
 ٢٠١٠مجلة مرقس يونية 
  الكنيسة بيت اهللا  -  ٥ -النشاط الخارجي للصالة 

   
اآلن أية رهبة ومخافة ورعدة تكون للكنيسة بيت اهللا، وهي في هذا الموقف الذي يجتمع فيه األرضيون مع 

نك َمن ال يخافك، يا رب، ويمجِّد اسمك؟ أل«: السمائيين في ليتورجيا اإلفخارستيا ذبيحة المسيح الواحدة
وآل «: فحينما ُيستعلن مجد اهللا، ال يمكن أن توجد خليقة تقف أمامه صامتة). ٤: ١٥رؤ (» وحدك قدوس

للجالس على : خليقة مما في السماء وعلى األرض وتحت األرض وما على البحر، آل ما فيها سمعُتها قائلة
  ).٣)(١٣: ٥ؤ ر(» البرآة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد اآلبدين: العرش وللخروف

  .آل هذا هيَّأ المكانة السامية لبيت اهللا بالنسبة لحياة اإلنسان وسلوآه داخل الكنيسة+ 
  .ومن هنا نشأت آداب الصالة داخل الهيكل، وشروط العبادة+ 
) تعاليم الرسل(فالدسقولية . ومنذ البدء، آانت الكتب الكنسية تهتم بهذه اآلداب التي تحفظ هيبة الهيكل+ 
أنَّ اهللا : َتَبرة أقدم وثيقة في النظام والترتيب الرسولي للعبادة داخل الكنيسة، اهتمت بهذه الحقيقة الساميةالُمع

  .ساآن في بيته
  فتقبيل أبواب الكنيسة، في الدخول إليها واالنصراف منها،+ 
  والسجود على عتبة باب بيت اهللا، الكنيسة،+ 
  رض،ثم السجود أمام الهيكل، وتقبيل تراب األ+ 
  وبعد ذلك، تقبيل الصليب في يد الكاهن وطلب برآته،+ 
  ثم تقبيل ستر الهيكل، ثم األيقونات المقدسة، ثم ذخائر القديسين إن آانت موجودة،+ 
  ثم الوقوف في مكان العابدين بصمت مقدس وورع مطلق؛+ 
  :آل هذا مع ترديد الصلوات من سفر المزامير، أثناء الدخول إلى الكنيسة( 
  ،)٢٢مز(» إلى بيت الرب نذهب: فرحت بـالقائلين لي«+ 
  ،)١٢٢مز (» وقفت أرجلنا في ديار أورشليم«+ 
  ،)١٠٠مز (» ادخلوا أبوابه بالفرح، ودياره بالتسابيح«+ 
  ،)١١٨مز (» افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل منها«+ 
  ،)١١٨مز (» هذا هو باب الرب، والصدِّيقون يدخلون فيه«+ 
  ،)٨٤مز (» أن ُأطرح على عتبة بيت اهللا اخترُت«+ 
  ،)٥مز (» أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك، وأسجد أمام هيكلك المقدس«+ 
  ؛)٩٣مز (» لبيتك ينبغي التقديس، يا رب، طول األيام«+ 
أت لنا هذه الصلوات التي تعلمناها منذ صبانا، ورأينا آبارنا يتلونها وهم ذاهبون وداخلون إلى الكنيسة؛ هيَّ( 

الهيبة والمكانة السامية لبيت اهللا في قلوبنا وفي حياتنا، مما آان له أآبر األثر على سلوآنا خارج الكنيسة 
  .ووسط المجتمع الذي نعيش فيه ونتعامل مع أفراده

ومن هنا نفهم تشديد الدسقولية على ضرورة التبكير والذهاب إلى بيت اهللا في باآر النهار، ثم في الغروب 
فاإلنسان يبدأ يومه بالسجود في حضرة اهللا، . النهار لتقديم العبادة الالئقة بحضور اهللا في بيته في آنيستهآخر 

  .وُينهي يومه باالعتراف والشكر أمامه
ال تتأخر عن الكنيسة، بل بكِّر إليها قبل آل شيء، وعشية اجتمع هناك أيضًا، واشكر اهللا على ما أنعم به [

  ].عليك ألجل قوام حياتك
  )الباب الثامن – الدسقولية(
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