتطيم يوا رب أن أقوود ؼيور موا لو
عن  .وهذا سبب ألو ٍ و
ٍ
أعش بوك وموا لو تجمعنوي بوك عبلقوة حميموة ،وموا لو أتعلو أن اصور ةليوك
نهاراً وليبلً" ن
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ما بعد االضطراب والخوف
نوود أن "ننطلوق موون هللا"  .اسوتعمل الكاردينووال موارتيني هووذا التعبيور فووي
بوودء تقديموو لكتوواب السووينودس األبرشووي لمدينووة ميبلنووو .نحوون نريوود  -يقووول
الكاردينال  -أن نكرِّ س حجّ نا هذا للكنيسة المحلية في مسيرتها السوينودية كوي
تعيش في ح رة هللا .وان اتخوذنا عبوارة "االنطوبلق مون هللا" فوي جووّ “أفويبل”
ً
دفعة و خما ً خاصا ً.
الروحي فهذا يعني أن نعطي لخبرتنا المسيحية
"االنطبلق من هللا" تعبير يلسِّر األمثال اإلنجيلية لهذف األيا  .فكلّنوا تتوون
من جوّ اال طراب والمعاناة التي تبلحقنا يوميا ً .لكن هناك في هذا المساء موا
يبعث االطمئنان في قلوبنا" .هللا يكلي" :هذف عبارة تسمح لنا أن نره كل شو
نور جدي ٍد وأن نخرج من اال طراب والتم ق.
في ٍ
وقوود تركووت لنووا تريو ا كلمووات خالوودة فووي هووذف المجووال ،وُ جوودت فووي كتوواب
صووبلتها ،مكتوبووة علووى ورقووة كانووت تسووتخدمها ةشووارة فووي القووراءة .ومون شوودة
تعلقها بهذف الكلمات و َعتها دائما ً نصب عينيها .تقول هذف الكلمات:
"ال يخلي ّنك ش وال يقلق ّنك ش  .الكل يذهب وهللا وحدف ال يتؽير .الصبر
يحصل على كل ش  .من يملك هللا ال ينقص ش  .هللا يكلي ".
نريووود أن نحلوووظ هوووذف الكلموووات ،وان نحلرهوووا فوووي قلوبنوووا لتصوووبح نووووراً
لطريقنا .هكذا نستطيم أن نقول نحن أي وا موم صواحب الم اميور" :فوي سوبل
أمن وطمأنينة تسكنني" (م مور . )429
ا طجم وأنا أل َّنك يا رب في ٍ
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التأمل األول
أساسٌات الصالة العقلٌة
بقل الكاردينال مارتيني
مقدمة
أتتني أيا الحج هوذف ةلوى “أفويبل” دونموا تح وير كواؾ .أشوعر أننوي ؼيور
مستعد لها  .فمكوان مثول “أفويبل” ،يجعلوك تشوعر باال وطراب بسوبب موا يعنيو
موون قووي روحيووة متمي و ة .وكأنووك أمووا جبوول عمووبلق ال تعوورؾ موون أيووة جهووة
تتسلّق  .وال بد أن في خبرة تري ا ويوحنا الصليبي الروحية الكرمليوة موا هوو
أعلى بكثير من ةمكاناتنا نحن.
وسوم المحويط .كول
أشعر باال طراب أي ا ً ألن مو وع الصبلة واسم
َ
واحد "يسبح" في كما يستطيم  .بيد أن التكل عنو أمور صوعب ،كموا أن خطور
ال ووياع فيوو وارد .وسووبب تخوور لبل ووطراب هووو اللوورق بووين نمووط الصووبلة
الرهبانية النسكية ،ونمط صبلة الكاهن الراعوية.
كووول هوووذف األسوووباب تجعلنوووي أشوووعر أنوووي لسوووت أهوووبلً للخووووي فوووي هوووذف
المو وع .لكني أ م ثقتوي فوي صوبلة الراهبوات الكرمليوات مون أجلنوا ،وفوي
شلاعة تري ا األفيلية ويوحنا الصليبي واؼناطيوس د لويوال.
بعض المقدمات
سوووأتكل فوووي مو ووووع حوووديثنا ثووو فوووي التسوووا الت التوووي تطووورو حوووول
المو وع ث في المراجم التي سنستقي منها نوراً وهداية.
 الموضوع.من الوا ح أننا ال نستطيم أن نتواجد في “أفيبل” وأن نتكل في مو وع
ؼير مو ووع الصوبلة ،والصوبلة العقليوة بالتحديود .وهوذف الصوبلة تختلوؾ عون
االحتلال باالفخارستيا وعن صبلة السواعات وعون الصولوات اللرديوة الللظيوة.
فلوووي حوووين أن الصوووبلة االفخارسوووتيا وصوووبلة السووواعات عبوووادات لهوووا مقيووواس
خارجي ،وفي حوين أنَّ الصولوات الللظيوة لهوا بُعو ٌد خوارجي مورتبط بوالكبل أو
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بالحركات ،الصبلة العقلية هي دخوول فوي أعموق مون كول ذلوك ،ومون الصوعب
جدا قياسها أو التحقق منها .مقياسها الوحيد هو الساعة التي ال تح ِّدد سوه مدة
الوقووت دون أن ت كوود أن هووذا الوقووت كووان وقووت صووبلة أ الُ .توودخلنا الصووبلة
العقليوة فوي عوال سوورّ  ،تحودث فوي الصوومت الكامول ،وال تخ وم أل اعتبووار
مني أو خارجي .الصبلة العقلية اختيار شخصي يكشؾ عن شجاعتنا أو عن
تخاذلنا .تلتقي الصوبلة فوي النهايوة موم موا قالو يسووع المسويح " اذهوب وأؼلوق
بابك وص ّل ةلى أبيك في الخلية"  .هوذف هوي الصوبلة التوي توتكلّ عنهوا القديسوة
تري ا االفيلية.
ةذا تؽ ّيووب كوواهن الرعيووة عوون ةقامووة القووداس ،يتسوواءل النوواس عوون السووبب،
ويستلهمون هل هو مريي ويذهبون ويقرعون باب الدير .أما ةذا ل يمارس
الصووبلة الذهنيووة فووبل أحوود يبلحووظ ذلووك .لهووذا السووبب قلو ُ
وت أن الصووبلة الذهني وة
اختيار شخصي يل منا فوي العموق ويكشوؾ عون شوجاعتنا أو عون تخاذلنوا .فوبل
أحد يذ ّكرنا بواجب هذف الصبلة ،الله ةال ميرنا الكهنوتي من الداخل.

 التساؤالتال بد من بعي التسا الت .وأوّ لها عن رورة الصبلة الذهنية .هل هي
وورورية باللعوولن أال تكلووي الصووبلة الللظيووة اإلل اميووةن ةال يكلووي االحتلووال
بالقداس اإللهي وبصبلة السواعاتن وتصوبح هوذف التسوا الت اكثور حو ّدة عنودما
نشعر أن علينا أن نجاهد كي نقوو بالصوبلة الذهنيوة .هول الصوبلة الذهنيوة مون
األهمية بحيث نجاهد ونتعب ك َّل هذف التعب للقيا بهان
والتسووا ل الثوواني حووول كيليووة الصووبلة الذهنيووة .ه ول هنالووك طريقووة لهووذف
الصبلةن وما هين هل أستطيم أن أعرؾ هل اسوتلدت مون صوبلتي الذهنيوة أ
ُ
عت وقتي سُودهن ألويس ممكنوا أن تخورج هوذف الصوبلة عون الخوط الصوحيح
أ
وان تصووبح ؼيوور سووليمةن وان كانووت هنوواك طريقووة للصووبلة الذهنيووة فهوول موون
الممكن تعلّمهان

7
تبر هذف التسا الت في كل مرة نخرج فيها من جو مريح وهادن (كجو
المعهوود اإلكليريكووي) ألن نمووط الصووبلة الذهنيووة يتبووم بال وورورة نمووط الحيوواة
اليومية الم طرب .نكتشوؾ عنودها أن الصوبلة أمورٌ صوعب ال نسوتطيم القيوا
ب  .وقد نل ِّكر أنها سراب أو قود نظون أننوا ؼيور قوادرين علوى القيوا بهوا ،وأنهوا
فقط للقديسين الكبار أمثال تري ا االفيلية .ونصل ةلى التلكير أن الصبلة هودؾ
مقدس ونبيل وجميل لكننوا لسونا فوي مسوتواف .وهكوذا نخلوص ةلوى التلكيور أننوا
نسووتطيم االسووتؽناء عوون الصووبلة الذهنيووة ،ونكتلووي بالقووداس وبصووبلة السوواعات
وبما نقرأف عند تح ير مواعظنا األسبوعية .وهنا تبدأ عملية التبرير :ال وقت
لي ،سأُصلّي ؼوداً ،عنودما انتهوي مون هوذا المشوروع ،عنودما انتهوي مون يوارة
العائبلت في الرعية  ....وهكذا ُتهمَّش الصبلة الذهنية .

وسوورعان مووا نشووعر بالنتووائج السوولبية لهووذف العمليووة :نشووعر أن ليتورجيووا
الساعات ثقيلة ،ويصبح االحتلال بالذبيحة اإللهية فاتراً وروتينيا ً .ويمتد التعوب
 الووذ هووو فووي األسوواس نتيجووة توورك الصووبلة الذهنيووة  -ةلووى مختلووؾ مرافووقحياتنووا ،ويُلقِوودَ نا القوووة علووى ترتيووب أمورنووا موون الووداخل وعلووى حموول أثقالنووا
اليوميووة .لووذلك فووان ق ووية الصووبلة الذهنيووة ال ُتطوورو لووذاتها بوول لنتائجهووا .وان
فُقدت الصبلة الذهنية في الكنيسة ككل ،فوان جميوم أشوكال الصوبلة األخوره ال
تلبث أن تلتر وتتجمد في حركات وممارسات خارجية نقو بها بتعب وملل.

وأظنم أن الكنيسة تعيش اليو هذف األ مة علوى مسوتوه الحيواة الكهنوتيوة
والحياة الرهبانية المكرّ سة ،وال سويما تلوك التوي تقوو بأعموال الرسوالة .ونحون
مدعوون ةلى التلكير بعمق في هذف األ مة التي تهدد كل واحد فينا.
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 الٌنابٌع. +نستله تري ا االفيلية ألنها كانت "ايقونة" عن الصبلة الذهنية ،وألنهوا
و ووعت األسووس النظريووة للصووبلة الذهنيووة وطرقهووا ومسوواراتها و وورورتها
وأفراحها ومعاناتها .فقد ساهمت مم القديس يوحنا الصليبي في و م الصوبلة
الذهنية في قلب الكنيسة .ومم أن القديس اؼنواطيوس د لويووال سواه أي وا ً
يسوين
في نشر عوادة الصوبلة الذهنيوة وفوي و وم طرقهوا وقوانينهوا ،ةال أن الق ِّد َ
الكوورمليَّين همووا اللووذان نشووراها بالتلصوويل عقائووديا وحياتيووا .همووا اللووذان رسووما
وتعيرين لووذلك َرمْ و َ صووعود الجبوول
طرقهووا وكيليووة السووير فيهووا بالتلصوويل ،مسو َ
والقصر المتع ّدد ال ُؽ َرؾ.
لذا فنحن نستلهمهما ونطلوب ةرشوادهما ،ونحون علوى قناعوة أن ثباتنوا فوي
صعوبات الرسالة مرتبط بصبلتنا الذهنية ،كما يورتبط بهوا ثباتنوا فوي اإليموان،
والثقة أن هللا معنا في عملنا الرسول.
 +بطبيعة الحال ،صبلة يسوع الشخصية هي أول نبم نستقي من  .فبينموا
خبرة تري ا االفيلية ويوحنا الصليبي هي خبرة نسوكية ،فوان خبورة يسووع هوي
خبرة رسولية من الطرا األول ،خبورة عاشوها فوي النهوار وفوي الليول ،عاشوها
في الع لة وبين الجماهير .لذا يمكن للمسويحي أن ي سوس صوبلت علوى صوبلة
المسيح .وبالمناسبة فان القديسة تري ا تنهل من صوبلة يسووع الشخصوية ومون
صبلت أثناء قيام بأعمال الرسالة.
نحوون نسووتطيم أن نصوولي ألنَّ يسوووع نلس و ص ولّى .وتسووتطيم صووبلتنا أن
تكووون رسووولية ألنَّ صووبلة يسوووع كانووت رسووولية .هووو طريووق صووبلتنا .ونحوون
نصلي ا لي ونريد أن ن ّتحد ب أكثر فأكثر.
 +يقو ِّد لنووا الكتوواب المقوودس أمثلووة كثيوورة عوون الصووبلة الذهنيووة كووالم امير
التي كان معظمها في األصول صولوات شخصوية ،مون تنهمود وطلوب العوون فوي
المري وطلب الهداية والراحة أو حتى صلوات فرو وتسبيح.
 +مصوودر تخوور لتلكيرنووا فووي الصووبلة الذهنيووة هووو خبرتنووا الشخصووية فووي
الصبلة ،سواء كانت خبرة ةيجابية أ م نية .تتكل م للات كثيرة عن الصبلة
الذهنيوووة علوووى مسوووتوه المبوووادن والنظريوووات ،دون األخوووذ بعوووين االعتبوووار أن
الصووبلة الذهنيووة مرتبطووة بشووكل أساسووي بخبوورة ك و ّل واحوود .ال توجوود الصووبلة
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المجردة ،بل توجد صبلة فبلن أو فبلن .صبلتي أنا في هذف اللحظوة وصوبلتك
أنت في تلك اللحظة .لذا نقول أن الخبرة الشخصية في الصبلة محوور أساسوي
ومصدر ال ؼنى عن في أ تلكير جد حول الصبلة .والخوؾ هو أن تلهينوا
كثوورة الكتووب التووي تتحوودث عوون الصووبلة عوون خبرتنووا الشخصووية المتألِّمووة ،عوون
خبرة الخووؾ واأللو واللشول التوي تختورق صوبلتنا نلسوها .وان أردت الكوبل
عن خبرتي الشخصية في الصبلة بعد ستين سنة ،أقول أنني ابودأ كول يوو مون
جديد ومن درجة الصلر.

 " نفسً عطشى إلى هللا" - صورة ٌسوع فً الجسمانٌة.اجموول صووورة كتابيووة لصووبلة يسوووع المسوويح الشخصووية والصووعبة هووي
صبلت في الجسمانية:
"ووصلوا ةلى يعة اسمها جتسمانية ،فقوال لتبلميوذف" :اقعودوا هنوا بينموا
اصولي" .ثو م وى ببطوورس ويعقوووب ويوحنوا وجعوول يشوعر بالرهبووة والك بووة.
فقوال لهو " :نلسووي ح ينووة حتووى الموووت .امكثووا هنووا واسووهروا" .ثو ابعوود قلوويبل
ووقم ةلى األري يصلي لتبتعد عن السواعة ،ةن أمكون األمور ،قوال " :أبّوا ،يوا
أبت .انك على كل ش قدير ،فاصرؾ عني هذف الكأس .ولكن ال موا أنوا أشواء
بوول مووا أنووت تشوواء"  .ثو رجووم فوجووده نووائمين ،فقووال لبطوورس " :يووا سوومعان،
أتنووا ن أل و تقو َوو علووى السووهر سوواعة واحوودةن اسووهروا وصوولوا لووئبل تقعوووا فووي
التجربة .الروو مندفم ،وأموا الجسود ف وعيؾ" .ثو م وى ثانيوة يصولي فيوردد
الكبل نلس  .ورجم أي ا فوجده نائمين الن النعاس اثقل أعينه  ،ولو يودروا
بماذا يجيبون " (مرقس .)40 - 32 ،14
ُ
 +تكووررت كلمووة " يسوووع يصوولي" أربووم موورات .ث و ذكوورت مرادفووات لكلمووة
الصبلة" :اسهروا"“ ،أل ْ تستطيعوا السهر (معي) سواعة واحودة" .ثو "اسوهروا
وصلوا" ،والسوبب" :لوئبل تودخلوا فوي التجربوة" .يجوب أن نصولي ألن "الوروو
مندفم وأما الجسد ف عيؾ".
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 +ث يُشار ةلى و م يسوع في صبلت " .وقم على األري" .والى م مون
الصبلة " يا أبت انك على ك ِّل ش قدير ،فاصرؾ عني هذف الكأس .لكن ال ما
أنا أشاء بل ما أنت تشاء"  .والى الصوعوبات التوي تحوول دون الصوبلةَ :ن َعوسْ
بطوورس ويعقوووب ويوحنووا الشووديد ،عوود اهتمووامه  ،نلوووره موون الصووبلة ،عوود
فهمه  .وهي نلس صعوبات اليو التي تقول :ال رورة للصوبلة ،ال أجود لوذة
في الصبلة ،لماذا التعب في الصبلة...
 +أخيووورا هنووواك األموووور المرافقوووة للصوووبلة :الخووووؾ واال وووطراب والحووو ن
والنلووور .وبطوورس ورفقووا ف ال يشووعرون بووالخوؾ وال بووالح ن وال بالتعووب،
ألنه ال يصلّون .يسوع وحدف يختبر كل ذلك ألن يصلي.
البُعد الشخصي في الصبلة بار ٌ في النص المذكور بشوكل وا وح .فهوي
صراع ةيمان .ةيمان سهل فوي بعوي األحيوان لكنو يو داد صوعوبة كلَّموا ا داد
عمقوووا ً .ونحووون ،كبطووورس ،ال نلهووو ووورورة الصوووبلة ،ونظووون أننوووا نسوووتطيم
االسوووتؽناء عنهوووا ،ألننوووا ال نلهووو معنوووى األ منوووة وال شووو َّدة التجوووارب .وعنووودما
ستلاج التجارب بطرس ورفقاءف فانه سيقعون فيها.
الصراع فً سبٌل الصالة بلغة الٌوم
أُريد أن أدخل في عمق الس ال األساسي لهوذا التأمول األول .لوذا أريود أن
صووا عصووريا ً للصووراع فووي سووبيل الصووبلة .وهووذا الوونص هووو لؤلخووت
أعووري ن َّ
هنركيتوا اللييوور  Enrichetta Alfieriوالتوي باشوورنا بوودعوه تطويبهووا فووي
 .1995/12/30عاشوت هوذف الراهبوة سونوات طويلوة فوي سوان فيتوريو San
 ،Vittoreوكان عملها مساعِ دَ ًة في السجن (توفيوت عوا  . )1951تو َّ القوبي
عليها ووُ عت في ن انوة صوؽيرة ألنهوا سواعدت بعوي السوجناء السياسويين
(عا  )1944في توصيله بعوي الرسوائل .ومون هنواك كوان مون الملوروي
أن ُت ْن َق َل ةلى ُؼرؾ الؽا  .وفيموا يلوي موا تقولو هوي نلسوها وهوي تسوترجم يوو
توقيلها في  23أيلول :1944
"بعد جهود كثيرة دامت كل ساعات بعد الظهر( ،الحظ كل بعد الظهور)
وتلوو ُ
ُ
ركعوت ْ
ت السوبحة الورديوة
ألتلو صبلة قصويرة (الحوظ التعوب والعجو )،
كاملة ،وتأم ُ
َّلت أسرار األل بشكل فريد ل يسبق ل مثيل في حياتي .ومنذ ذلوك
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الحين أصبحت الصوبلة والتأمول شوؽلي الوحيود وقووتي فوي ن انتوي .أنوا التوي
قلت اكثر من مرة للسجينات ةنهن يستطعن ق واء وقوتهن كلّو فوي الصوبلة،
ها أنا أطبِّق ما قلت .ك هي كبيرة نعمة الصبلة!"
