بيت صالة

يف

التّقليد العريق للكنائس البيزنطيّة ،الكاثوليكيّة منها
واألرثوذكسيّة ،يُعترب البيت مبثابة كنيسة ألنو يُؤوي

مجاعة من ادلؤمنني .وعندما يتّخذ ادلؤمنون بيتًا ،يقوم الكاىن
بتكريسو  ،فيمسح جدرانو األربعة بالزيت ادلق ّدس ويوقد
البخور وينضح ادلنزل بادلاء ادلقدس .كما تُمرتَّل بعض ادلزامري
ويُقرأ اإلجنيل الذي يروي زيارة السيّد ادلسيح لبيت زّكا (لوقا
 )٢١-٢ :٢١ويف اخلتام يرتّل الكاىن "لسنني كثرية" ألفراد
العائلة.
وعندما ينتقل أفراد األسرة إىل بيت جديد ،فإهنم خيتارون
الشرقي يف غرفة اجللو
زاوية ،تكون عادة إحدى زوايا اجلدار ّ
الزاوية
س ،ليعرضوا فيها اإليقونات ادلقدسة .فيزيّنون تلك ّ
الصليب
بإيقونات السيّد ادلسيح ووالدتو السيّدة العذراء و ّ
َّ
ادلقدس وإيقونات الق ّديسني رفعاء أعضاء األسرة .وتمعرض

بعض العائالت اإليقونات التارخييّة ادلتو مارثة أبًا عن ج ّد يف
نطاق العائلة .كما يضعون يف تلك الزاوية عادة طاولة صغرية
عليها صليب ورلمرة خبور والكتاب ادلق ّدس وكتب الصالة .ودلا
ّ
كانت اإليقونات ترمز إىل احلضور ادلق ّدس لألرخاص الذين
متثّلهم ،فإهنم يضعون أمامها قناديل تُضاء بالزيت .وغالبًا ما
خاصة للسيّدة
تُعلَّق فوق الباب ال ّداخلي للمنزل إيقونة ّ
العذراء تُدعى "حارسة الباب" لتحمي ادلنزل من كل أذى.
يتوجهون إىل "زاوية
ويالحظ أن ال ّداخلني إىل البيت غالبًا ما ّ
ويكرموهنا بقبلة ،وذلك قبل أن
اإليقونات" فينحنون أمامها ّ
متاما كما اعتادوا أن يفعلوا عند دخوذلم
حييّوا أصحاب البيتً ،
الكنيسة.

الشرق
الصالة تقام ّ
باتاه ّ
ّ

يف

التّقليد البيزنطي تقام مجيع الصلوات ،ممجاعيّة
كانت أم فرديّة ،باتاه ادلشرق .وذلك عمال

باآلية الكردية اليت جاء فيها" :كما أ ّن الربق الذي حيدث
يف ادلشرق يلمع حىت ادلغرب ،كذلك يكون رليء ابن
الشروع يف بناء
االنسان( ".مىت  .)٣٢:٣٥وعليو ،عند ّ
يتم توجيو احلنية ادلقابلة للهيكل حنو الشرق،
كنيسةّ ،
باتاه رروق الشمس اليت ترمز إىل السيّد ادلسيح ،مشس
ّ
العدل .لذا عند العبادة يف الكنيسة ،يقف الكاىن
الرب
الشعب ناظرين جهة ّ
الشماس و ّ
الشرق بانتظار ّ
و ّ
الذي سيقودىم إىل أوررليم اجلديدة ،أرض ادليعاد
الشرقيّون ،متّحدين مع
السماويّة .كذلك يفعل ادلؤمنون ّ
ّ
باتاه
إخوهتم وأخواهتم يف العامل أمجع ،فيصلّون واقفني ّ
الصالة ترجع إىل العهد
ادلشرق .وعادة الوقوف يف ّ
السحيق .فقد أمر هللا
القدميّ ،
الوثين ّ
وحىت إىل التّاريخ ّ
رعبو أن يأكلوا الفصح " واقفني وأحقاؤكم مشدودة
العصي يف أيديكم" (خروج  .)٢٢:٢٣كذلك كان
و ّ
الوثنيّون اليونانيّون يصلّون أمام أصنامهم واقفني .وكان
يربرون وقوفهم
ادلسيحيّون ّ
األولون ،جياروهنم يف ذلك ،و ّ
بقوذلم إ ّن االنسان ىو الكائن الوحيد الذي ديشي منتصبًا
وقد ُخلق على صورة هللا ومثالو .وبالتّايل عليو أن يصلّي
تأكيدا لكرامتو كابن هللّ .أما الركوع فكان داللة
واق ًفا ً
منعت اجملامع
للتوبة عن اخلطايا .وعالوة على ذلك ،م
الركوع يوم األحد وأمرت ادلؤمنني بالوقوف
ادلسيحيّة األوىل ّ
الرب .لذا ال يركع
رهادة إلدياهنم بقيامة ّ