لنلكور قلوويبلً .تجود الراهبووة نلسووها فوي و ووم صووعب جوداً .سووجن ،خوووؾ،
رفووي الظلوو  ،صوورا موون القلووب ،ا ووطراب داخلووي .تريوود أن تخوورج موون
ا ووطرابها الووداخلي وتسووتلقي بووين يوود هللا .لكوون ظلمووة أفكارهووا ال تسوومح لهووا
بذلك "حاولت الصبلة فل أقدر" .وكأ َّنها فوي الجسومانية!َ .طلَ َبوت الصوبلة وهوي
تظنّ أنها ملجأ للقلب ،ومكان تجد في ةرادة هللا وتونع فيو بالسوبل  .وتكتشوؾ
أنَّ عليهووا أن تختوورق جووداراً سووميكاً ،صووحراء قاحلووة ،أمووواج البحوور األحموور.
الجهد هنا مصبوب علوى اإليموان أن الصوبلة ممكنوة عمليوا .لوذا تهوت بوأن تجود
صووويؽة للصوووبلة أو منهجوووا أو موقلوووا .وتجووودها فوووي النهايوووة وتووونع بثمارهوووا.
وتصلي المسبحة ال كصبلة تقوية بل كتأمل عميق.
السؤال الجوهري
هووذا هووو الس و ال الووذ أريوود طرْ َح و  .موواذا أريوود عنوودما اطلووب أن أتعل و
الصبلةن عندما أقول" :يا رب علِّمني أن اصلي" أو "ك احبّ أن أعرؾ كيؾ
اصلي!"  .ماذا يقصد الم منون عنودما يطلبوون الكوبل عون الصوبلة الشخصوية
أو تعلّ و الصووبلةن عوون موواذا يبحثووون عنوودما يبتوواعون كتب وا ً تووتكل عوون الصووبلة
الذهنيةن
أحاول أن أعطي ثبلثة أجوبة ممكنة.
= نحن  -والم منون  -نأمل أن نصل من خبلل الصبلة ةلى حالوة مون الراحوة
الروحية ،من بط النلس ومن السبل الداخلي .نريد الوصول ةلوى وحودة فوي
داخلنا .وندعو ذلك صبلة .فنحن نشوعر فوي داخلنوا برؼبوة جامحوة فوي الوحودة
الداخلية ونشعر أن الصبلة طريق يقودنا ةلى ذلك .حتى األخت هنريكتا كانوت
تبحث عن قبول قدَ رها وعن الخروج من قلقها ومن ا ّطرابها.
ةن هذف الرؼ بة ال تكلوي ألنهوا ليسوت بحثوا مباشورا عون هللا .فهوذف الرؼبوة
رؼبة نلسيّة وناقصة ،ولو أنَّ فيها شيئا ً من الحقيقة.
= هناك  -والمو ووع اعموق مموا قلنوا أوالً  -رؼبوة فوي البحوث عون ةرادة هللا
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وفي ةتباعها .وهذف الرؼبة موجودة في صبلة يسوع في الجسمانية .أ صوبلة
نتلوهوووا  -وصوووبلتنا تتووورج فوووي اكثووور مووون شوووكل ،وأكثرهوووا كمووواالً الصوووبلة
الليتورجية واالحتلال باالفخارستيا  -تت من رؼبة جامحة فوي االتحواد بودرادة
هللا ،ألننا نجد سبلمنا في ذلك " .لتكن مشيئتك ال مشيئتي" .كول رؼبوة صوادقة
فووي الصووبلة فيهووا ش و موون " َن َلووس" يسوووع .الوودخول فووي الصووبلة يعنووي عندئووذ
االمتثال لمشيئة المولى التي تنير حياتنا وتوحّ دها.
= الجواب الثالث هو تو يح للثاني وتكميول لو  .فالرؼبوة فوي الصوبلة تحمول
ِّ
متقطووم.
فوي ثناياهووا النيووة الصووادقة فووي االمتثووال لمشوويئة المووولى بشووكل دائو ال
وهووذف الرؼبووة الداخليووة هووي التووي توونعش روو الصووبلة فينووا وتجعلنووا نكتشووؾ
عمقهوا .ألن الووروو هوو الووذ يصولّي فينوا ،الووروو يحقووق فينوا الوحوودة الداخليووة
وهو الذ يثير فينا الرؼبة في هذف الوحدة .وهذا الوروو هوو الوذ قواد األخوت
بطرس ويعقووب ويوحنوا ألنهو
هنريكيتا في السجن ،وهو الروو الذ رف
ال يعرفون كيؾ يتعاملون مع  ،وال يدركون مده أهميتو  .وموم ذلوك هوذا هوو
الروو الذ يتكلّ عن يسوع بو وو" :يا أبت ال َكما أُريد أنوا بول كموا تريود
أنت"" ،أشعر في داخلي نلورا مما تريد أنت ،لكن ليكن ما تريد".
أنا متأكد أن يجب أن نصل ةلى الصبلة الشخصية بهذا العموق" :ظ ِم َئ ْ
وت
نلسووي ةلووى هللا ،اإللو الحووي" (م مووور  .)3 ،42الظمووأ ةلووى العبلقووة الشخصووية
الُم ِحبّووة مووم هللا .ظمووأ ال يوونع بالسووبل ةال ةذا وجوود الراحووة فووي هللا .موون هنووا
الصبلة الشخصية هي التي تكشؾ لنا باستمرار عن الرؼبة العميقة بأن نكوون
تحت نظر هللا ،وتجعلنا في شوق دائ لبلتحاد ب اتحاداً كامبلً.
يقووول القووديس بووولس" :تل ّقيووت روح وا ً يجعلك و أبنوواء وب و ننوواد  :يووا أبتووا"
(روما  .)8215ومناداة الروو هذف سببُها أن الروو يريد أن يصوبّ موؤلف فينوا.
ً
تقو الصبلة الشخصية على أن نعطوي َن َلسوا ً وصووتا ً
ت الوروو
ومسواحة لصوو ِ
القدس هذا في داخلنا.
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الروو القدس هو البادن في أية صبلة وهو الذ ي عنا في خوط االتحواد
باهلل .وما البُعد التأملي في الحياة سووه البحوث عون التوجو نحوو هللا المطبووع
في داخلنوا ،والوذ نكتشول أف ول بواسوطة الصومت .وةن كوان النواس يبحثوون
عوون معلِّمووي صووبلة فؤلنهوو يعلمووون أن هوو الء المّعووّلّمين يعلّمووون الحيوواة ال
الصبلة فقط .يعلّمون كيؾ نصل ةلى هللا ،كيؾ نصل ةلى أن يكوون هللا أألوّ ل
في كل شيء ،يعلّمون ما هو أساسي في الوجود.
ُ
كتبوت فوي
لذا يجب أن نبتودن مون هللا ،مون هللا الموجوود فوي داخلنوا ،كموا
مقدمة الرسالة التي تت من قورارات السوينودوس األبرشوي .أن نبتودن مون هللا
الموجود فينا ،ال سيما في الصبلة المطمئ ّنة.
وما قلناف عن البُعد األساسي في الصبلة اللردية يشوكل عنصوراً هامّوا ً فوي
كوول صووبلة ويعطووي حيوواة للصووبلة الليتورجيووة ولئلفخارسووتيا ،بصوولتها دخووول
ومشاركة في قوة الروو الدافعة.
اقتراحات للتفكٌر الشخصً
بعد أن حاولت اإلجابة على الس ال" :عمّا أبحث عندما أستعل كيوؾ اصولي"،
اعري عليك فيما يلي بعي النقاط للتأمل الشخصي:
* هل صبلتي سهلةن هل أعتبر أن صبلتي مشكلةن أ أنها ليست مشكلة ألنوي
في األساس ال اعتبر المو وع مهماًن
* كيؾ أشعر ب رورة الصبلة الشخصيةن وهل أشعر ب رورتها ن
* هوول أشووعر بتعووب عنوودما أحوواول أن أعوويش ةرادة هللا وأتووذوقها فووي حيوواتي
اليوميةن كيؾ اعبّر في صبلتي الشخصية عن اتحاد بدرادة هللان عن الوحودة
والتناؼ في حياتي
* هل حدث أن عشت في الما ي حياة االتحاد بمشيئة هللا بطريقة أف ل مموا
أعيش اليو من خبلل صوبلتي الشخصويةن هول تقهقورت صوبلتين لمواذان هول
تحسَّنتن بل ل ماذان
أعطنا يا رب أن نسمم في داخلنا صرا "ابّوا ،أيهوا اآلب"  .أعطنوا أن نختبور
العطش ةليك ،العطش ةلى اإلل الحي الذ يعيش في داخلنا ،هذا العطش الذ
كثيوورا مووا يثقل و النعوواس الووذ أثقوول عينوويّ بطوورس فووي الجسوومانية .أعطنووا أن
نعرؾ كيؾ نسهر اليو وك ّل يو مم ابنك يسوع.
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الصالة العفوٌة
الصالة الصعبة  -الصالة  /الهبة
"ٌا رب علّمنا أن نصلً".
"وكان ٌصلً فً بعض األماكن ،فلما فرغ قال له أحد تالمٌذهٌ" :ا رب
علمنا أن نصلً كما علَّم ٌوحنا تالمٌذه ".فقال لهم " :إذا صللٌتم فقوللوا"...
(لوقا .)2 - 1 /10
نريد أن نبدأ بالتلكير فوي طلوب الرسول" :يوا رب علِّمنوا أن نصولي" .لكون
يجووب أوالً أن نر ّك و علووى بعووي العناصوور التووي وردت فووي الوونص .نجوود موون
جديوود أن يسوووع يص ولّي ،ويص ولّي بعمووق .يص ولّي بشووكل يشوومم شوويئا ً مووا علووى
اآلخرين ،ويولِّد فيه الرؼبة في المشاركة فوي هوذا الكنو الخلوي .لوذا يطلبوون
من أن يدخله في هذا العال الروحي الوذ يعيشو  .وكوان يوحنوا المعمودان قود
علّ تبلميذف تقليد الصبلة وممارستها.
يقبل يسووع طلوب التبلميوذ ،ويعطويه تعليموات حوول الصوبلة ال تنحصور
فووي تعلووي صووبلة "أبانووا" ( .)4 - 2فهووو ي وويؾ فووي اآليووة  5م َثوول اإللحوواو فووي
الصبلة" :من منك يكون ل صديق فيم ي ةلي عند نصؾ الليل ."...ث يتكلّ
يسوع ابتودا ًء مون اآليوة  9عون فاعليّوة الصوبلة م ِّكودا علوى محتواهوا وأشوكالها
الخاصة.
وكان يسوع قد سبق وأجاب بشوكل أقول و ووحا علوى سو ال مشواب فوي
اللصل السادس من ةنجيل القديس متى ،عندما دعا ةلى عد التش ّب باللريسيين
في الصبلة “كي يراه الناس” ،بل ادخل ؼرفتك وأؼلق الباب وص ِّل ةلى أبيك
ّ
حث على عد اإلكثار مون
في الخلية وأبوك الذ يره في الخلية يجا يك .ث
الكبل في الصبلة كما يلعل العشارون ،بل "صلوا واؼلروا" ( .تية )14 - 5
 .وباللعل ،الصلة بين الصبلة وممارسة الؽلران أمرٌ مه .
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ك مل عمل القديسة تري ا االفيلية هو محاولة اإلجابة على هذا الس ال" :يوا
رب علِّمنا أن نصولي"  .وبينموا يعطوي يوحنوا الصوليبي جوابوا عقائوديا ،تعطوي
تري و ا موون جهتهووا جواب وا ً عملي وا ً .تقووول فووي مقدمووة كتوواب حياتهوواْ " :أل َ موووني
وأعطوني ما يكلي من صبلحيات ألصؾ طريقتي الخاصة في التأمل".
نريد في هوذا التأمول أن نلسِّور جملوة الرسول" :يوا رب علِّمنوا أن نصولي"،
وأن نبحث عن نهج الصوبلة الوذ نسوتنتج مون خبورة تريو ا .توتكل القديسوة
تريووو ا عووون ثوووبلث مراحووول أو أو ووواع للصوووبلة الشخصوووية :الصوووبلة العلويوووة
والصبلة الصعبة والصبلة /الهبة.
الصالة العفوٌة
نقصد بالصبلة العلويوة الصوبلة التوي تنبوم مون الوداخل دونموا أ جهود أو
نهج مدروس .أساسها ما نعرف من وحي هللا .وكأنها جواب ؼريو ّ علوى موا
يوحي لنا .وهوذف الصوبلة موجوودة فوي كول ةنسوان ،ولوو بأشوكال مختللوة .وقود
مارستها تري ا منذ نعومة أظلارها .ستكتب فيما بعد وتقول أن كوان لهوا لقواء
يومي مم المسيح في بستان ال يتون ،قبل أن تدخل حياة الرهبنة:
"أنا متأكدة أن هذف الخبرة ساعدتني فوي تقودمي الروحوي .ذلوك أنوي كنوت
أمارس التأمل قبل أن أعرؾ ما هو التأمل".
وتعطووي أمثلووة أخووره عوون هووذف الصووبلة العلويووة ،نووذكر منهووا علووى سووبيل
المثال التلكير الطويل مم أخيها رودريجو حول السعادة األبدية:
"كنا ّ
نتلذذ في تكورار كلموة "دائموا ،دائموا ،دائموا" .وقود أراد هللا أن يو ِّثر
ذلك فيّ بحيث صمَّمت منذ ذلك الحين أن ال أترك طريق الحقيقة".
كلمات قوية هي تلك التي تتكل عن "طريق الحقيقة" .وهذف الكلمات هوي
التووي ستختصوورها تري و ا فووي حكمووة " كوول ش و يووذهب ...هللا يبقووى  ...هللا ال
يتؽير".
وال شك أن حياة كل واحد منا ؼنيّة بخبرات مماثلة من الصبلة العلوية.
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الصالة الصعبة
بدأت تري ا تشعر بصعوبات جمّة في صبلتها عندما أرادت المورور مون
الصووووبلة العلويووووة السووووهلة ذات الموووود والجوووو ر ،ةلووووى صووووبلة أكثوووور منهجيووووة
واستمرارية .وهي تصؾ بو وو نوعين من الصعوبات.
* صللعوبات نفسللٌة :وهووي مووا توودعوف تريو ا عوود القوودرة علووى التلكيوور .كانووت
عاج ة عن أن تتخيّل أ ّ شو أو أن تلكور فوي أ شو وهوي فوي ح ورة هللا.
عاج ة عن أن تتأمل .وما كان ي عجها بشكل خاص هو عد ترتيب أفكارها،
بحيث أنها كانت تقول ةنَّ تشويش أفكارها كان يحول دوموا دون تركي هوا فوي
الصووبلة .وكانووت تشو ّب هووذا التشووويش بوودوران حجوور الرّ حووى ،أو بوجووود لووص
م عج داخل البيت .كل ذلك كوان يجعول جهودها فوي الصوبلة أموراً مُتعبوا ً جوداً،
ويحصر صبلتها في هنيهات قصويرة متقطعوة .وبالحقيقوة ،الوقووع فوي ظورؾ
كهذا  -ظرؾ عج  ،ولو ج ئي ،عن الصبلة  -هو أمر تلمها كثيرا .تقول:
"حصوول معووي كثيووراً ولموودة سوونوات أن تترك و رؼبتووي فووي االنتهوواء موون
ساعة السجود ،وانتظار د ّقات الساعة أكثر منهوا فوي بوذل الجهود فوي الصوبلة.
وكثيراً ما كنت اف ِّل القيا بعمل توبة مكلؾ على القيا بساعة التأمل".
"لقد كانت قوة الشويطان وقووة عواداتي السويئة عنيلوة فوي محاولوة ةبعواد
عون الصووبلة .وكنووت أشوعر بحو ن عميووق عنوود اقتوراب سوواعة الصووبلة  -حو ن
يشب ح ن يسوع في بستان الجسومانية .-لوذا كوان يجوب علوى أن اسوتعمل كو ّل
شجاعتي المعهودة ألدخل في الصبلة".
كانت تري ا ةذاً تتأل كثيرا من هذف الصعوبة النلسية .كانت تشعر بثقلهوا.
لووذا كانووت تبحووث عوون مسوواعدة .وتقووول أنهووا حاولووت االسووتعانة بوسووائل عوودة
للوصول ةلى هذا الهدؾ ،وذلك خبلل عشرين عاما من التعب .عشرون عاموا
من القلق والعذاب  -منها سنة ونصؾ تركت فيها الصبلة لتعود ةليها فيما بعود
باذلة جهوداً جبّارة -تقول على سبيل المثال:
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"خبلل هذف السنوات الطويلة ل أستطم مرة واحودة  -عودا بعود المناولوة -
أن ابوودأ الصووبلة دون االسووتعانة بكتوواب ألنووي كنووت أخوواؾ أن أكووون حا وورة
وؼائبة في صبلتي ،كمن يحارب جيشا بأكمل (جيش األفكار والتشتيت)".
ث تقول:
"كنت أجد تع ية في الكتاب الذ كان بمثابة رفيوق لوي ،وتورس يحمينوي
من هجموات أفكوار  .كنوت أشوعر بالجلواؾ الروحوي دون الكتواب ،لكون بودأت
اشعر مم الكتاب بعذوبة روحية وبدأت نلسي ت ّتج نحو هللا".
كانت جهود تري ا مكللة وأعطت ثمرها ،ولو أن تري ا كانوت تعتبرهوا مشو َّتت
وؼيوور مر ّتبووة ،عنوودما وصوولت ةلووى االتحوواد الكاموول مووم هللا .فووي كوول األحوووال،
كانت تري ا تتعب في صبلتها وال شك أن صبلتها كانت صعبة.
* لكن صعوبتها الكبره كانت في اكتشافها ا دواجية معينة في حياتها مقارنوة
بتأملهوووا .كانوووت تريووو ا علوووى وعوووي كامووول بمتطلبوووات هللا تعوووالى وبمتطلبوووات
ميرها ،متطلبات ال تقبل أية مخاللة ولو صؽيرة .وكانت تري ا عاج ة عون
عووويش هوووذف الحيووواة المنسوووجمة موووم صوووبلتها .كانوووت تعتووورؾ بد ووواعة الوقوووت
وبتعلقها بعواطؾ داخلية وبصداقات خارجية كانت تقيّد حريتهوا .فبينموا كانوت
ترؼب في أن تلتقي باهلل ،ل تكن دوما ترؼب في م مون هذا اللقاء الذ هو
االنسجا التا مم مشيئت تعالى .وهوذف اال دواجيوة كانوت ّ
تعوذبها داخليوا ً .وفوي
حياتها هذف الم طربة والم دوجة ،ت حي الصبلة ن اعا ً ومعركة:
"كنت أسقط ث أنهي .لكنوي كنوت أنهوي ب وعؾ يجعلنوي أسوقط ثانيوة.