ادلؤمنون الشرقيّون عندما يصلّون يف بيوهتم ،خالفًا دلا اعتاده
إخوهتم ادلسيحيّون يف الغرب.

الصالة اليوميّة يف ادلنزل

إن

الصليب والبخور وغري ذلك من
وجود اإليقونات و ّ
األدوات ادلق ّدسة اليت ترمز إىل احلضور

يربر تسمية تلك ادلنازل
اإلذلي يف منازل
ّ
ادلسيحني البيزنطيّنيّ ،
بكنائس مصغّرة .ذلك كلّو يذ ّكرىم بقول القديس غريغوريوس
الالىويت ":إ ّن ذكر هللا أوىل من التن ّفس ".عند النهوض من
صباحا ،وقبل تناول الطعام وبعده ،وعند ادلساء قبل
النّوم ً
ال ّذىاب إىل النّوم ،نشعر أ ّن زاوية اإليقونات تدعو العائلة
نطي
الصالة .زد على ذلك أ ّن ّ
كلّها إىل ّ
الًتاث الالىويتّ البيز ّ
كل
ينطوي على كنز ال َّ
يثمن من ّ
لكل يو م و ّ
الصلوات ّ
السنة .فعالوة على
كل فصل من فصول ّ
كل عيد و ّ
مناسبة و ّ
ادلتنوعة
الساعات ،ىنالك رلموعة من اخلدمات ال ّدينيّة ّ
صالة ّ
كادلدائح والرباكليسي ،ورتبة االستعداد لتناول القربان ادلق ّدس،
ديكن أن يتلوىا ادلؤمن مىت راء .وقبل أن يغادر السيّد ادلسيح
معا:
تالميذه وعدىم بيوم عتيد جيتمعون فيو ً
إيل ،لتكونوا
" إين ذاىب ألع ّد لكم مكانًا ،مثّ آيت وآخذكم ّ
حيث أكون أنا( " .يوحنا  .)٤:٢٥يتّضح من ذلك كلّو أن
كل من يدخلو بوعد السيّد ادلسيح
منزل ادلؤمن
الشرقي يذ ّكر ّ
ّ
ماوي اجلديد الذي ينتظرنا يف السماء.
الس ّ
وبادلنزل ّ

التقشف
الصدقة و ّ
الصوم و ّ
ّ

يف

الصالة نرتقي إىل عرش هللا الذي مم ّن علينا بالوصول
ّ
السماء
إليوّ .
وبالصالة حناول أن جند منهج احلياة يف ّ