كنت في أسلل درجات الكمال ( )...حتى أن حيواتي أصوبحت مون أكثور أنوواع
الحياة ألما ً .ذلك بأنني ل أكن أشعر باللرو مم هللا وال مم العوال  .فعنودما كنوت
اشعر باللرو في العال كنوت اشوعر بوواجبي نحوو هللا واتوأل مون ذلوك .وعنودما
كنت مم هللا كان حبي للعال يش ّتت أفكار  .كانت معركة م لمة جداً وال أعلو
كيؾ استطعت أن احتملها شهرا واحدا ،ال بل سنوات".
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حتى أن تري ا مرّ ت بلترات كادت فيها أن تهجر الصبلة ةلى األبد:
" اشعر بخجل كبير فوي العوودة ةلوى هللا وفوي االقتوراب منو مون خوبلل
الصبلة والصداقة الحميمة".
عاشووت تري و ا بشووكل قووو اال دواجيووة التووي نعيشووها نحوون أي ووا ،ولووو
بدرجات متلاوتة ،بين ما نقول هلل في صبلتنا ،وما نعيش في الواقم في حياتنا
اليومية .والشك الم ل الذ كانت تعيش تري ا ّ
يتلخص فوي التلكيور انو ةن لو
تكن حياتها صادقة ال يمكن أن تكوون صوبلتها صوادقة .هوذف هوي أكبور تجربوة
مرَّ ت بها.
كيووؾ كانووت تريو ا تووره نلسووها فووي هووذا الو ووم المو ل داخليواًن لو تكوون
قادرة على التلكير تلكيراً عميقا ً في الكتاب المقودس ،لكنهوا كانوت ت وم نلسوها
مكان األشخاص الذين يتكل عنه الكتواب المقودس ،والوذين تشوعر بوجو شوب
بربطها به  :مري العذراء تحت الصوليب ،موري المجدليوة ،المورأة السوامرية،
بولس ساعة ارتدادف ،أيوب البار .تقول تري ا في كتاب "حياتها":
"ك مرة اذكر الماء الحي الذ ذكرف الرب للمرأة السامرية! كنوت احوب
دوما هذف المقطم مون اإلنجيول  -حتوى فوي طلوولتي  -بوالرؼ مون ةنوي لو أكون
أفهمو كموا أفهمو اليوو  .وكثيورا مووا كنوت أت ورع ةلووى الورب أن يعطينوي هووذا
الماء الحوي .وكانوت فوي ؼرفتوي لوحوة ِّ
تمثول يسووع بوالقرب مون البئور وتحوت
اللوحة هذف الكلمات" :يا رب أعطني من هذا الماء" .
ك انووت تعووود دومووا ةلووى حياتهووا وتشووعر أن و تنقصووها الوحوودة .لووذا كانووت
صبلتها المتواصلة ةلى هللا أن يعيد الوحدة ةلى حياتهوا بوسواطة الصوبلةّ .
تمثول
الصووبلة الصووعبة عشوورين سوونة موون حياتهووا .وفووي لحظووة مووا تشووعر تري و ا أن
مرحلة ما انتهت في حياتها وأنها عبرت ةلى مرحلة ثانية.
" ْ
دخل ُ
ت المعبد يوماً ،فوقم نظر على تمثوال كوان قود وُ وم فوي الكنيسوة
انتظوواراً لتطووواؾ دينووي أثنوواء احتلووال كبيوور كووان سوويقا فووي الوودير .كووان تمثووال
يسوع المسيح مليئا ً بالجروو (نلس التمثال الموجوود حاليوا فوي ديور التجسود) .
ّ
تووأثرْ ت جووداً موون ر يتوو ألنوو يُظهوور للحووسّ فظاعووة اآلال التووي تكبّوودها موون
أجلنووا )...(.سووجدت أمام و أذرؾ الوودموع وأتو َّسوول ةلي و أن يسوواعدني كووي ال
أهين أبداً".
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هووذا المشووهد يختلووؾ عوون ؼيوورف .فقوود حوودث قووببلً أن شووعرت بعاطلووة نحووو
يسوع وبتأنيب مير وبدافم روحي داخلي .لكن:
" سووجود أمووا التمثووال المووذكور سوواعدني أكثوور موون أ وقووت تخوور ألنووي
تركت وقتها كل ثقة في نلسي وأوكلت أمر ةلى هللا وحدف".
هنا نجد السبب الرئيس .فصبلة تر يا الصعبة حصّولت لهوا أخيوراً نعموة
التطهير الكامل من االعتماد على الذات أهَّلتها لبلعتماد على هللا وحدف:
"أظن أني قلت ل أني لن انهي من سجود ةال ةذا أعطاني ما أريد".
هكذا نله سبب الصوبلة الصوعبة .لو تكون سووه مسويرة تطهيور ةيجابيوة.
وان ل تله تري ا معناها منذ البداية ،ةال أنها كانت وسيلة سرية ،اسوتطاع هللا
من خبللها أن يطهِّر نلسها .وهنالك وج شوب كبيور بوين موا تقولو تر يوا عون
خبرتها في الصبلة الصعبة ،وبين ما حدث لشخص تخر قريب جدا من كنيسة
ميبلنو (القديس اؼسطينوس) .تتح ّدث تري ا كيؾ بدأت تقرأ اعترافات القديس
ً
نعمة لحياتها:
اؼسطينوس التي ل تكن تعرفها من قبل ،والتي تعتبرها
" عندما وصلت في القراءة ةلوى نوصِّ ارتودادف والوى الصووت الوذ سومع
في البستان ،شعرت كوأنني اسومم نلوس الصووت منوذ موان طويول .وأم ويت
وقتا ً طويبلً اذرؾ الودموع ،ونلسوي تعويش صوراعا داخليوا دمويوا .يوا رب ،كو
تتأل النلس التي تلقود الحريوة التوي تجعلهوا سويدة أمرهوا !...كيوؾ اسوتعطت أن
أعيش كل هوذف الوقوت فوي ا وطراب البعود عنوكن تبوارك هللا الوذ أبقواني فوي
الحياة وأخرجني من موت محتو "...
اختبرت تري ا أن االرتداد هبة وان الصبلة أي وا ً هبوة ،حتوى لوو أنهوا لو
تستطم منذ البداية أن تعبِّر عن ذلك تعبيراً سليما ً ومتكامبلً.
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الصالة  /هبة
ال أريد التوقؾ طويبل عند هذف المرحلة من الصوبلة ،ألنهوا تت ومّن كول
مووا تب ّقووى موون حيوواة القديسووة تريو ا ،ثو ألنَّ هووذف الخبوورة عوون الصووبلة /الهبووة ال
تعنينا مباشرة .أريد فقط أن أقول أن الصبلة /الهبة هوي الشوعور بح وور هللا.
وباللعوول عنوودما تووتكلَّ القديسووة تري و ا عوون بدايووة طريقهووا الجديوود فووي الصووبلة،
ُتر ِجووم كو َّل شوويء ةلووى خبوورة أساسووية واحوودة هووي "ح ووور الشووخص اإللهووي"،
ح ور هللا وح ور يسوع المسيح .فبينما كانت في السابق تحواول أن تتخيّول
المسوويح موجوووداً ،تشووعر ب و اآلن حا ووراً .نجوود فووي حياتهووا فووي بدايووة اللصوول
العاشر:
"كان قد حصل لي في السوابق ،للتورات قصويرة ،أمور مشواب لموا سوأقول
اآلن (الخبرة ةذا سابقة لشعورها القو بح وور هللا) .فبينموا كنوت أحواول فوي
صووبلتي أن أ ووم نلسووي عنوود قوودمي يسوووع المسوويح (الحووظ وجووود التشووتت
الخارجي) وبينما كنت اقرأ (الحوظ اسوتعمال الكتواب) ،كوان ينتوابني مون وقوت
ك لحظوة واحودة أنوي فوي
آلخر شعورٌ قو بح وور هللا ،شوعور جعلنوي ال أشو ّ
هللا وان هللا فيَّ ".
ومن هذف اللحظة فصواعداً ،أصوبحت صوبلة تريو ا ،فوي مختلوؾ درجوات
الحياة الصوفية وتطوراتها ،تكثيلا ً لهذا الح ور اإللهي ،حتى لو أن تري ا لن
تتوورك أبووداً بعووي أشووكال الصووبلة البدائيووة .ال اجوور علووى الووتكل عوون الصووبلة/
الهبوة اكثوور موون ذلووك ألنَّ تريو ا نلسووها تقوول أن َموونْ لو يختبوور هووذا النوووع موون
الصبلة ال يستطيم أن يله َمها.
ك الجميم هوذا اإلحسواس بح وور اإللو
لكننا نريد أن نتساءل :هل هو مل ُ
الذ يهب الوحدة واالموتبلء مون هللا ،والسوبل واللورو العميوق ،و وبط الوذات
ك أن التصووّ ؾ هبوة
ووحدة الحياة التي نراها في تري ا بعود "ارتودادها"ن ال شو ّ
ال حووق ألحوود فيهووا .هبووة مجانيووة موون هللا وال نسووتطيم القووول أن هللا يهبهووا لعوودد
ول أو كثيو ٍور موون األشووخاص .يقووول بعووي علموواء الروحانيووات أن هللا يهبهووا
قليو ٍ
للكثيرين لكن الكثيرين ال يستجيبون لهوا .ال نريود أن نخووي فوي المو ووع،
ةنما ما أريد قول هو أن خبرة الوحدة المذكورة موجهة ةلى الجميم حتى لو ل
يكن الجميم مودعواً ةلوى مسوتوه الصوبلة الصووفية .فالرؼبوة فوي وحودة الحيواة
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التي كانت تري ا تتوق ةليها ،هي نلسها التي نبحث نحون عنهوا ،وبالخصووص
نحن الكهنة والرسل ،وجميم من ه مدعوون ةلى االتحاد بمشيئة هللا .وهنا قد
تختلؾ طرق وأشكال هذا الح ور اإللهي ،لكن الهدؾ واحد ،أال وهو تطابق
ةرادتنووا مووم ةرادة هللا تطابق وا ً مقبوووالً وفرح وا ً وممتع وا ً .ذلووك أن بوودة أ صووبلة
نجدها في كلمات الصبلة الربية "لتكن مشيئتك" .مشيئة هللا وهبة هللا ذاتو عون
محبة ،اآلب الذ يهب ذات في االبن وفي الروو .وتقو الصبلة التوي توحّ ودنا
باهلل بأن نحبّ هذف المشيئة التي يح ّددها الواقم اليومي.
خاتمة
تعلم الصبلة أمر بطيء للجميم ،وكان بطيئا جداً في حياة القديسة تريو ا.
ما يجب أال ننساف أن العشرين سنة التي عاشوتها فوي الصوبلة/الهبوة موا هوي اال
استمرار للعشرين سنة التي عاشتها قببل فوي خبورة الصوبلة الصوعبة .فالصوبلة
التووي هووي هبووة موون هللا ،هووي تكميوول لوونمط الصووبلة ال ُم وونية وشووكلها .وكووون
الصبلة/الهبة تش ِّكل منعطلا ً جديداً فوي حيواة الصوبلة ،ال ينلوي كونهوا اسوتمراراً
لجهود سابقة تبحث عن االتحاد بمشويئة هللا ،وعون التواصول موم المسويح وموم
اآلب .لذا عندما نتألّ من صعوبة الصبلة ومن ا دواجية الحياة ،يجب أن نعل
أن ثمّة معنى أللمنا ولجهدنا .
هذا هو ما يجب أن نتعلّم  :أن نقبل البطء البل لتعلّ الصبلة المسيحية.
أن نقبووول أن الوووبطء يعنوووي التمووورين والتلكيووور وةعوووادة الكووورّ ة أكثووور مووون مووورة،
وااللتجواء ةلوى مُرشوود روحوي متمورّ س .أن نعلو أن تعبنوا مهو َّدد فووي اكثور موون
ك : ".موا المعنوى مون ذلوكن "،
شكل ،خصوصا ً فيما يوحي لنا الشيطان من شو ّ
"ما اللائدةن " "أليس كل ذلك عبثاًن" .ليتساءل ك ّل واحد منا عن السوبب الوذ
يجعول صووبلت صوعبة ومشووكوكا ً فيهووا .موا مووده اسووتعداد اليوو أل ووم نلسووي
مجدداً بين يد هللا وألحاول مورة ثانيوة طريوق الصوبلة الصوعبة ،موم العلو أن
الوقت الذ م ى ل فائدت ألنَّ نعمة هللا تخترق .
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تشوٌهات الصالة
التأمل الثالث
" متى صليّت  ،ال ."...هذا هو مو وع تأمّلنا الثالوث .صوعوبات الصوبلة
الشخصووية وتشووويهاتها ،التووي قوود يكووون سووببها الوونقص أو اإلفووراط (المؽوواالة).
فوونحن نتحوورّ ك بووين نقي ووين همووا اليووأس واال ّدعوواء .سوونحاول الووتكلّ عوون هووذين
النقي ين والبقاء في الوسط ،سالكين في تلك الطريق التقليدية التي تقوو علوى
" القوراءة " ثو "التأمول" فوي "القوراءة" .سونر ِّك علوى نصووص انجيليوة ّ
يحوذر
فيها المسيح من تشويهات الصبلة الشخصوية .ثو سنتسواءل فوي "التأمول" عون
أكثر تشويهات اليو خطراً على صبلتنا.
القراءة (متى .)15-5 ،6
"متي صليت  ،ال "...اآلية الخامسة من اللصل السادس من انجيل القديس
متى .وفيها يصؾ المسيح  -من خبلل موعظة الجبل  -الصولات السولبية التوي
تجعل الصبلة ؼير مقبولة عند هللا.
الرٌاء
"وةذا ص ولّيت فووبل تكونوووا كووالمرائين ،فوودنه يح ّبووون الصووبلة قووائمين فووي
المجوووامم وملتقوووى الشووووارع ،ليوووراه النووواس .الحوووق أقوووول لكووو ةنهووو أخوووذوا
أجره ( ".تية . )5
يش و ّدد يسوووع علووى أنَّ الريوواء هووو التشوووي التقليوود للصووبلة الر ّسوومية أو
ال ِم َهنيووة ،الصووبلة التووي يقووو بهووا الموورء أمووا ؼيوورف .الخطوور هووو فووي االكتلوواء
بووالمظهر ،او فووي التركي و فقووط علووى المظهوور .عنوودها تصووبح الصووبلة نجاح وا ً
خارجيوا ً فقووط .ونجوود نقوويي هووذا الخطوور الووذ يواجه و موون كووان موودعوّ اً ةلووى
الصبلة فوي السواحات العاموة أو الكنوائس والودورات االحتلاليوة" :أموا أنوت فودذا
صليت فادخل حجرتك واؼلوق عليوك بابهوا ،وصو ِّل ةلوى أبيوك الوذ فوي الخليوة
وأبوووك الووذ يووره فووي الخليووة يجا يووك" .ال يطلووب يسوووع أن نتوورك الصووبلة
العامة بقدر موا يطلوب أن نر ِّكو علوى الصوبلة الشخصوية والخليّوة التوي تعطوي
الروو للصبلة العامة.
َ
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الوسواس
التشوي الثاني هو الوسواس.
"وةذا صليت فبل تكرِّ روا الكبل عبثا ً مثل الوثنيين ،فه يظ ّنون أنهو ةذا
أكثروا الكبل يُستجاب له  .فبل تتش ّبهوا به  ،الن أباك يعلو موا تحتواجون ةليو
قبل أن تسألوف" (.)8-7
ير ِّكوو المسوويح هنووا علووى اعتبووار الصووبلة شوويئا أو أداة واالكتلوواء بووذلك.
وباللعوول فقوود سووبق وقلنووا أن الصووبلة أداة :أداة للسووبل وللطمأنينووة والبحووث عوون
ّ
معنى للحياة .لكن اعتبار الصبلة أداة ال ُتخط لنيل ما نحتاج ةليو  ،أمورٌ
يحوط
من قيمة الصبلة .أر ِّك هنا على أشكال أو "فنون" حديثة للصوبلة ُ
يكثور الكوبل
عنها في الكتب .وهذف "اللنون" ال تعتبر نلسها أداة للوصول ةلوى الصوبلة ،بول
طرقا ً أكيدة للوصول ةلى مشاهدة هللا .وأتكل بالذات عن بعي طرق الصوبلة
الشرقية التوي أصوبحت هودفا ً للصوبلة ال وسويلة .تنسوى هوذف اللنوون أن الصوبلة
ِّ
وتخطوي الوذات بصوحبة
هي قبل ك ِّل ش تسلي الذات ةلى هللا ،واتحا ٌد بمشويئت
هللا.
ونقيي هذف الصبلة " الوسواس" هي ما ندعوف "صبلة الثقوة"  " .أبووك
السماو يعل ما تحتاجون ةلي " .الصبلة هي أن نرتمي فوي ح ون هللا ،ال أن
نحصل من على ش  .وال حتى الحصول على نعمة الصبلة نلسها التي تسومو
ِّ
المتمثول فوي تكورار الطلوب
بنا روحيا ً .وير ِّك يسوع هنوا علوى تشووي الصوبلة
على اعتبار أن الصبلة هي كن ٌ ينلم الطالب وليس عطا ًء لآلخر.
االزدواجٌة
سبق وتكلمنوا عون التنواقي بوين محتووه الصوبلة والعمول .ويوتكل يسووع
عن ذلك في اآلية  15بعد صبلة أبانا:
"وان ل تؽلروا للناس الّته ال يؽلر لك أبوك السماو الّتك ".
هذا التنواقي بوين طلوب الؽلوران مون هللا وعود المؽلورة للقريوب ،سويعود
مثل العبدَ ين :العبد الذ أعلاف سيدف من دينو الكبيور
ةلي المسيح بالتلصيل في ِ
ْن بسويط( .متوى  . )35 - 23 ،18هوذا األسولوب
ول يرد أن يسامح ميلو بودي ٍ
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في التصرؾ ينسؾ الصبلة من الوداخل ،ويجعول منهوا ؼطوا ًء للريواء لويس ةال.
عندها يخدع اإلنسان نلس ويظنّ أن يسير في طريق مشيئة هللا بينموا هوو فوي
الواقم بعيد عنها أش َّد البُعد.
هنالك مثل تخر ؼير مثل العبدين يتكل عن تشويهات الصبلة ،وهوو مثول
اللريسي والعشار اللوذين صوعدا ةلوى الهيكول ليصوليا .فصوبلة اللريسوي مليئوة
بالمشواعر المناق وة تماموا ً لوروو اإلنجيول ،وهوي صوبلة مليئوة كبريوا ًء وتعاليوا ً
على اآلخرين.
يعرؾ يسوع أن َثمّة تشويهات عديدة للصبلة .وهذا طبيعوي ةلوى حود موا،
الن الصبلة قيمة جميلة ومقدسة ،فبل عجب ةن كانت محلوفوة دوموا ً بالمخواطر
والتجارب.
التأمل :تشوٌهات ممكنة فً الصالة
ما هي تشويهات الصبلة التي ينبّهنوا ةليهوا المسويح اليوو ن أريود أن أتكلو
عن التشويهات الرئيسوة ،وهوي ناتجوة ةموا عون نقوص أو عون مبالؽوة .وةن ك ّنوا
نعرؾ هذف التشويهات حق المعرفوة فوذلك ألننوا اختبرناهوا فوي حياتنوا العمليوة،
وألنها ليست ؼريبة عن حياة الكنيسة.
التشوٌهات الناتجة عن نقص
نواتج عوون نقوص ،وهوو تشوووي
أريود أن ابودأ بوالكبل عوون تشووي للصوبلة،
ٍ
انتهينا من بنعموة هللا وبمورور الوقوت .فقبول عشورين أو خموس وعشورين سونة
كانت أول تجربة وأكبرها للتحول عن الصوبلة متمثلوة فوي الو ّ ع أن األولويوة
فووي الحيوواة هووي لؤلمووور السياسووية .فووالخبلص فووي السياسووة واللائوودة فقووط فووي
السياسووة (السياسووة  -بووالطبم  -كمووا كووان يلهمهووا الووبعي) ،وبالتووالي يجووب أن
تكون الصبلة خا عة للسياسة .فالصبلة في حالوة كهوذف ةموا أن تكوون هروبوا ً
من السياسة (و بالتوالي مرفو وة) وةموا  -ةن أرادت أن تكوون مقبولوة  -يجوب
أن تتحول ةلى سياسة ،وان يكون لها صبؽة أو تأثير سياسي .ساد هذف التلكير
عشووورات السووونوات ،ومنوووم تطووووير الصوووبلة الصوووادقة ،وخووودع الكثيووور مووون
األشخاص ،وسبّب أ مة دعووة لوآلالؾ مون الكهنوة والرهبوان والراهبوات فوي
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الكثيوور موون البلوودان .وهكووذا أصووبحت الصووبلة ،بحجووة أولويووة السياسووة ،أمووراً
ثانوياً ،وأصبح هدؾ أ اجتماع روحي هو تلقوين المشوتركين مبوادن سياسوية
معينة ،وةلهاب مشاعره لصالح خط سياسي مح ّدد.
ال شك أن الصبلة يجب أن تصل ةلى الحياة وةلوى الواقوم وةلوى محبوة هللا
ومحبة القريب .لكن هذا األمر أُسىء فهم بشكل خطير .ومون تورك الكهنووت
والحياة الرهبانية بسبب هذا الخط السياسي ،انتهى ب األمر بأن تورك السياسوة
أي ا ً .وهنا أعود بالذاكرة ةلى أواخر الستينات وأوائول السوبعينات عنودما كوان
يدور الكبل عن الو م في الواليات المتحدة األمريكية .فقود اختلطوت األموور
على الذين تب ّنوا الدفاع عن أولوية ،السياسة بحيث انه فقدوا في النهاية معنى
الت امه نلس .
أو مد أن أُر ِّك اآلن على تشوهات ثبلثة مهمة:
* األول هو الشعور باللشل الذ يت مَّن تسا ٌل مريور" :موا فائودة الصوبلة
الشخصيةن " وهذف تجربة تأتي من اليأس ومن عد الثقة" :ما اللائدة موا دموت
ال أعرؾ كيؾ أُصلي وما داموت صوبلتي دوموا ناقصوة ،وموا دموت اشوعر أنو
عليّ تكرار صبلتي ةلى ما ال نهايةن" .عاشت القديسة تري ا الطلل يسوع هذف
ك أنها تجربة تقود اإلنسان ةلى ترك الصبلة.
التجربة مدف عشرين سنة .وال ش ّ
* هنالك شكل تخر اق ّل جذرية من الخطور األول .وهوو ال يودعو ةلوى تورك
الصبلة بل ةلى التهرّ ب  -عن خوؾ أو عن كسل أو عن شعور بعود األهليوة-
من أشكال الصبلة التي تت مّن الت اما ً صريحا ً أما هللا .أسوتطيم  -موثبل  -أن
أتقد في صبلتي لكني أتوقؾ عن قصد ألني أشعر أنني عاج عون ذلوك ،وال
أشعر أن هللا يدعوني ةلى أكثر مما أنا علي  .وهذا النمط من التلكير يعني أنوي
ال أوموون بوووأنني أسوووتطيم ،وأنوو يجوووب علوووي أن اقطووم شووووطا ابعووود فوووي درب
الصبلة ،ناهيك ان يمنعني من الجواب على دعوة هللا لي.
مثال ذلك االستمرار في قراءة كتاب موا أثنواء الصوبلة الشخصوية ،عنودما
أشعر أني أستطيم االستؽناء عون القوراءة .كوان الكتواب وروريا ً فوي فتورة موا
موون حيوواة القديسووة تري و ا ،لكوون عنوودما يصووبح الكتوواب عائق وا ً يحووول دون تقوود
مسيرتنا ،فان يقود ةلى ةهمال الصبلة الشخصوية ،ويسوتبدلها بقوراءات روحيوة
أو الهوتية أو راعويوة .هنالوك فتورات فوي مسويرة الصوبلة يجوب االبتعواد فيهوا
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عوون الكتوواب ،والتحلّووي بووالجرأة فووي الوودخول فووي عووال الصووبلة الشخصووية وفووي
الصحراء وفي عال الصمت التا .
ك أن هووذف التجووارب تختلووؾ موون شووخص آلخوور .موون هنووا ال بو َّد موون
ال شو ّ
وجود مرشد روحي متمرّ س يعرؾ كيؾ يمي صوت المعل اإللهوي ،ويختوار
الوقووت الووذ يطلووب في و الوودخول فووي عووال الصوومت أو فووي درجووة أخووره موون
درجووات الصووبلة العقليووة .وةال فلوون يخوورج اإلنسووان ً
أبوودا موون عووال الصووبلة
البدائية.
* شك ٌل تخر من أشكال تشوّ هات الصبلة هو التلكير أني ال أستطيم الصبلة ةالّ
وبتعبيور
بشكل واحد ،ورفي البحث أو قبوول أشوكال أخوره مؽوايرة للصوبلة.
ٍ
تخر ،عد القدرة على التنويم في الصبلة ،والتحجّ ور فوي شوكل واحود للصوبلة،
ألننا قرأنا عن أو مارسناف فترة ما .واالستمرار على نلس النمط حتى لو كوان
عدي اللائدة ،العتقادنا أن تؽييرف ؼير ممكون .نصول هكوذا ةلوى القوول " ليسوت
الصبلة لي ،أنا ال أعرؾ كيؾ اصلّي"  .الواقم أن هللا يريد منك خطا ً تخر في
الصبلة ،وعليك أن تبحث عن هذا الخط وتتبع بشجاعة.
من جهة أخره تختلؾ طرق صبلتنا باختبلؾ مراحل عمرنا أي وا ً .لوذا
علينا أن ننتب ةلى ةتباع نموط الصوبلة الوذ يناسوبنا ،الونمط الوذ يريودف هللا لنوا
في هذف المرحلة بالذات من عمرنا ،متسلِّحين بعواطوؾ الثقوة بواهلل القريوب م ّنوا
والووذ يرانووا .وو ووم الووذات تحووت نظوور هللا هووو األموور الووذ يختصوور جوووهر
صبلة القديسة تري ا.
التشوهات الناجمة عن المبالغة
ّ
ال شك أنَّ ّّ هناك تشوّ هات فوي الصوبلة ناجموة عون المبالؽوة أو المؽواالة.
ونحن نعل من تاري الكنيسة أن ثمّة أشكال صبلة في القرون الوسوطى كانوت
تتس بصلة المؽواالة ؼيور الحميودة .ت واءل عودد هوذف األشوكال اليوو لكنهوا لو
تختؾ عن الوجود وقد نقم في بع ها.
هنا أر ِّك على شكل من هذف األشكال وهو يختصر أشكاالً عديدة أخره،
ٌ
وتهافوت مون ِق َبول أشوخاص ؼيور
وهو التهافت على أشكال معيّنة مون الصوبلة.
معروفين عادة بميله ةلى الصبلة .وأعني بالذات بعي أشكال الصلوات ةلى
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الروو القدس المنتشرة اليو في الكنيسة :ومنها صلوات ةلى الروو القودس أو
صلوات لطلب موهبة الشلاء ،أو صولوات ةلوى قوديس معويّن ،أو صولوات أموا
م ارات لظهورات ؼير معترؾ بها ،أو صلوات جماعية لطرد الشوياطين...
وكلها تظاهرات تجمم عشرات األلوؾ من المصلّين .ال شك أن لهذف األشكال
موون الصووبلة طابع وا ً ةيجاب ّي وا ً .فك و وك و موون األشووخاص أعووادوا اكتشوواؾ معنووى
الصبلة بعود أن كوانوا قود تركوهوا ،أو بعود أن ّ
تعثورت مسويرته الروحيوة لمودة
طويلوووة ،وكووو مووون األشوووخاص عوووادوا ةلوووى هللا بوووروو ةيموووان سووولي وصوووادق،
واكتشلوا أن الصبلة أمور ممكون ،وأنهوا سوبب فورو ولقواء موم هللا ،ال سويما ةذا
رافق ذلك عودة ةلى الممارسات الروحية التقليدية من توبلوة السوبحة الورديوة
وممارسة األسرار .فقد رأينا أشخاصا ً كانوا معروفين بموواقله المشو ِّككة بكول
ش و اسووم صووبلة ،يعووودون ةليهووا بحموواس ال يص و َّدق ،ويعيشووون علووى الخب و
والماء ،ويحيون حياة ارتداد صادق وعميق.
كل ذلك صحيح وجميل ،لكن:
* ال يسووتطيم الراعووي (الكوواهن) أن يوورتبط بشووكل واحوود موون أشووكال الصووبلة
الجماعية ،ويهمل األشكال األخوره .فوان كوان خطوأ ً أن نورفي ةنسوانا ً بمجورد
أن ينتمي ةلى شكل صبلة ال نو من بو  ،فانو ال يقول خطوأ ً عنو التهافوت علوى
شوكل واحود مون الصوبلة ،واعتبوارف األداة الوحيودة الصوالحة ،واالعتمواد الكلووي
ٍ
علي  ،وةبعاد كل من ال يشاركنا الرأ في ذلك .وكي يستطيم الكاهن/الراعي
أن يتلاده األمرين المذكورين ،ال بد ل من صبلة شخصية عميقة ،وةال حالما
يلت قي بشوكل مون أشوكال الصوبلة الجديودة ،فانو يقوم تحوت توأثيرف الكامول ويلقود
حريت تجاه .
* أنَّ أف ل أشكال الصبلة لها جانبها الذ يجب االنتبواف ةليو  :الشوكلية ال ائودة
والتكورار والمووراءاة .قوود يظوون الموورء فووي بووادن األموور أنو وجوودَ اف وول أشووكال
الصبلة ،لكن مم مرور الوقت يكتشؾ أن يجب االنتباف ةلى عد االن الق فوي
المراءاة والشكليات والتكرار .بمعنى تخر يجب أن يصاحب صبلتنا قدرٌ كبيرٌ
من الحذر والسهر .لذا على الراعي أن يُبقوي عينيو منلتحتوين وأن يسوهر وأن
ينظر ةلى ك ِّل األمور نظرة ةيمان ةنجيلي.
* هنالك خطر يواجه من يتعلّق بشكل معوين مون أشوكال الصوبلة ،ويقوو هوذا
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الخطوور بووانؽبلق اإلنسووان فووي شووكل الصووبلة المووذكور ،ال سوويما ةذا وقووم تحووت
تووأثير جماعووة موون النوواس .فموون ميوو ات الصووبلة أنهووا حقيقووة تتطووور وتنمووو.
واالنؽبلق داخل مجموعة محددة مون األشوخاص ال يسومح بهوذا النموو ال علوى
المستوه اللرد وال على المستوه الجماعي.
وهووذف األخطووار ليسووت بعيوودة عوون رعايانووا وال عوون كنائسوونا ،الن شووعبنا
يتو ّ
وأثر بسوورعة بأشووكال الصووبلة الجديوودة ،ويسووير فيهووا دون التمحوويص الووبل .
وهنا يجب أالّ يقتصر دورنوا علوى ةطلواء حمواس أبنواء الرعيوة .فأبنواء الرعيوة
صادقون في اندفاعه  ،ونادراً ما يلهمون تح ّلظات راعيه تجاف ما يقومون ب
أو ي منووون بو  .لووذا يجووب علووى الكوواهن أن يووتح ّك بتظوواهرات الصووبلة الجديوودة
انطبلقا ً من خبرت الشخصية المتينة في الصبلة .وخبرت هذف هي التوي ت هلو
ألن يم ّي بين اإليجابي والسلبي في أشكال الصبلة المذكورة.
خاتمة
نستطيم أن نطبّق بك ِّل سهولة علوى مو ووع الصوبلة موا قالو يسووع فوي
ةنجيل لوقا:
"وةني أقول لك  :اسألوا ُتعطوا ،اطلبوا تجدوا ،اقرعوا يلتح لك  .ألن مون
يسأل ينل ،ومن يطلب يجد ومن يقرع يُلتح ل " (لوقا )1129
هبة الصبلة أمرٌ يُطلب .يجب أن نقرع الباب أكثور مون مورة ،تماموا كموا
يقول المسيح عن صديق نصؾ الليل (تية  ،)8 - 5ث يتابم:
" أ م أب موونك ةذا سووأل ابن و سوومكة أعطوواف بوودل السوومكة حيووةن أو سووأل
بي ة أعطاف عقربان"
الصبلة خب وسمك وبي ة ُت ّ
ؽوذ  ،ويمكون أن تتحووّ ل ةلوى حجور أو ةلوى
حية أو ةلى عقرب .هذف هي تشوّ هات الصوبلة التوي نقوم فيهوا بسوهولة لكون هللا
يعطي الؽذاء السلي لمن يطلب .
" فدذا كنت أنت األشرار تعرفون أن تعطوا العطايا الصالحة ألبنائك  ،فموا
أولى أباك السماو بأن يهب الروو القدس للذين يسألون " (.)13
لنطلب  -بع نا من أجل بعي  -روو الصبلة.
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الصالة من اجل اآلخرٌن
التأمل الرابع
بعوود أن تأملنووا فووي الصووبلة الشخصووية ،نريوود اآلن أن نتع ّمووق فووي ملهووو
الصبلة مون أجول الؽيور .موا هوي الصوبلة مون أجول الؽيور ،وكيوؾ يوتكلّ عنهوا
الكتاب المقدسن
سوونقرأ أوالً بعووي النصوووص الكتابيووة حووول هووذا المو وووع (المسومّى أي وا ً
صبلة الشلاعة) ،ث سنتأمّل فيها .سنتساءل مواذا تعنوي صوبلة الشولاعة بالنسوبة
لنا ،وكيؾ نحن مدعوون ألن نكون شلعاء لشعبنا.
القراءة
 .1خروج  .14 - 11 ،32هو المرجم الذ يت من شلاعة موسى النبي من
أجل شعب " :فت رع موسى ةلى الرب" .تيات متتابعة من الشولاعة تشو ّكل فوي
مجملها صبلة ؼاية فوي الجموال .دفواع مسوتميت عون الشوعب مون خوبلل أسوئلة
متتابعة تهدؾ في النهاية ةلى ةقناع هللا.
"فت رّ ع موسى ةلى الرب ةله وقال" :يوا رب لمواذا يشوتد ؼ وبك علوى
شوعبك الووذين أخوورجته موون أري مصوور بقووة عظيمووة ويو ٍد قووديرةن أفووبل يقووول
المصريون أنَّ ةلهه أخورجه مو ن هنوا بسووء نيوة ،ليقوتله فوي الجبوال ويلنويه
عن وج األرين" (.)11212
وبعد تسا لين متشابهين ،تبدأ صبلة الشلاعة الحقيقية:
"ارجم عون شو َّدة ؼ وبك وعُود َعون اإلسواءة ةلوى شوعبك .واذكور ةبوراهي
واسحق ويعقوب عبيدك الوذين أقسومت لهو بوذاتك وقلوت لهو ةنوي ّ
اكثور نسولك
كنجو السوم اء ،أعطويك جميوم هوذف األري التوي وعودتك بهوا ،فترثونهوا ةلوى
األبد" (. )13 - 12
ما هو جواب هللا على ت رم ع موسىن
"فعاد الرب عن السوء الذ قال أن سين ل بشعب " (.)14
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تش ّكل هذف الصلحة ةحده قم صلوات الشلاعة في الكتاب المقدس .يقول
فيها شارحو الكتاب المقدس:
" يلووبس موسووى النبووي ثوووب الشووليم الكبيوور .وقوود سووبق ل و ومووارس هووذا
الووودور أثنووواء وووربات مصووور (خوووروج  23 - 22 ،5و  824و  9228و ،10
 .)17وتش و ّلم ألخت و مووري (عوودد  .)12213لكوونّ شوولاعت ظهوورت دفاع وا ً عوون
شعب التائ في الصحراء (خروج  23 - 22 ،5و  32و 14 - 11و 32- 30
 .عووووودد  1122و  19 - 13 ،14و  22 ،16و  .2127تثنيوووووة .)29 - 25 ،9
وتكلّ و عوون دور الشوولاعة ك و يل موون ةرميووا  1521والم اميوور  9926و106223
ويشوع بن سيرا  . 4523انظر أي ا ً المكابيين  .15214وال شك أنَّ موسوى
الشليم صورة مسبقة عن المسيح الشليم المتم ّي .
يش ّكل موسى ةذاً صورة فريدة للشلاعة التوي هوي مون الموا ويم البوار ة
فوي الكتواب المقودس .يقووول شوارحو الكتواب المقوودس أن مو ووع الشولاعة لو
يسوقط ،بودليل أن المسوويح نلسو عواد ةليو  .فموا حيواة المسوويح وعملو وفوودا ف ةال
شلاعة مستمرة في ح رة هللا.
 .2نريد أن نختار من النصوص المتع ّددة المذكورة أعبلف نصّوا ً رائعوا ً  -وذلوك
بسبب فعاليت السريعة  -من نبوءة ةرميا (. )1521
"وقال لي الرب" :لو أن موسى وصموئيل تشولعا أموامي لموا التلوت قلبوي
ةلى هذا الشعب .فاطرحه عن وجهي خارجا".
الحظ أن شلاعة األنبيواء مون القووة بحيوث أن هللا يورفي سوماعها كوي ال
يقووم تحووت تأثيرهووا .فصووموئيل  -كمووا نعل و  -شووليم متم ّي و  .وكنو ُ
وت قوود تكلّمووت
بدسهاب عن شخصية صموئيل في ريا ة روحية ألساقلة البيرو ،وأَذكر أني
حاولووت تقوودي صووموئيل فووي صووورة األسووقؾ الووذ يتشو ّلم موون أجوول شووعب  ،ال
سيما أنَّ البيرو كان وموا ال يواجو الكثيور مون الصوعوبات التوي تشوكل تالموا ً
لؤلسوواقلة ودعوووة ةلووى الصووبلة .موون هنووا ارتأيووت أن انظوور ةلووى وجو صووموئيل
نظرتي ةلى وج الراعي الشليم.