الصوم سوى إحدى ىذه
ونأيت بو إىل األرض ذلدايتنا .وما ّ
الوسائل .فبو نتح ّدى طُُرق العامل اليت نشاىدىا حولنا ،ال
حتث على ادلزيد من االستهالك .لذا،
سيّما يف حضارتنا اليت ّ
عندما ننبذ الطّعام ووسائل اللهو وسائر ادللذات اليت يرذذلا
الصوم ،إّّنا نقول للعامل" :حنن لسنا من ىهنا ".فعندما نصوم
ّ
نعًتف بأن احلياة احلقيقية ليست يف ادلل ّذات ادلاديّة ادلخلوقة،
بل يف عالقتنا مع خالقنا.
أيضا نُكران
بالصوم ،أل ّهنا ىي ً
الصدقة فتتّصل اتّصاال وثي ًقا ّ
ّأما ّ
دلسلك العامل .فمجتمعنا حيثّنا على االستهالك قائال" :إمجعوا
كنوزا على األرض ".غري أننا نعلن مع القديس بولس أن
لكم ً
ادلادية أعطيمت لنا  ،ليس فقط لس ّد احتياجاتنا ،بل
اخلريات ّ
أيضا لنصنع هبا اخلري ،ونقتدي بالسيّد دلسيح الذي أعلن أ ّن
ً
بعضا كما أحبّنا،
وحنب بعضنا ً
مملكتو ليست من ىذا العاملّ ،
أي بالبذل والعطاء واستعمال خريات ىذه ال ّدنيا على النّحو
الذي يرضيو.
السماوي،
أخريا ،صحيح ا ّن موطننا احلقيقي ىو يف ادللكوت ّ
ً
خضم حرب يوميّة
غري أننا مل نبلغو بعد .لذا جند أنفسنا يف ّ
بشرا ،إّنا حنارب قوى عا ممل
غري مرئيّة ،وفيها "ال حنارب ً
الظّالم الشريرة( ".أفسس  .)٢٣:٦ويف صلواتنا اليوميّة ال
الشر .كما أننا
ّ
نكف عن االبتهال إىل هللا ليحمينا من قوى ّ
نعلم أن يف العامل الذي نعيش فيو عناصر ال ديكن أن تُرى
كل حني أن يكون يف
ادلادي .وذلذا السبب جيب َّ
على ّ
الصعيد ّ
السماوي ،وسائل اتّصال
متناول إيدينا ،حنن مواطين ادللكوت
ّ
بذلك ادللكوت .لذا نضع إيقونات يف منازلنا كما يف الكنيسة
ونصلّي أمامها .ولذا نعيش وحنن على األرض مبوجب القيمم

السماوي .ولذا نصوم
اليت يدعونا إليها ادللكوت
ّ
ونتعمق يف اختبار
ونستضيف الناس باسم الرب يسوع ّ
جو
أبعاد وطننا
احلقيقي .كما حناول يوميًا أن نعيش يف ّ
ّ
ادللكوت ،متذ ّكرين باستمرار أننا بادلعموديّة أصبحنا
رركاء ادلسيح يف وراثة ادللكوت وسائر ما وعدنا بو اآلب
ماوي.
الس ّ
ّ
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أناريد تقديس ادلنزل اجلديد

نشيد ّأول (باللحن الثامن:).
أدخلت معك
أيها الرب اإللو ،دلا دخلت بيت زّكا،
م
ّ
نتوسل إليك اآلن أن يمدخل مالئكتك
لذويو.
اخلالص لو و
ّ
ادلكرمني .امنح سالمك ذلذا
القديسون بيتنا مع كهنتك ّ
البيت وباركو بعظيم رمحتك و خلّص وأنر نفوس مجيع
ادلزمعني أن يسكنوا فيو.
نشيد ٍ
ثان (باللحن اخلامس):
أيها السيّد الرب إذلنا ،بارك ىذا البيت ،وامأله باخلريات
السماويّة ،واحفظ من كل أذى مجيع ادلزمعني أن
األرضيّة و ّ
يسكنوا فيو بتقوى  .إمنحهم وفرة النّ معم السماويّة
واألرضيّة .ومبا أنك رحيم أنظر إليهم بعظيم رمحتك
مقتبس جزئياً من مقال األرمشندريت جيمس كينغ
الذي كان قد نشر أصالً يف رللة "نري إيست" الكاثولكية
اجمللد السابع العدد الثالث (خريف )٢١٩٢
أعيدت طباعتها بإذن اآلباء
مقتبس أيضاً من إصدار اجلزء لثاين"مررد للكنيسة احمللية"
الًتبوية)٣١٢٣ ،
(أبررية نيوتن ،مكتب اخلدمات َّ
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