 .3نجد تتويج شلاعة كبار األنبياء في العهد القدي في شلاعة المسيح:
"من يح ُك عليه ن مات يسوع المسيح ،بل قا  ،وهوو عون يموين هللا يشولم
لنا"( .روما .)34 ،8
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تجد شلاعة يسوع قمّتها علوى األري فوي سورِّ االفخارسوتيا ،لكنهوا أموا
هللا شلاعة مستمرة .وهي ،على ما يقول بولس ،الشلاعة التوي يثيرهوا الوروو
فينا عندما نصلّي:
"الروو يشلم لنا بأ ّنوات ال توصوؾ .والوذ يلحوص عون القلووب يعلو موا
هي رؼبة الروو ،وكيؾ أن يشلم للقديسين بموا يوافوق مشويئة هللا" (روموا ،8
/ 26ب .)27-
يوودخل ت وورِّ عنا ةذاً فووي حركووة شوولاعة سووامية ،هووي شوولاعة المسوويح لووده
االب ،وشلاعة الروو القودس فوي صوبلتنا .لوذا نحون جو ء مون ديناميوة شولاعة
أقوه منا بكثير ،وعلينا أن نعي ذلك كي نشارك فيها مشاركة كاملة.
 .4نجد في العهد الجديد أمثاالً جميلة ألشخاص صلّوا بعمق وبصدق من أجول
اآلخوورين ،موودفوعين فووي ذلووك بقوووة الووروو القوودس .نووذكر علووى سووبيل المثووال
الرسل الذين عاشوا خبرة صبلة الشوكر التوي هوي أقووه مون صوبلة الطلوب أو
الؽلووران .هوول هنالووك أجموول موون صوولوات الشووكر التووي يووذكرها بووولس فووي بوودء
رسائل ن
" ةني احمد هللا ةليك أبداً على ما أُوتيت من نعمة هللا فوي المسويح يسووع.
فقد أُؼنيت كل الؽنى في فنون الكبل وأنواع المعرفة" (ا كو .)5-4 ،1
كانت أول صبلة للرسول من أجل اآلخرين ومون أجول الجماعوة الم منوة
صبلة شكر .وعلينا أن نعتبر َم َثل بولس في شكر هللا من أجول الجماعوة .وموم
أنَّ هذا هو أول واجب للراعي ،ةال أننا كثيراً ما ننساف .ومم أن بوولس يواجو
في الكثير من األحيان جماعات مسيحية ؼير مثاليوة ،ونوراف ي ِّنبهوا بشو ّدةَ ،بيْودَ
أن يبدأ دوما بحمد هللا على كل حال .ونره أي ا ً في كتابات بوولس نصووص
شوولاعة جميلووة موون اجوول جماعووة المو منين .فلووي رسووالت ةلووى أهوول فيلبووي ،يبوودأ
بشكر هللا ث ينتقل ةلى التشلم:
"ومووا دعووائي اال أن ُت و اد مح ّبووتك معرفووة وبصوويرة يووادة م وواعلة فووبل
يخلووى عليهووا شو وتمّيو وا األف وول لتصووبحوا أطهوواراً ال لووو علوويك فووي يووو
المسيح ،حاملين أحماالً من ثمر البر الذ هو من ف ل يسوع المسيح تمجيوداً
وتسبيحا ً هلل" (.)11-9 ،1
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كان بولس ةذاً ينظر ةلى ك ّل جماعة م منو نظورة الخوبلص ،ويتشو ّلم لهوا
لنيل الخبلص .ونجد صبلة شلاعة أخوره جميلوة لبوولس فوي منتصوؾ رسوالت
ةلى أهل أفسس:
"لهووذا أجثووو علووى ركبتووي لووآلب ،فمن و ك و ّل أبوووة فووي السووماء واألري،
وأسأل أن ي يّدك بروح على مقدار سعة مجدف ليقووه فويك اإلنسوان البواطن،
وأن يقي المسيح في قلوبك باإليمان ،حتى ةذا موا تأصَّولت فوي المحبوة وأُسَّسوت
عليهووا أمكوونك أن توودركوا وجميووم القديسووين مووا هووو العووري والطووول والعلووو
والعمق ،وتعرفوا محبة المسيح التي تلوق كل معرفة ،وتتم َّتعووا لكول موا عنود
هللا من سعة"
ويخت بولس بتسبيح فريد:
"ذاك الذ يستطيم أن يبلػ بنا ،بقوت العاملة فينوا ،مبلؽوا ً أَبعود ممّوا نسوأل
أو نتصو َّوورف ،لوو المجوود فووي الكنيسووة وفووي المسوويح يسوووع علووى مووده جميووم
األجيال والدهور .تمين".)21 - 14 ،3( .
نووره هنووا أن صووبلة الشوولاعة أصووبحت طقسووية (ليتورجيووة) ودخلووت فووي
الصبلة الرسمية.
وصبلة الرسل من أجل ؼيره تطورو علينوا سو االً .هول صوبلة الشولاعة
عند أمرٌ ج ّد وعميق وكثيؾ أ أمرٌ سوطحي وسوريم وعوابر طريوقن هول
تحووو صووبلتي بُعوود الشووكر باسوو اآلخوورين ،الشووكر الووذ يووره أعمووال هللا
العجيبة في الؽيرن وهذا الس ال يُدخلنا في القس الثاني من حديثنا:
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التأمل
سنتأ ّمل في ثبلث نقاط :ما هي صبلة الشلاعةن مواذا تعنوي عبوارة "اقو ّدس
نلسي من أجله "ن (يوحنا  )17219ث ماذا تعني بالنسبة لنوا الصوبلة مون أجول
الؽيرن
 ما هً صالة الشفاعة؟ُ
طرقت هذا المو وع بدسهاب في كانون الثاني عا  ،1991وك ّنوا وقتئو ٍذ
في صدد محاولة وقؾ حرب الخليج ،وكان قداسة البابوا قود طلوب مون الكنيسوة
جمعاء أن تصلّي ببل انقطواع مون أجول السوبل ّ .
خطوط شوباب األبرشوية لسواعة
سجو ٍد في الكاتدرائية ،وخاطبت ُه ملسِّرا أصول الكلموة البلتينيوة (تشولم inter-
 )cedereأ القيووا بخطوووة بحيووث يقووؾ "الوسوويط" فووي وسووط حالووة معينووة.
الشووليم هووو الووذ يم و ّد يوودف بمحبووة ودون أ حك و ٍ مُسووبق لِطرفووي الصووراع.
وامن موم طرفوي الصوراع ،هللا
ويسوع و م نلس في الوسوط ألنو شوعر بت
ٍ
واإلنسان .ال بل التقى طرفا الصراع في شخص المسيح ،اإللو اإلنسوان .فهوو
مووم اإلنسووان الخوواط  ،ويعوويش كو َّل متطلبووات هللا تعووالى .هووو شووليم كاموول ألنو
يستطيم أن يق ِّد هلل الطبيعة البشرية ال عيلة وكأنهوا طبيعتو  ،ويودافم بسولطان
عون حقوووق هللا أموا البشوور .هنوا ال بوود مون هووذا الحوب الثنووائي :حوب هللا وحووب
اإلنسووان .لووذا ال يمكوون أن تكووون صووبلة الشوولاعة قويووة أن كووان أحوو ُد الحُ بّووين
المذكورين عيلا ً.
لنعوود ةلووى كلمووات موسووى المشووتعلة نوواراً فووي سووبيل خووبلص شووعب  ،ألن و
استطاع أن يعتبر نلس أحد أفراد الشعب وفي نلس الوقت مدافعا ً مستميتا ً عون
هللا:
قووال موسووى للشووعب" :خطئووت خطيئووة عظيمووة ،واآلن أصووعد ةلووى الوورب
العلي اك ّلر خطيئوتك  .ورجوم موسوى ةلوى الورب وقوال" :يوا ربّ خطو هو الء
ٌ
تلهوة مون ذهوب .فدمّوا تؽلور خطيئوته أو
الشعب خطيئة عظيموة وصونعوا لهو
تمحوني من كتابك الذ كتب َت " (خروج .)32 - 30 ،32
تظهوور جملووة موسووى األخيوورة وكأنهووا تجووديؾ علووى هللا ،ةذ أنو يطلووب أن
يُمحووى اسووم موون سوولر الحيوواة .لكنهووا تع ّبوور عوون قمووة حووب موسووى لشووعب  ،مووم
ع م الصادق على عد ترك محبة هللا .سيقول بولس في نلس المعنى:
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ُ
وددت لووو كنووت أنووا نلسووي ملعونوا ً ومنلصوبلً عوون المسوويح فووي سووبيل
"لقوود
ةخوتي بني قومي من ال ّنسب" (روما .)923
الشلاعة ةذاً ثمرة المحبة .فدن أخذ الكاهن عبلقت بر ِّب محمول الجود ،اخوذ
أي ا ً محبة الشعب محمل الجد ،واستطاع أن يدعوف "شعبي".
"اقدِّ س نفسً من أجلهم"
نقوورأ َّ
خط وا ً تخوور فووي الشوولاعة فووي ةنجيوول يوحنووا ( )17219حيووث يص ولّي
يسوووع ةلووى أبي و ويقووول " اق و ِّدس نلسووي موون أجله و  .أكوورّ س نلسووي موون أجله و
ليكونوا ه أي ا ً مق ّدسين في الحق" .كلمات ؼريبة توحي لنا ب رورة تعميق
اللكوورة التاليووة :اق و ّد حيوواة صووبلتي ،بصووعوباتها وديناميتهووا وأتعابهووا ،شوولاعة
وتعوي ا ً عن اآلخرين ،عن الذين أحبه  ،عن الذين ال يعرفون كيوؾ يصولّون
أو يجوودون صووعوبة بالؽووة فووي صووبلته  .تخووذ تعووبه علووى نلسووي وأ و ّم ةلووى
تعبي .أحمل في داخلي ومعي كل الذين أحوبمه فوي طريوق صوبلتي المتعوب" .
اق ِّدس نلسي من أجله " .وحتوى لوو لو أذكور أسوماءه مباشورة أو فورداً فورداً،
فأنا أقبله بشكل كامل في صبلتي وفي حيواتي كموا يحمول يسووع قطيعو وهوو
في طريق نحو الصليب ونحو اآلب.
التطبٌق :ماذا ٌعنً بالنسبة لنا أن نصلًّ من اجل اآلخرٌنن
عندما يطلب بعي الناس م ّنا أن نصلّي من أجلهو  ،يتبوادر مباشورة ةلوى
ذهننا أن نأخذ دفتر المواعيد ونكتب جميم األسماء المطلوبوة .ال أقوول أن هوذا
األمر خاط لكن يصبح مشكلة .ما العمل أموا لووائح أسوماء ال تنتهوين كيوؾ
نذكر باالس وكيؾ نحمل في صبلتنا أسما ًء بعدد رمل البحور ونجوو السوماءن
أريد أن اذكر لك بعي األشكال التي من خبللها تدخل الشلاعة في صبلتنا:
* أوال اإلفخارستيا .القداس هو اكبر صبلة شلاعة من أجل الشوعب ومون أجول
شعب هللا في كافة أنحاء المعمورة ،وبالخصوص من أجل شوعب هللا الموكوول
ةلووى رعايتنووا .ال شووك أن و ثمووة أوقووات خاصووة فووي القووداس للصووبلة موون أجوول
الشعب (بعد اإلنجيل ،في قوانون القوداس ،فوي ذكور األحيواء واألمووات) ،لكونَّ
القووداس بأكمل و صووبلة شوولاعة .هووو كووذلك وهكووذا يجووب أن يكووون وأن يُعوواش.
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أف ل جواب نعطي ةذاً لمن يطلب صبلتنا هو االحتلال بذبيحوة القوداس ،وهوو
أكبر قدر ممكن من االتحاد العميق بيسوع المسيح ،الشليم األكبور فوي ح ورة
هللا ،وهو أسمى عمول شولاعة “بالمسويح وموم المسويح وفوي المسويح" .يتويح لنوا
القداس أن نقو بدورنا كشلعاء بشكل كبير وةن ل يكن كامبلً.
* شووك ٌل تخوور موون أشووكال صووبلة الشوولاعة هووو ليتورجيووة السوواعات التووي نتلوهووا
باس الكنيسوة وموم الكنيسوة وبشولاعة للكنيسوة .فوالم امير والطلبوات والتسوبيح
والصوولوات ...ك و ّل ذلووك هووو فووي نلووس الوقووت واجووبّ علينووا ،وممارسووة عمليووة
للشلاعة وللتسبيح ،وشكرُ هللا من أجل الجماعة.
* ث و تووأتي الصوولوات الخاصووة التووي نتلوهووا فووي مناسووبات األل و أو الح و ن أو
األ مات .وهي صلوات تشترك في عملية الشلاعة الكبيرة.
* وكما قلت في تلسير لآلية  19من يوحنا  ،17أكرِّ ر اآلن" :أنوا أتشو ّلم مون
أجلك (ك ّل واحد يتشلم من أجل اآلخرين) في جهد صبلتي ومعاناتهوا ،حوامبلً
على كتلي أثقال من ال ي منون وال يصلّون .وقد عاشت القديسة تريو ا الطلول
يسوووع صووعوبات اإليمووان وظلمووة ليوول اإليمووان الطويوول كمشوواركة علووى مائوودة
الخاطئين وقليلي اإليمان .هكذا نحن ،تقو دعوتنا علوى تحمول اآلال وتقوديمها
من أجل من ال ي منون.
* أخيووراً ،تقووو شوولاعتنا فووي الجهوود الووذ نبذل و كووي نطووابق ةرادتنووا مووم ةرادة
المسوويح فووي هللا .فعنوودما نحوواول الوصووول ةلووى هووذف الوحوودة فووي صووبلتنا وفووي
حياتنووا ،نحوون نتشو ّلم ،أ نحموول علووى كاهلنووا الواقووم المحوويط بنووا علووى أموول أن
يتطووابق هووو أي وا ً مووم مشوويئة هللا " :لووتكن مشوويئتك" .فعنوودما أطلووب أن تتحقووق
مشوويئة هللا فوويّ وموون اجلووي ،وفووي اآلخوورين وموون أجله و  ،أنووا أتش و ّلم موون أجوول
الجميم .يجب أالّ ينتا َبنا الخوؾ أما طريوق الشولاعة ال وخ هوذا ،ذلوك أننوا
لسنا وحدنا في الساحة .فنحن جويش عرمور مون الشولعاء .وبينموا نتشو ّلم نحون
من أجل ؼيرنا ،هنواك كثيورون مجهولوون ،فوي السوماء وعلوى األري ،أنواس
عرفناه وأحببناه وفارقونا ةلى الديار األبدية ...ويشلعون لنا بدوره  .فنحن
تظلّلنا ؼمامة عظيمة من الشلعاء .وه تشجيم لنا فوي هوذا الطريوق التوي نريود
أن نسلك  ،مبتدئين من هذا المكان المقدس (“أفيبل”) .
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تأمل حول الصالة
بقل توماس اللارس فرناندس الكرملي

القدٌسة ترٌزا ،معلمة الصالة للشعب.
ةخوووتي الكهنووة ،طلبووت م ّنووي أن أُكلِّمكو عوون الصووبلة علووى خطووى القديسووة
تري ا .لذا اجتمعنوا اآلن فوي هوذا المكوان الوذ نشوعر فيو بقربهوا ،بجانوب أول
دير أسَّس ْت ُ القديسة للراهبات التأمليّات.
نستطيم أن نتوج ةلى تري ا ونطلب منهوا بتوا وم موا طلبو الرسول مون
المسيح" :يا تري ا علمينا أن نصولي" .ونطلوب منهوا ذلوك بوروو الكنيسوة التوي
أعلنتها رسميا "معلمة للكنيسة".
عنوودما تكلّو البابووا بووولس السووادس  -بعوود المجمووم المسووكوني  -فووي ةحووده
عظات يو األحد عن ةعطاء هذا اللقب المورأة ألول مورة فوي تواري الكنيسوة،
ر ّك على مي ة خاصة بها ،معلنا ً ةياهوا "معلموة صوبلة إلنسوان اليوو " .وأراد
البابا بذلك أن يحرّ ر تعلوي تريو ا الروحوي مون صوبؽة الصووفية التوي ال متهوا
طووويبلً ،صووبؽة تكوواد تحصوور تأثيرهووا فووي نخبووة مختووارة موون الروحووانيين أو
المتصوفين .ونحن نريد اليو  -من هوذف الكنيسوة  -أن نوتكلّ عون القديسوة كموا
تكلّ عنها البابا ،كمعلمة صبلة للشعب العاد اللقير .وفي هذا المكان بالوذات،
بدأت تري ا تعليمها الروحي لحلن ٍة من اللتيات اللقيرات واألُميّات ،اللواتي كنَّ
كبيوور ةلووى موواء الحيوواة وةلووى موواء الصووبلة الحووي .لووذا أريوود فووي
وش ٍ
يشووعرن بعطو ٍ
كبلمي ةليك أن أعيد لكو تعليموا ً بسويطا ً أعطتو تريو ا عون مو ووع الصوبلة،
وهووو نلووس التعلووي الووذ نعطي و للمبتوودن أو المبتدئووة التووي تريوود اعتنوواق حيوواة
الكرموول .أريوود أن أعطوويك ةذاً  -ةن ص و َّح التعبيوور َّ -أو َل درس للقديسووة تري و ا
عن الصبلة.
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حٌاتها
أَبدأ بمق ّدمتين .أوّ لهما أن تريو ا ُتعلِّو الصوبلة وهوي تصولّي أموا تلميوذها.
هذف هي ُس ّنة الصبلة األولى :أال تتكلّ أبداً عون الصوبلة دون أن تصولّي .فعلوى
القووارن أو التلميووذ أن يشووعر بصووبلتها لوويله مووا تقولو عوون الصووبلة .والمقدمووة
الثانية هوي أن تريو ا  -قبول أن تعطوي نظريوات حوول الصوبلة  -تسورد مسويرة
صووبلتها هووي .أ أنهووا تلتجو ةلووى خبرتهووا الشخصووية لتشووجّ م خبوورة المبتوودن.
تعليمها ةذاً هو أوالً تعلي قصصي وحمي  .وهذف ما سنعمل نحن أي ا ً .سنأخذ
كتا َبيْ القديسة تريو ا الرئيسوين  -كتواب حياتهوا وكتواب طريوق الكموال  -وهموا
كتابووان وُ ِ ووعا فووي هووذا الوودير بالووذات .تسوورد تري و ا فووي الكتوواب األول قصووة
الصبلة ،وفي الكتاب الثاني تعري تعليمها حول مو وع الصبلة.
الصعوبات
عندما تسرد تر يا حياتها ،تبدأ بالصعوبات .فقد عاشت سنوات وسنوات
مون الصووبلة الصووعبة .لوويس أقول موون عشوورين سوونة مون الجهوود الم ووني .كانووت
تشووعر نلسووها عوواج ة عوون التركي و فووي الصووبلة دون االسووتعانة بكتوواب .وكووان
كتابها المل ّل اإلنجيل المقدس .ومم ذلوك ،حتوى موم اإلنجيول المقودس ،كانوت
عر ًة لللراغ الداخلي والتش َّتت الخارجي.
تمارس تر يا الراهبة الكرملية الشابة  -كان عمرها تنذاك بين 30 - 22
سوونة  -الصووبلة التأمليووة فووي "ديوور التجسوود" .ومووم أن حركووة اإلصووبلو فووي
الصبلة ل تكن قود دخلوت ديرهوا بعود ،ةال أنهوا حصولت علوى كتوب توتكلّ عون
الصبلة المنهجية ،وفر ت على ذاتها سواعة صوبلة صوامتة يوميوا ً .وموم ذلوك
فهي تقول:
" ُ
كنت اهت ّ لسنوات عديدة بأن تنتهوي السواعة
َ
المخصصوة للصوبلة وأهوت ّ
بسماع دقات الساعة أكثر من اهتمامي بالتركي فوي الصوبلة .وكثيوراً موا ُكنوت
أتم َّنى القيا بأ عمل تكليور مهموا كوان ثقويبلً علوى أن أبقوى سواجدة أموا هللا
فووي الصووبلة .وباللعوول ،فقوود كانووت تجووارب الشوويطان وتجووارب عوواداتي الرديئووة
قوية ،وكان ح ني لده اقتراب ساعة الصبلة كبيراً ،ةلى ح ّد أني كنوت أشوعر
ب رورة تجميم ك ّل قوا  ،وفي النهاية كان هللا يأتي ةلى مساعدتي".
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ومم ذلك أتوى وقوت يئسوت فيو تريو ا وتركوت الصوبلة الشخصوية جانبوا ً.
عاشت سنة كاملة دون صبلة .كان عمرها تنذاك  29سنة ،وكانوت فوي السونة
العاشوورة موون تكريسووها الرهبوواني .وتووتكل هووي بنلسووها عوون صووعوباتها تنووذاك،
وتحصرها في ثبلثة:
* أوالً ،النقص في تربيتها على الصبلة":ل يكن عند معلِّ صوبلة أو معورّ ؾ
يلهمني ويساعدني أثناء هذف السنوات الثماني عشرة الصعبة"" .ما أصوعب أن
يجد المرء نلس وحيدا أما هوذا العودد الكبيور مون المخواطر"" .لو أجود معلِّموا
يلهمني مم أني بحثت طويبلً وحتى في السنوات البلحقة ل أجد".
* النوع الثاني مون الصوعوبات كوان علوى المسوتوه النلسوي :التشوتيت والعجو
في التركي والتلكيور .كانوت تريو ا تودعو تلكيرهوا المشو َّتت "مجنوون البيوت" .
كانت تشبِّه بحجر الرّ حى ،الذ ال يكوؾّ عون الودوران ،أو باللراشوات الليليوة
التي تحو حول النور وتطلئ  .كانت تري ا على قناعة أن ةذاً ل يتدخل الورب
فان اللو ى التي تشعر بها في داخلها ال عبلج لهوا .لوذا كانوت تريو ا عواج ة
عن التأمل بسبب وجود "مجنون في البيت"  ...من هنا جاء شوعورها بواللراغ
وب ياع الوقت في اللحظات المخصّصة للصبلة.
* أخيراً تكتشؾ تريو ا أن أسواس صوعوباتها لويس فوي مخيّلتهوا بول فوي حياتهوا
نلسووها ،فووي اال دواجيووة بووين مووا تعيشو فووي حياتهووا اليوميووة اللوواترة ،ولحظووات
الؽنووى الروحووي التووي كانووت تجتنيهووا موون صووبلتها الشخصووية .فهمووت أن سووبب
شووعورها بوواللراغ فووي لحظووات الصووبلة لوويس التشو ّتتات اللكريووة أثنوواء الصووبلة،
بقودر موا هوو خوروج حياتهوا نلسوها عون خوط الصوبلة الوذ أصوبح هامشويا ً فوي
حياتها اليومية .من هنا شعرت تري ا في نلسها ب رورة االرتداد .و اد ذلك
الشعور ةلحاحا ً في كل مرة حاولت أن تختلي في الصبلة" .كنوت أت ورع ةلوى
الرب كي يأتي لنجدتي ...كنت أبحث عن العبلج بكل الطرق لك ّني ل أكون قود
ُ
اقتنعت بأنَّ ك َّل جهود تذهب ُسده ةن ل أعتمود كليّوا ً علوى هللا ال علوى ذاتوي.
كنووت أرؼووب فووي الحيوواة ألنو كووان لوود شووعور بعوود الحيوواة .كنووت أشووعر أنووي
أصارع قوه الموت ،ول يكون بقربوي أحود يعطينوي األمول فوي الحيواة .وأنوا ال
ألو من كان يجب أن يساعدني ولو يلعول ،ألنو سوبق لو وسواعدني أكثور مون
مرة ،وكنت أنا دوما أتخلّى عن ".
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االستسالم
تسووتل تري و ا فووي النهايووة .ويحصوول هووذا االستسووبل أمووا صووورة للمسوويح
َو َجوودَ ْتها صوودفة فووي مُصولّى الوودير .وعنوودما تسوورد تر يووا قصووة ارتوودادها تشو ّب
نلسها بشخصين ارت ّدا مثلها :مري المجدلية أوالً التي ارت ّدت في اإلنجيول عنود
ْ
وأصبحت "تحوبّ كثيورا" .هكوذا حودث موم تريو ا ،فقود ارتو َّدت
لقائها بالمسيح،
ةلى "شخص يسوع المسيح" ،وو عت في ك َّل ثقتها .ث وقوم بوين يود ّ تريو ا
كتاب اعترافات القديس اؼسطينوس الذ طبم في االسبانية للمرة األولى عوا
 .1554ولده قراءتها الكتاب ،شعرت أنها تسومم نلوس الصووت فوي الحديقوة،
وتقرأ نلس النصّ من القديس بوولس .وكموا كوان األمور بالنسوبة ألؼسوطينوس،
شعرت أن االرتداد يعني تؽيير الحياة والمسولك تؽييوراً
هكذا حصل مم تري ا،
َ
جذرياً ،كما يعنوي الخوروج مون حالوة اللتوور التوي كانوت تعيشوها فوي تكريسوها
الرهباني.
هووذا التؽييوور الم و دوج  -أ التوج و نحووو شووخص المسوويح وتؽييوور نمووط
الحيوواة الرهبانيووة  -ي و ّثر تووأثيراً مباشووراً علووى حيوواة الصووبلة التووي تتب و ّدل أي وا ً
تبديبلً جوذريا ً .فطورق الصوبلة التأمّليوة التقليديوة تسوقط ،وتختبور القديسوة خبورة
عبلقة شخصية مم المسويح ،ودخووالً فوي ح ورة هللا .وفيموا يلوي موا بودأت بو
القديسة تري ا اللصل (من كتابها) الذ يلي ارتدادها:
" عندما كنت على وشك الدخول في الصبلة ،أو عند ارتمائي عند قودمي
يسوووع ،وحتووى أثنوواء القووراءة ،كنووت أشووعر فجووأة بووان جو َّوواً عميق وا ً موون الصووبلة
ووس هلل فوي داخلوي ،بحيوث لو يسوواورني
يتملّكنوي ويجعلنوي أشوعر بوجوو ٍد ملمو ٍ
شك تنذاك أني في هللا وأنّ هللا فيّ ".
كووان هووذا بوودء الصووبلة التصوووفية .لكن و كووان أي وا ً عووودة ةلووى شووكل موون
أشكال الصبلة العلوية والتأملية التي عاشتها تري ا منوذ نعوموة أظلارهوا ،دون
االستعانة بكتاب أو بمنهجية معيّنة.
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الصالة كعالقة صداقة
لن نتعمَّق في تطووّ ر صوبلة تريو ا الصووفية .نريود أن نتو ّقوؾ عنود نقطوة
عقائديووة مهمووة .أصووبحت لووده تريو ا أفكووارٌ وا ووحة عوون الصووبلة فقووط عنوودما
وصولت ةلووى ممارسووة الصووبلة التأمليووة .أصووبحت رُ يتهووا للصووبلة تختلووؾ ع ّمووا
تعل َمت سابقا ً في الكتب .تقول هي نلسها في ذلك:
"ليست الصبلة الذهنية بالنسبة لي سوه عبلقة صوداقة حميموة :أن ألتقوي
باستمرار ،وجها ً لوج  ،بالشخص الذ أعرؾ يقينا ً أن يحبّني".
لسنا هنا أما تعريؾ عقائد للصبلة بقدر ما نحون أموا توجّ و جديود فوي
الصبلة عاشوت القديسوة تريو ا ،وعبورّ ت عنو بكلماتهوا الخاصوة ،وأصوبح فيموا
بعد أساسا ً للتربية علوى الصوبلة حسوب مونهج القديسوة تريو ا .فيموا يلوي النقواط
البار ة في هذا التعلي :
نوووع موون العبلقووة
* أوالً :موورّ ت تريوو ا موون ممارسووة التأموول الشخصووي ةلووى
ٍ
شوخص
الشخصية ،بحيث أن صبلتها ل تعد تركي اً على ذاتهوا بول عبلقوة موم
ٍ
تخر .وهذا المرور مون عبلقوة أُحاديوة الشخصوية ةلوى عبلقوة ثنائيوة الشخصوية
أمرٌ أساسي في خبرة تري ا.
* ثانيوا ً :ةن كانوت الصوبلة عبلقوة صوداقة ،فالعنصور األهو فيهوا  -كموا فوي أ َّيووة
صداقة  -هو األشخاص ،ة الصديقان .بيد أن فوي هوذا النووع مون الصوداقة -
بيننوا وبوين المسويح ،أو بيننوا وبوين هللا  -هنالوك سولّ أولويوات بوين الشخصووين.
فوواهلل هووو الصووديق األول والوورئيس .وهووو المص ولّي األول .صووحيح أنَّ الصووبلة
عمل بقو ب الصديقان .لكنّ تري ا فهمت في النهاية أ َّن ال يمكن مقارنة جهود
اإلنسان المصلّي بقوة النعمة التي يلي ها هللا .من هنوا األهميوة المطلقوة لكلموة
هللا :سوماع كلموة هللا المدوّ نوة ،أو كلموة هللا التوي تأتينوا عون طريوق اآلخورين أو
عن طريق األحداث اليومية.
* ثالثووا :أصووبحت العبلقووة وا ووحة عنوود تريو ا بووين الصووبلة والحيوواة المعاشووة.
فالصداقة ليست عموبلً م اجيوا ً أو متقطعوا ً .فأمّوا أن تودو الصوداقة موده الحيواة
وةمّوا ال صوداقة .وهكوذا الصووبلة .هوي أي وا ً أمور حيوواتيّ  ،بمعنوى أنو يجووب أن
تتؽلؽل في ك ِّل أبعاد الحياة .يجب أن تسمو بالحياة وتعطيها شكبلً جديداً.

41
* أخيراً :هوذا الشوكل " الشخصواني" للصوبلة يو ِّثر فوي جميوم تعوابير الصوبلة
وأشكالها ،من تأمول وسوجود وت ورع وشوكر وتقودي الوذات هلل .وهكوذا يصوبح
التأمل في َم َث ٍل من أمثال اإلنجيل مرادفا ً لسماع كلمة شخص تخر .كما يصوبح
السوجود والحموود والشوكر أشووكاالً مختللو ًوة مون الصووبلة تربطنوا بوونلس الشووخص.
وأمووا الشوولاعة والت وورِّ ع فتصووبح االمتووداد الطبيعووي للعبلقووة بووين الشخصووين -
المسيح والمصلّي  -بحيث تشمل هذف العبلقة أشخاصا ً تخرين بصلته " أبناء"
هللا أو بصلته “اخوة" المصلّي.
من هنا نره رورة وجود الشخص اآلخر فوي عمليوة الصوبلة .وبودون
هوووذا اآلخووور تصوووبح الصوووبلة عموووبل "فارؼوووا" .يتبوووم ذلوووك بال ووورورة الحاجوووة
المت ايدة ةلى معرفة المسيح والسماع ةلي وةتباع والعويش معو وعلوى مثالو ،
ةلوى حو ّد العويش فيو  .وهكوذا تتكووّ ن معوال ٌ وا ووحة لشوخص المسويح ولوجهو .
هو الورب وهوو ةنسوان مثلنوا وهوو الصوديق واأل والعوريس والمعلّو والكلموة
الداخلية ومثال الحيواة .تودعوف تريو ا "الكتواب الحوي"  .وهكوذا تصوبح الصوبلة
تاري َ
خبلص وتاري َ عبلقة بين اإلنسوان والمسويح ،عبلقوة تت ومّن ورورة
ٍ
ّ
والتمثل والوحدة والخدمة.
التأمّل
بشكل سوريم  -بوين أفكوار تريو ا وبوين الهوتنوا
نستطيم اآلن أن نقارن -
ٍ
نحوون عوون الصووبلة .فوونحن نعل و يقي ًنووا أن الصووبلة المسوويحية هووي فووي األسوواس
حوووار .هووي أن يسووتطيم أبنوواء هللا أن يقولوووا " أ ّبووا ،أيهووا اآلب" مووم المسوويح،
مدفوعين بقوة روو المحبة .كما أن من الوا ح أن الحيواة المسويحية تت ومّن
عبلقة خاصة تجمم بين المعمَّد والمسيح .فكيؾ يكون اإلنسان مسويحيا ةن لو
يحي مم المسيح ول يتش ّب ب في عمل وخدمت .
من هنا ،كونُ الصبلة تأوينا ً للعبلقة الشخصية مم المسيح يصيب عصب
الحياة المسيحية .فبل عجب أن تصبح الصبلة عند تريو ا مي انوا ً لنمووّ اإلنسوان
ك أن خبوورات روحيووة كثيوورة توو ّثر فووي الحيوواة المسوويحية
فووي المسوويح .ال شوو ّ
و ُتؽنيها ،لكن الصبلة هي الخبرة المرك ية التي ال ؼنى عنها .فهي التي ُت َنمّوي
عبلقتنا بالمسيح ،العبلقة المبنية على المعمودية وعلى الكهنوت الملوكي.
طرٌق الكمال
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ما أن انتهت تري ا من كتابة سيرتها الذاتية حتى باشورت بكتابوة م للهوا
الثاني  -طريق الكمال  -بهدؾ تعلوي الصوبلة الثنوي عشور شوابا اجتمعووا فوي
كرموول مووار يوسووؾ هووذا .وهووذا الكتوواب يوودفعنا ةلووى أن نقووول مجو ّدداً "يووا تريو ا
علمينا أن نصلي"ُ .كتِب الم لَّؾ األول لخمسة أصدقاء لتري ا :تقوول عونه "
نحوون الخمسووة الووذين نحووبّ بع وونا بع ووا فووي المسوويح" .كانووت هووذف المجموعووة
ؼير المتجانسة تشب ةلى حد كبير ما ندعوف اليوو " مجموعوة صوبلة"  .كانوت
هووذف المجموعووة ت و م كاهنووا (االب دا ا) ورج وبلً مت وج وا ً (اللووارس القووديس)
وأرملووة (السوويدة جويمووار) ومعلِّ َمووين موون جمعيووة الوودومنيكان .أحوور ه و الء
األشووخاص تقوودما ً ملحوظووا ً فووي الصووبلة بدرشووادات القديسووة تر يووا ،ال سوويما
الرّ اهبووان اللووذان دخووبل سووريعا ً فووي عووال الصووبلة الصوووفية " فووي طريقووة الوور ّ
الثالثة والرابعة" التي تتكل عنها تري ا في حياتها...
بيد أن المجموعة المذكورة كانت ؼير ثابتة وؼيور متجانسوة .أموا الكتواب
الثواني فكتب ْتو تريو ا "لمجموعوة حيوواة" م لّلوة مون أشوخاص مبتودئين ،يريوودون
متكامل ي عه على طريوق
برنامج
تعلّ الصبلة التأمليّة .لذا كانوا بحاجة ةلى
ٍ
ٍ
الصبلة الشخصية والجماعية.
ُظهووران أن
ويشو ّكل الكتابووان المووذكوران مووثبلً حيوا ً فووي رسووالة الصووبلة .وي ِ
الصوبلة تصووبح شووب عوودوه تموورم موون شووخص ةلووى شووخص ،وتجووذب أشخاصوا
تخرين .فبالنسبة لتري ا ال يمكن أن تكون هناك حياة صبلة صادقة ةن ل تكون
ً
رسالة حول مو وع الصبلة .وما كتاب " طريق الكموال" ةال
في نلس الوقت
تعبيرٌ عن قناعة الم لؾ بذلك.
سووأكتلي بسوورد مخطووط الكتوواب العووا الووذ هووو مختصوور لتعلووي راعووو
حول مبادن تعلي الصبلة.
= تقول تريو ا فوي مقدموة الكتواب أموراً ؼيور منتظور :الصوبلة وحيواة الجماعوة
التأمليوة هووي أوالً عمول خدمووة فووي سوبيل الكنيسووة .هووذف هوو مو وووع اللصووول
الثبلثة األولى.
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"نحن هنا من أجل الكنيسة"" .كل حياتنا التأمّلية هي مون أجول الكنيسوة".
" وفووي اللحظووة التووي ال تل ِّكوورون فيهووا كووذلك ،فووأنت ال تقومووون بالعموول الووذ
اجتمعت هنا من أجل ".
هذف المقدمة أساسيّة .فليست الصبلة انكماشا ً على الذات ،أو مجرد دخول
فووي الووذات .للصووبلة تفوواق واسووعة .فهووي تلتووري انلتوواو القلووب علووى اآلخوورين
وعلى احتياجوات البشورية وعلوى معانواة الكنيسوة .هوي مكوان تلتقوي فيو أفوراو
البشر وتماله وتالمه ومعانواته  .وعلوى المصولّي أن يحمول هوذا العوبء أموا
هللا.
موون هنووا نقووول أن االهتمووا األول فووي "طريووق الكمووال" هووو تربيووة الحووسّ
الكنسووي عنوود الجماعووة التأمّليووة ،وتؽذيووة اهتمووا المصوولّي بشووخص اآلخوورين
وهمومه  .وهكذا يُلوتح أموا الصوبلة وأموا المصولّي مجوال واسوم جودا للعمول.
تقول تري ا أ َّن ال معنى لوجود مجموعة تأملّية دون أن يكون لها بُع ٌد راعو
قو .
= الوودرس الثوواني المه و هووو :يجووب  -كووي نص ولّي  -أن ُنلقووي بحياتنووا كلِّهووا فووي
الصبلة .ليسوت صوبلة اإلنسوان المسويحي أموراً منلصوبلً أو مسوتقبلً فوي حياتو .
الصبلة تحقيق للبُعْ د البلهوتي للحيواة المسويحية ،ال فوي فتورات الصوبلة واللقواء
الشخصي مم هللا فحسب ،بل في صُلب نسيج الحياة والعمل والخدمة اليومية.
لووذا تعووري تري و ا علووى المبتوودن ةنجيوول الل ووائل ،وبالووذات ثبلث وا ً منهووا:
المحبة واللقر والتوا م .ةن برنامج صؽير لك ّنو م ُْلو ِ وفعّوال ،ويهودؾ ةلوى
التربية على عبلقة سويّة مم اآلخرين (المحبوة) ،وموم األموور والقوي النسوبيّة
(اللقر بالروو والتجرّ د) ومم الذات (التوا م الذ هوو طريوق الحقيقوة) .وموا
دامت الصبلة عبلقة صداقة مم هللا ،فبل تظنّ أنك تحبّ هللا  -تقول تري ا  -ةن
ل تكن ملت ما ً أي ا ً بحبّ اآلخرين .عليك أن تكون حوراً مون الوداخل ،قبول أن
تلتح حياتك على هللا وأن تق ِّد ل ذاتك ،حراً من أ ِّ شكل من أشكال العبودية،
وحراً من التعلّق باألمور المادية تعلقا ً ائوداً( .تجورد مون كو ِّل شو كوي تعطوي
َ
أردت أن
ك َّل ش لمن هو ك مل ش )  .أخيراً عليك أن تسوتعمل لؽوة الحقيقوة ةن
تتكلّ مم هللا .ال بل عليوك أن تسوير فوي الحقيقوة وأن تعورؾ نلسوك ،وأن تقوؾ
علووى حقيقووة نلسووك .هكووذا يمكنووك أن تقووؾ فووي ح وورة هللا دون أقنعووة ودون
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توا م م يّؾ ،ال بل في بهاء الحقيقة التي تحورِّ رُك مون الوداخل .تقوول تريو ا
ةن الل ائل الثبلث الموذكورة  -المحبوة األخويوة واللقور الوداخلي والحقيقوة فوي
الحياة  -هي ال متربة المناسبة ال دهار الصبلة ونموّ ها.
= هنالك نصيحة أخوره يجوب الكوبل عنهوا قبول أن نطورق مو ووع الصوبلة
مباشرة .يجب على المبتدن في الصبلة أن ينتب ةلى السطحية ،والى األ موات
السهلة ،وةلى سراب النجاو في الصبلة في بادن األمر .لذا يجوب العمول علوى
تربية اإلرادة لسببينَّ :أولهما ألن الصبلة ليست عملية سهلة أو قصويرة األمود،
كصراع يعقوب موم الموبلك فوي الحلو  .فالصوبلة عمليوة صوعبة وطويلوة طوو َل
تاري الخبلص نلس  .والسبب الثاني هو :بما أن عبلقوة المصولّي تهو ّ القلوب
أوالً ،فالصبلة ليست في أن تل ّكر كثيراً بل في أن تحبّ كثيراً .من هنا تكرّ س
فصل من كتابها لتعلِّ المبتدن مو ِق َليْن في الصبلة تعبّور عنهموا
تري ا أكثر من
ٍ
بصورتين" :العطش ةلوى المواء الحوي" و “الوروو المجاهود" .يجوب أن نعطوش
كتسوب بجهو ٍد
ةلى نبم الماء الحي (المسيح) .مون هنوا ال ؼنوى عون ةرادة قويوة ُت َ
مثابر وطويل ،مم التركي على أمرين" :الرؼبة" و "الجهواد"  .وال يجوو أن
ٍ
نخ ِّلؾ من هذف الرؼبات في حياة المبتدن في الصبلة:
" كانت رؼباتي دائما كبيرة" .
"الماء الحي" هوو الصوبلة نلسوها مون حيوث أنهوا عبلقوة موم الورب .هوو "
النبم"“ .والعطش” هو  -الهوتيا ً -الرجاء الحوي و  -نلسويا ً  -الرؼبوات الكبيورة
حتووى فووي أكثوور األوقووات جلاف وا ً .وفووي نلووس الوقووت ال ب و َّد موون ال َّتصوومي وقوووة
اإلرادة وعد التقهقر في مسويرة الصوبلة .تصوؾ تريو ا هوذا األمور فوي كتابهوا
"طريووق الكمووال" برمو ين همووا " :القصوور" و"الصووراع" .فهووي تقووول للجماعووة
المصلّية" :نحن نجاهد حتى ولو ك ّنوا محصّونات داخول الودير"  .فالصوبلة تشوب
والمثوابرة .وموا
لعبة الشطرنج حيث يستسل هللا تعالى أما الصبلة المتوا عة
ِ
هذف األخيورة سووه العو الثابوت الوذ ال رجووع فيو  ،أموا الوذات وأموا هللا،
على عد ترك الصبلة مهما كلَّؾ األمر" ،حتى لو انهار العال كل " ...
= وهكذا يصل الكتاب ةلى معالجوة األمور الورئيس ،بعود أن تكلّو بدسوهاب عون
شخصووية اإلنسووان المصولّي :كيليووة الصووبلة .تبوودأ تريو ا بنصوويحة ؼريبووة :ابوودأ
بصووبلة " أبانووا" .تقووول " :لنبوودأ بووتبلوة أبانووا مووم بعووي"  .ونووره تريو ا  -فووي
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القس الثاني مون الكتواب  -تصولّي موم المبتودن طلبوات الصوبلة الربيّوة ،وذلوك
بطريقة عملية وخاصّة.
* ةنَّ درجووات الصووبلة األساسووية الووثبلث  -الصووبلة الللظيووة والصووبلة العقليووة
والتأ ّموول  -درجووات متتابعووة لعمليووة واحوودة .فأنووت بصووبلتك " أبانووا" عليووك أن
تتمرّ ن على الصبلة العقلية .ونلس طلبات "أبانا" تقوودك ةلوى ممارسوة التأمول.
يكلووي أن تقووول كلمووة " أب" أو " أبانووا" مووم االبوون ،ليتلجَّ وور فووي داخلووك ؼِ نووى
التأمل .وتعطي تري ا مثبلً أما القوارن فوي توبلوة الصوبلة الربيوة توبلوة تقوود
ةلى التأمل .ث تدعو القارن ةلى أن "يجرّ ب" هو أي ا ً:
أعرؾُ شخصا ال يعرؾ أن يصلّي أال صبلة للظيوة .وكوان مرتاحوا ً فوي
" ِ
ّ
ُب
ذلك ةلى درجة أن كلما انقطم عن تبلوة الصبلة الللظية ،شورد ذهنو
وصوع َ
َ
علي تجميم أفكارف في الصبلة .ليت صبلتنا العقلية تكون بنلس درجة الكمال
التي كانت عليها صبلت الللظيوووة! كوووان يق وووي سووواعات فوووي صوووبلة أبانوووا -
وصوولوات أخووره بسوويطة  -وهووو يل ّكوور فيمووا عانوواف الوورب فووي سووبيل خبلصوونا.
أتوواني يوموا ً مووا هووذا الشووخص ،متألموا ً موون أنو ال يحسوون التأموول وال يعوورؾ أن
يصوولي ةال صووبلة للظيووة .سووألت موواذا يتلووو فووي صووبلت  :عنوودها اكتشوولت أن و
استطاع  -دون أن يعل  -الوصول ةلى أعلى درجات التأمل مون خوبلل صوبلة
"أبانا" ...شكرت هللا بسبب وتم ّنيت أن أمارس الصبلة الللظية على مثال ".
* أِعلَ ثانيا ً أن صبلة "أبانا" هي صبلة يسوع التي تصبح صبلتك أنت عنودما
تتلوها بلمك .وهي ُت ْد ِخلُك في مشاعر يسووع البنويوة .فأنوت ال تصولّي وحودك.
مه ٌ جداً أن تعلو أنوك ت ّتجو بصوبلتك ةلوى اآلب بوسواطة يسووع .مهو ٌ أن تعلو
أنك بحاجة ةلوى وجوود الشوخص اآلخور كوي تعورؾ أن تصولي .وبودون وجوود
المعلِّ  ،تواج خطر الوحدة في صبلتك ،وخطر اللراغ الوداخلي وال وياع فوي
عال أفكوارك .لوذا تخصِّوص تريو ا فصوبلً كوامبلً مون كتابهوا للكوبل عون أهميوة
"وجود المسيح ومشاركت " في صبلة اإلنسان المسويحي .فونحن ال نسوتطيم أن
نقول "أبانا" ةالّ مع وفي .
* تقوووو صوووبلة " أبانوووا" الللظيوووة بووودور تربوووو مهووو فيموووا يخوووتص بم ووومون
الصبلة .ال شك أنك عندما تتلو أيّوة صوبلة للظيوة  -م موور ارحمنوي يوا هللا أو
ال َمجْ دَ لة مثبلً  -تجعلها صبلتك الشخصية ،وتشارك مون خبللهوا فوي كو ّل الؽِنوى
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الروحي الذ و ع ألوؾ األشخاص ؼيرك في توبلوة نلوس الصولوات ،لكون
صووبلة "أبانووا" تختلووؾ .فهووي تجعلووك تشووارك فووي مشوواعر يسوووع وعواطلوو
وأفكووارف وروح و البنو ّيووة .توود ِخلُك فووي عووال عبلقات و المتمي و ة مووم أبي و  ،وفووي
خ وع لمشويئت وفوي صوبلت الكهنوتيوة ،فوي األمور بوالمعروؾ والنهوي عون
المنكوور .لووذا تعتقوود تري و ا أن صووبلة "أبانووا" تحووو تعليم وا ً كووامبلً عوون الصووبلة
المسيحية ،وأنها أول الطريق للصبلة التأملية ،ومنهاج سلي للدخول في صوبلة
الكنيسة.
* ومن خبلل تبلوة صبلة أبانا ،وبالذات من خبلل الطلبة األولى " :أبانا الوذ
فوي السوموات ،أ فوي سووماء نلسوي" ،تعوالج تريو ا المو ووع المركو موون
الكتوواب :الصووبلة الداخليووة ،الصووبلة فووي الووروو والحووق ،الوودخول فووي "سووماء
النلس" ،بُؽية التوج نحو هللا المتواجد في الداخل تواجداً مباشوراً ومحبّوا ً .تلوك
هي اللصول األساسية في الكتاب (اللصول  .)29 - 26نجد في هوذف اللصوول
التعلي حول الخشوع الداخلي في الصبلة  -والذ هو عتبة التأمّول  -ويطلوق
علي البعي اليو لقب "اليوؼا التري يّة" .
فتري ا متصوّ فة من ِّ
الطرا األول .لهوذا نراهوا فوي ؼايوة الحساسويّة لسورِّ
هللا ولوجودف فوي اإلنسوان .وهوي تعتقود أن التأمّول هوو نقطوة الوصوول البل موة
لكل ةنسان يصولّي .ال بول التأمول هوو خشوبة الخوبلص عنودما تعتوري الصوبل َة
ٌ
مات أو جلاؾ .من هنا تجد طبيعيا ً أن تهت َّ بالمبتدن في الصبلة ،لتصول بو
أ
ةلى ميناء التأمل .وما هوو التأمّول سووه ةيقواظ الحوسِّ بواهلل فوي داخول اإلنسوان
وةنمائوو ن ثوو َّ العموول علووى تقويووة القُوودرة علووى االنوودهاش أمووا هللا ،والصوومت
والسجود أما عظمت البلمتناهية ،ث ةعدادف تدريجيا ً لقبول موا يمنحو هللا مون
ول الحووواس وموون
خووبلل عموول الووروو القوودس ...كووي يحوورِّ رف فووي النهايووة موون ِث َقو ِ
ت ملكوتوك" " ،لوتكن
تشتتات األفكار الخارجية ،ويجعل يستسول هلل قوائبل" :ليوأ ِ
مشوويئتك" .وهكووذا يمكوون للمصوولي أن يعوويش فووي حالووة تأموول دائمووة فووي حيات و ،
وو وو ر ية عملية في تصرفات .
ك فوي وجووود َشو َب بووين موا قلنوواف وبعوي تمووارين ال"يوؼوا" المطبّقووة
ال شو ّ
حاليا ً على الصوبلة المسويحية .لكون هنواك فرقوا ً شاسوعا ً بوين ريا وة ال"يوؼوا"
وروو الخشوووع والتأموول الووذ نحوون بصووددف .فالتأمّوول حسووب القديسووة تريوو ا
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يشووترط دوم وا ً الحوووار بووين شخصووين ،حتووى فووي أكثوور حوواالت التأموول عمقووا ً
وخشوعا ً .فهو يتح ّقق في العبلقة بين شخص المسيح وشخص هللا ،وال يتح ّقوق
أبداً في الدخول ةلوى الوذات للهوروب مون عوال الحوواس ،والتحورر مون الوذات
بهدؾ التحليق في عال المطلق .ال بل ةن شخص المسيح الذ نجدف في أعلوى
درجووات التأمووولُ ،م َّتحووو ٌد بطبيعتووو البشوورية وب المووو وبكلمتووو وبمشووواعر قلبووو
البشرية وبجسدف ودم ...
لذا تم ّي القديسوة فتورتين فوي التربيوة األوليّوة علوى الخشووع فوي الصوبلة.
تدور األولى حول المسيح والثانية حول النلس البشرية .أن "يخشم" اإلنسوان
معناف أن ير ّكو اهتمامو أوالً علوى المسويح ،أن ينظور ةليو  ،وأن يودخل بنظورة
االيمان في حقيقة ح ورف اللعلي والمحِبّ واللعّال فوي شوخص المصولّي .مون
ناحية أخره يعني الخشوع الولوج في العال الداخلي إلعادة اكتشواف  -العوودة
ةلووى القلووب كمووا يقووول القووديس اؼسووطينوس  -بشووعور يقووين أن عالمنووا الووداخلي
مأهول ،ةذ أننا هياكل الروو القدس الذ هو أقرب ةلى ذواتنا مون ذواتنوا ،موم
التأكيد دوما على وعد المسيح ب "أننا سنأتي ةلي ونجعل لنا عندف مقاما".
وبر فووي داخلنووا .وهكووذا
هكووذا يلتقووي بُعوودا الخشوووع :فالمسوويح ينتظرنووا بصو ٍ
ّ
نستطيم بانجذابنا ةلى مرك داخلنا المأهول بالمسيح ،أن نتخطى الحاج الذ
يلصل بين الروو والحسّ فينوا ،بوين الموا ّد والروحوي ،وأن تكوون صوبلتنا ال
بالقول واالفكار واالحاسيس فقط بل بتقدمة ذواتنا كلّها.
تتكلّ القديسة تري ا الحقا ً عن هوذا المو ووع بدسوهاب فوي كتواب خواص
اسم "الحصن الداخلي" .
* وتصل القديسة أخيراً ةلى الصبلة الليتورجية .وتتكلّ عنهوا فوي صودد صوبلة
" اعطنا خب نا كلواؾ يومنوا" التوي تجعول مرك هوا الروحوي فوي االفخارسوتيا،
"الخب الجوهر " الحقيقي فوي كول صوبلة .تعتقود تريو ا بقووّ ة أنو ال يمكون أن
يوجووود مووون أو أسووولوب صوووبلة أنجوووم مووون االفخارسوووتيا للخشووووع والتأ ّمووول.
فاالفخارسووتيا تجعوول المسوويح حا ووراً وتجعوول ح ووورف حقيقيواً ،وت ووعنا أمووا
حقيقة طبيعة يسوع البشرية ،وأما سورِّ تنا لو ابتودا ًء بسورِّ تجسودف ،وموروراً
بسرِّ موت وقيامت  ،وانتها ًء باالفخارسوتيا التوي هوي سورّ وجوود هللا الخلويّ بوين
البشر ...تسمح لنا االفخارستيا أن نتعمق داخليوا ً  -بشوكل مواد ّ ملمووس  -فوي
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ح ور المسيح وشخصو فينوا ،وتجعلنوا نشوترك فوي صوبلت فينوا ومون أجلنوا،
كي نق ِّدمها نحن أي ا ً ةلى اآلب .وهكذا نعود ةلى مهمّة الشولاعة األساسوية فوي
كل صبلة وكل تأمّل :أعنوي الصوبلة وتقدموة الوذات مون أجول العوال ومون أجول
الكنيسة.
هذف هي اإلمكانات الروحيوة التوي تقو ِّدمها االفخارسوتيا لئلنسوان المصولّي:
االتحوواد بالمسوويح قوووالً وعم وبلً ،سووجود وتع ّمووق فووي سوورّ توا ووع  ،يوودعو ةلووى
الوودخول فووي عووال المص ولّي الووداخلي ،معنووى كهنوووتي وكنسووي للصووبلة ...هنووا
ُتسهب القديسة  -باس راهباتها التأمليات  -في صبلة افخارستية مطوّ لة تشو ّكل
مثبلً تطبيقيا ً على ما قالت في مو وع الصبلة.
* يعوري الودرس األخيور فووي الكتواب كيليوة مكوووث المصولّي فوي ح وورة هللا.
فالحسّ الكنسي هو أساس التأمل كموا أن الحوسّ بوجوود هللا الحا ور دوموا ً هوو
مصبّ الصبلة األخير .هنا تلسّر تري ا جملة"لكن نجنا مون الشورير" .الشورير
هوو الخطيئوة .وهوذا أمورُ ينطبوق علووى كو ِّل ةنسوان ،وينطبوق بنووع خواص علووى
اإلنسووان المص ولّي .فالحيوواة تعرِّ وونا دومووا للخطيئووة ولنتووائج الخطيئووة .تعتقوود
تري ا أنهوا ةنسوانة عوادت ةلوى اإليموان بعود حيواة خطيئوة لوذا نراهوا تونع بحوس
مُرهووؾ عنوودما تووتكل عوون عووال الخطيئووة وعوون مخوواطر الخطيئووة فووي الحيوواة
اليومية .وكي تحمي تر يا اإلنسان المصلّي مون الخطيئوة ،توتكل عون "المحبوة
ومخافة هللا" ،وهما أمران من شأنهما أن يعمِّقا في حياة اإلنسوان الحوسّ بسوموّ
هللا وبقداست  :هللا وحدف هو القدوس ،انا لست بشيء ،وفي نلوس الوقوت ،يجوب
تعميق الحسّ بوجود هللا المحبّ في حياة اإلنسان فهو "يقوي " فويّ هوو الصوديق
هو المحب هو االب هو األ  .من هنا شعورا المحبوة والمخافوة اللوذان يلتقيوان
مووم مووا قالو القووديس اؼسووطينوس عوون مخافووة هللا والرؼبووة الجامحووة فيو  ،همووا
شعوران ال يستطيم اإلنسان الذ يقترب من هللا ةالّ أن يعي َشهما.
خاتمة
خاتمة الكبل جوابان بسيطان على السو ال التوالي :موا هوي الصوبلةن وموا
هي رسالة الصبلة الراعويةن
* الصووبلة هووي أن نعوويش  -كمسوويحيين  -عبلقووة شخصووية مووم المسوويح ،عبلقووة
ابتدأت فينا في المعمودية ،وتنمو في خبرة كلمة هللا وفي ح وورف وفوي عملو
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الخبلصي ،كي نح ّقق فينا الخ وع هلل اآلب وكي نخد الكنيسة.

* تقو رسالة الصبلة الراعوية بأن نربّي في حياة الم من الحسّ بهذف العبلقوة
مم المسيح ومم الثالوث ومم الكنيسة ،عبلقوة م سسوة علوى المعموديوة .وهوذا
أمرٌ ال يمكن الوصول ةلي دون خبرة صبلة شخصيّة وعميقة.
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تالمٌذ إلى األبد
القراءة الر ّبانٌة (تأ ّمل)
الكاردٌنال مارتٌنً
ليس سهبلً على المورء أن يوتكلّ َ فوي هوذا المكوان الوذ صولّى ووعوظ فيو
شاعر صووفيّ فوي تواري المسويحية .نشوعر أموا
القديس يوحنا الصليبي ،أكبرُ
ٍ
قبورف وفووي األموواكن التووي تق ّدسووت بح ووورف وبعملو الكهنوووتي ،نشووعر بالرهبووة
وباحتباس ال َّن َلس .ن ّتج ةلي ةذاً ونطلب شلاعت ومسواعد َت فوي طريوق صوبلتنا
التي هي أكثر بساطة من صبلت .
ُ
طلب م ّني أن أتكلَّو عون يوحنوا الصوليبي كمعلِّو للصوبلة ،ثو عون الكواهن
كمعل للصبلة .وأنا في الواقم أعرؾ القديس يوحنا الصليبي معرفوة محودودة،
بووالرؼ موون ةقوورار بأن و معلِّ و صووبلة موون الطوورا األول .د علووى ذلووك قلّووة
ك
خبرتي في التعلي على الصوبلة ،وعلوى الصوبلة التأمّليوة بنووع خواص .ال شو ّ
أن معلّمي الصبلة نوادرون فوي أيامنوا الحا ورة ،ولوو أن الحاجوة ةلويه ملحّ وة.
وكثيراً ما كان القديس يوحنا الصليبي يتألّ من ال َّرر الذ سبّب أناس كوانوا
ي ّدعون انه معلّمو صبلة.
"هووذا أموور يجلووب ووررا موون الصووعب تخ ّيوول حجمو  .وهووو مووم ذلووك أموور
منتشرٌ بكثرة .فأنووت نووادراً مووا تجوود معلِّم وا ً روحي وا ً حقيقي واً ،ال يس وبّب وورراً
لؤلنلس التي يوكلها هللا ةلي في مو وع التأمل"0
نريوود أن نكتلووي  -موون خووبلل مثلِنووا وكبلمِنووا  -بتعلووي الصووبلة بووالمعنى
العووا  ،ث و الصووبلة الليتورجيووة ،وأخيوورا "القووراءة الربّانيووة" .لووذا أدعوووك ةلووى
االستلادة من نعمة هوذا المكوان المقودس ،وذلوك بمراجعوة مسويرتنا فوي الصوبلة
التووي منهوووا تنبوووم ةمكانا ُتنووا  -الكبيووورة أو المحووودودة  -فووي تعلوووي ؼيرنوووا طووورق
الصوووبلة .ومسووويرة الصوووبلة التوووي أتكلووو عنهوووا ليسوووت الصووولوات العاموووة التوووي
نترأسها ،والتي توتح َّك فيهوا حركوات وةيقاعوات معينوة ،بول صوبلتنا الشخصوية
التي نقوؾ فيهوا فوي ح ورة هللا ،بعود أن نكوون قود أؼلقنوا البواب علينوا .وأقصود
بذلك أن الصبلة الشخصية الصامتة أساسية ةن أردنا أن نكون معلّمي صبلة.
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فووووي نهايووووة ةحووووده اللقوووواءات حووووول مو وووووع الصووووبلة ،أعجبنووووي أحوووود
صووووص الكوووواهن سوووواعتين يوميووووا ً للصووووبلة
الحا وووورين عنوووودما اقتوووورو أن يخ ّ
الشخصووية .صووبلة ال نقو ِّد فيهووا حسووابا ً ألحوود ،وال يراهووا أحوود ،وال يعوورؾ بهووا
أحوود ،مووم أن نتائجهووا اإليجابيووة توونعكس علووى اآلخوورين وتجعله و يشووعرون ةن
كانت صبلة الكاهن عميقة أ ال.
صالة الكاهن الشخصٌة
أُح ّدد المو وع بس ال" :هل هنالك مسيرة صبلة شخصويةن" هول هنالوك
مسيرة معينة في نووع الصوبلة التوي نودعوها" :القوراءة الربّانيوة"ن نحون كهنوة،
ويهمّنا أن نعرؾ الجواب على هذا الس ال.
1
أعود وةيواك ةلوى فقورتين مون السوينودوس األبرشوي السوابم واألربعوين.
تبتدن اللقرة  475بهذف الكلمات" :الكاهن هوو أوالً تلميوذ"  .والتلميوذ هوو الوذ
يتعلّ ويتدرّ ب ،وتدريب ال ينتهي .أما اللقرة  499فتذكر بالتحديود أن "القوراءة
الربّانية" هي أف ل صبلة للكاهن" :فليهوت ّ (الكواهن) بقوراءة الكتواب المقو ّدس،
وليتموورّ ن بالتحديوود علووى القووراءة الربّانيووة" .وهكووذا نسووتطيم أن نخوووي فووي
مو وعنا.
تعووود بووي الووذاكرة ةلووى أوّ ل حووديث أجريت و مووم كهنووة أبرشوويتي فووي موون
الصو عا  .1980كنت عندئ ٍذ في بدايوة عملوي الراعوو  ،وشوعرت بالحاجوة
ةلى االلتقاء بالكهنة من مختلؾ منواطق األبرشوية .قلوت لهو عندئو ٍذ (وقود ظهور
ذلك الحقا ً في كتاب "من الدعوة العمّادية ةلى الدعوة الكهنوتية") ،أنَّ الكواهن
تلميذ ينمو ويمرم من حال الموعوظ ةلى حال المعمّد ةلى حال المب ِّشر ةلى حوال
ُ
وطابقوت بوين هوذف الحواالت األربوم واألناجيول األربعوة:
المسئول عن جماعوة.
موورقس هووو ةنجيوول الموعوووظين ،ومتووى ةنجيوول المعلو ِّ ولوقووا ةنجيوول المب ِّشوور
ويوحنووا ةنجيوول الكوواهن .ومووم التأكيوود علووى الميوو ات الخاصووة بكوول ةنجيوول،
أظهرْ ُ
ت كيؾ يقابل ك مل ةنجيل منه فتر ًة من حياة التلميذ المسويحي الوذ ينموو
ُ
أظهورت أنمواط الصوبلة الخاصوة بكول مرحلوة
نحو مل ء كهنوت الخدموة ،كموا
1

ألبرشية ميالنو في شمال ايطاليا.
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من المراحل األربم المذكورة.
أظوونّ أن مووا قلتوو قبوول خمووس عشوورة سوونة مووا ال حيَّووا ً وقوواببلً للتعميووق
والتطبيق .ال أُريد ،بالتأكيد ،أن أعيد ما قلتو تنوذاك ،لكنوي أُريود فقوط أن ار ّكو
على مبدأ التدرِّ ج في القراءة الربّانية .وهوذا موا نريود أن نقوو بو  ،ليعورؾ كو ّل
واح ٍد م ّنا أين هو بالتحديد في هذف المسيرة.

القراءة الر ّبانٌة
تعطي رسالة اللجنة الحبرية للكتاب المقدس حول "تلسير الكتاب المقدس
في الكنيسة" بتاري  1994/4/15تعريلا ً رسميا ً للقراءة الربّانية:
ول أو
"القووراءة الربّانيووة هووي قووراءة يقووو بهووا فوور ٌد أو جماعو ٌوة لو ٍ
ونص طويو ٍ
قصير من الكتاب المقدس ،على اعتبار أنها كلمة هللا تنمو بقووة الوروو القودس
في الصبلة والتأمل".
أتساءل أما هذا التعريوؾ الجميول والو ّ خ  :هول للقوراءة الربّانيوة مراحول
فووي المسوويرة الروحيووة ،و بالخصوووص فووي الن وووج موون وعووي المعموديووة ةلووى
وعي الكهنوتن أعتقد أن الجواب ةيجابي ،وأن المراحل ثبلث :ترتك األولوى
منها على القراءة والثانية على التأمل والثالثة على المشواهدة .ال توجود قوراءة
ربّانية دون هذف المراحل الثبلث ،التي هي مراحل متتابعة ومتداخلة.

* المرحلة األولى -وهي مرحلة ال ؼنىً عنها  -تر ِّك علوى القوراءة .فمعرفتنوا
بالكتاب المقودس ه يلوة ،ونحون نحتواج ةلوى قراءتو أكثور مون مورة ،موم ةعوادة
و م اللقرة الكتابية في ةطارها الكتابي أو التاريخي أو الجؽرافي ،مستعينين
ت جيوودة .ونحوون  -كشووعب مسوويحي وككهنووة  -متووأخٍرون فووي
بووذلك بشووروحا ٍ
ممارسة هذف المرحلة .لذلك نحن نسمم الكتاب المقدس ،لك ّننا ال نعرف جيداً.

53
ونتساءل" :هل كانت تري ا األفيلية تمارس القراءة الربّانيةن ال سيّما أنها
عاشووت فووي مرحلووة اإلصووبلو البروتسووتانتي الووذ اسووتمرّ قرونوا ً طويلووةن نحوون
نعل أن قراءة الكتاب المقدس كانوت محظوورة علوى العلموانيين .كوان المثقلوون
من الكهنة فقط يستطيعون قراءة العهد القدي في ترجمت البلتينية المعروفة بوّ
“اللولؽاتا” .لذا نره القوديس يوحنوا الصوليبي يستشوهد كثيوراً بالكتواب المقودس،
بعكووس القديسووة تري و ا .يجووب أن نأخووذ بعووين االعتبووار هووذا الظوورؾ التوواريخي
المح َّدد .تب ّد لت األموور اآلن ،وأنوا علوى يقوين أنو لوو عاشوت تريو ا فوي وقتنوا
الحا ور السو ّ
وتلذت بقووراءة الكتوواب المقوودس علووى مثووال تلميووذتها القديسووة تريو ا
الطلل يسوع ،التي كانت تستؽ ّل أية فقرة من الكتاب المقدس ،بالرؼ مون أنهوا
 في الوقت الذ عاشت في  -ل تكن تستطيم الوصول ةلى جميم كتب العهودالقدي .
نحن نعيش وقتا ً متم ّي اً .توجد بين أيدينا ك مل كنو الكتاب المقودس ،وفوي
الترتيب الذ ا ُتبع المسيح مم تلميذ عمواوس :مون موسوى ةلوى األنبيواء ةلوى
الم امير .هذف هي ةذاً المرحلوة األولوى وهوي ،كموا قلنوا ،أساسوية ،وةالّ اختورع
كوول واحوود منووا مسوويحا ً خاص وا ً ب و  ،مطابق وا ً لمشوواعرف وأحاسيس و  ،وبعيووداً عوون
المسيح الذ ظهر في الجسد في تاري البشر .فونحن نلموس جسود المسويح فوي
حقيقتين ال تنلصبلن ،هموا اإلفخارسوتيا والكتواب المقودس .ومون يحواول فصول
هواتين الحقيقتووين ّ
يتعثور فووي مسويرت الروحيووة .وتودعونا الكنيسووة ةلوى ممارسووة
هذف المرحلة نلسِ ها من خبلل قراءات القداس وقراءات ليتورجية الساعات.
* القللراءة ال تنلصوول عوون التأمللل/الصللالة .وهووذف هووي المرحلووة الثانيووة .عنوودما
تأخذ مرحلة القراءة نصيبها الوافي من الوقت والتلكير ،يُصبح الونصّ الكتوابي
قريبا ً منا ،ونبلحظ بعد فتورة أنَّ صوبؽة التأمول تأخوذ دوراً أكبور .فوالنص الوذ
اعتدنا علي يبدأ بدعطائنا سلسلة رسائل شخصية .وهكذا نستطيم التو ّقؾ عندف
وقتا أطول ،لتذوق معناف األساسي الذ يدور دوموا ً حوول سورِّ المسويح المائوت
والمنتصر على الموت ،سري تعبِّر عن النصوص الكتابية فوي أكثور مون شوكل.
أستطيم هكذا أن أفه ماذا يعني هوذا الونص لوي شخصويا ً وأن أتكلو مون خبللو
ك فيو أن
مم يسوع الذ يكلّمني هو أي ا ً من خبلل الونص نلسو  .ومموا ال شو ّ
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الدراسات الكتابية والتلسيرات البلهوتية المختللوة تعطوى لهوذف المرحلوة الثانيوة
ؼنى روحيا ً عميقا ً.
* ما يم ّي المرحلة الثالثة هو المشاهدة .ةن ك ّنا أُمناء وجو ّديين فوي المورحلتين
األولى والثانية ،ندخل في خبورة المشواهدة .هوذا موا توتكلّ عنو القديسوة تريو ا
ب ومعانا ٍة روحية دامت ثماني عشرة سنة .توأتي لحظوة
بعد خبرة جلاؾٍ وعذا ٍ
نشعر فيها وكأنَّ النصّ الكتابي اصبح شلافا ً .هذف خبرة صعبة ودقيقوة ،تسوبقها
صعوبة يشعر فيها المرء أن ؼيور قوادر علوى الصوبلة وعلوى ممارسوة القوراءة
الربّانيووة ،ال بوول يشووعر أنَّ الوونصّ ال يعنووي لو شوويئا الب ّتووة .هووذا مووا تكلَّ َمو ْ
وت عنو
تري ا ويوحنا الصليبي ،وهو موا دعيواف ليول الحوواس أو ليول الوروو .لنقورأ موا
يقول يوحنا الصليبي في اللصل الثالث عشر من كتاب صعود جبل الكرملل" :
ت مح ّددة تعرؾ مون خبللهوا أن عليهوا تورك
المه هو أن تكتشؾ النلس عبلما ٍ
التأمل والقراءة وتمر ةلى مرحلة المشاهدة".
هذا ال يعني أن مرحلتوي القوراءة والتأمّول دون فائودة .لكون هنالوك مرحلوة
معيّنة يجب فيها المرور ةلى ما هو أبعود .وهوذا أمور يجوب علوى معلّو الصوبلة
أن يعرؾ كيؾ يم ّي ف.
" لكي ال تبقوى العقيودة المعرو وة علوى الونلس وبابية ،يجوب أن يعورؾ
اإلنسان الروحي الوقت الدقيق الذ ينبؽي علي في أن يتورك القوراءة والتأمول
واستعمال الصور والرمو  ،وذلك بدلها من الروو القدس".
المه و أن ال يحوودث ذلووك قبوول الوقووت الووذ يريوودف هللا وال بعوودف .ألن و ةنْ
حدث قبل الوقوت كوان سوبب وياع للمصولّي ،وان حودث بعود ذلوك كوان سوبب
وورور لكووي نلتقووي بوواهلل أن نتوورك الصووور
معانوواة ال فائوودة منهووا" .كمووا أن و
والرموو التوي قود تكوون عائقوا يحوول دون هوذف اللقواء ،فانو مون المناسوب أالّ
نترك التأمّل قبل الوقت كي ال نتقهقر في مو وع الصبلة".
ث و يشووير القووديس يوحنووا الصووليبي ةلووى العبلمووات التووي ُتظهوور أن وقووت
المرور قد حان :النلق المظل وليل الحواس الذ قد يستمر م ّدة طويلة .ونحون
بحاجة في هذف المرحلة ةلى معلّ صبلة متمرّ س كي يساعدنا.
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قراءة الكاهن الر ّبانٌة
ما قلناف عن المشاهدة ينطبق ةلى حد موا علوى القوراءة الربّانيوة .يمكون أن
نصول بوالروو ةلوى حود معويّن تصووبح فيو القوراءة الربّانيوة نوعوا ً مون المشوواهدة
(يتكل يوحنوا الصوليبي فوي هوذا الصّودد عون الراحوة أو الصومت أو االسوتؽناء
عن الصور واالتحواد الهوادن والموريح موم الورب) ،موم اسوتمرار الحاجوة ةلوى
الصور والتشابي والرموو  ،عنودما تكوون العمليوة عمليوة تربيوة علوى الصوبلة.
وهنوا ال بو َّد مون اإلقوورار بوجوود تمواي بووين األشوخاص ،وب ورورة أن يسوواعد
المتق ّدمون في مسيرة الصبلة ؼيره من الذين ال ي الون يتلمّسون خطواته .
ّ
ويسوتحثنا :اقبلووا بلورو كنو
يبدو ةلوى اليوو أن يوحنوا الصوليبي يخاطبنوا
الكنيسة هذا المدعو القراءة الربّانية .مارسوها وتق ّدموا فيها ةلوى حو ّد الوصوول
ةلى مراحلها السامية ،لتدخلوا في ليل سورّ هللا العميوق .هوذا السورّ الوذ نتوذوّ ق
طعم ونحن نعيش في هوذا المكوان المقودس .وأريود فوي هوذف المناسوبة أن اقورأ
لك نصا ً تخر من يوحنا الصليبي:
"مووا أكبوور خطووأ األشووخاص الروحووانيين الووذين  -بعوود أن َتمرَّ سوووا ،كمووا
ينبؽوووي ،علوووى االقتوووراب مووون هللا عووون طريوووق الصوووور والتشوووابي والتأمووول -
يرف ون أو يتر ّددون عندما يدعوه هللا ةلوى كنوو روحيوة أعموق ،ويحورمه
لذلك من لذة التأمّل ،أو ال يعرفون كيؾ يُقلِعون عما اعتوادوا عليو  ...فهو فوي
ثمر يُذكر".
ذلك يخسرون الكثير وال يجنون أ َّ ٍ
ليعطنا هللا أن نقو بمسيرة صبلة وتأمِّول حقيقيوة ،تحملنوا علوى أن نتوذوّ ق
شيئا ً من حقيقة رسالة القديس يوحنا الصليبي.

56
خاتمة
= ليسووت القووراءة الربّانيووة نهجوا ً ثابتوا ً يتعلّمو الموورء ويقووؾ عنوودف ،بوول مسوويرة
تقودف بعيداً وعاليا ً .نتساءل في صومت :هول أسويرُ فعوبلُن هول أنوا كواهنُ تلميوذن
هل ما لت أتعلّ طريق القراءة الربّانيةن
= مسيرة القراءة الربّانيوة مسويرة موا يوة لمسويرة النموو فوي اإليموان والرجواء
والمحبة ،ولمسيرة النمو في حياة الروو .هي شكل مم ّي من الحياة المسيحية،
ت ّتحد بها وتصبح وةياها نلس الحقيقة .لذا عندما نسأل أنلسنا عن مسيرتنا فوي
القووراءة الربّانيووة ،نسووأل أنلسوونا فووي نلووس الوقووت عوون مسوويرة ةيماننووا ورجائنووا
ومحبتنا .الس ال صعب ،وأطرحُ و بالشوكل البسويط التوالي" :موا الوذ يلرّ حنوي
وما الذ يح ننين" جوابي هو الذ يح ّدد مكاني في مسيرتي حسب الروو.
= مه ٌ جداً أن نسترشد بمعلِّمين في الصوبلة كوي ال نتيو أو نخطو فوي تحديود
مكاننا في مسويرة صوبلتنا .وهوذا يسواعدنا لكوي نعلو ةن كوان التعوب أو النلوور
الذ نشعر ب في الصوبلة ناجموا ً عون كسول أو عون نعموة ،عون ةهموال أو عون
هبوة الهيوة .ووجوود معلِّو ٍ بجانبنوا يسواعدنا فوي تمييو و وعنا الحقيقوي ،كوي ال
نتقهقر روحيا ً.
نحن موجودون هنا كي نعي وعيوا ً مت ايوداً أهميوة الرسوالة التوي عهود هللا
بهووا ةلينووا ،بشوولاعة القووديس يوحنووا الصووليبي :كووي نكووون نحوون أوالً تبلميووذ فووي
طريووق الصووبلة التووي ال ؼنووى عنهووا ،والتووي أصووبحت نووادر ًة اليووو فووي حيوواة
الكنيسة ،وكي نتذوّ ق بواكير الهدؾ البعيد لهذف الطريق :االتحاد العميق بالسيد
المسيح.
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