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ـالبالبالغـالغ

املسيح املر
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ِإنَّ تلميذات الرب تعلمن  طروباریة القیامة على اللحن الرابع:-
وخاطبن وطرحن القضية الجدية، من المالك كرز القيامة البهج،

وقام المسيح االله  ، الموت الرسل مفتخرات وقائالت: قد ُسبي
مانًحا العالم الرحمة العظمى .

طروبارية شفيع / ـــة الكنيسة .....

ثالث:  أمهها  واألماكن،  واألشياء  الناس  من  الشريرة 
استقسامات املعمودية، صالة العني احلاسدة والصالة 
للمتسلط عليهم روح جنس. يف العصور األوىل للكنيسة 
هلذا  مفروز  شخص  األرواح  طرد  بصالة  يقوم  كان 
العمل. ابتداًء من القرن الرابع صارت هذه املهمة من 
أعمال الكاهن الذي يصلي لطرد كل شّر وروح شرير 
خبيث  عمل  وكل  والكذب  واحلسد  األوثان  كعبادة 
هو  ناشئ من تعليم الشيطان. من هنا أن رفض الشيطان

جزء ثابت في كل معمودية أرثوذكسية.
أما العين الحاسدة فهي ظاهرة كانت الناس يقبلو�ا 
كحقيقة إذ أ�م آمنوا بأن لبعض األفراد أحاسيس قوية 
من احلسد والغرية لدرجة أ�م إذا نظروا شيًئا مجيًال أو 
شخًصا مميزًا جيلبون عليه األذى. ال نعرف حتديًدا مىت  
ُأضيفت صالة العني احلاسدة إىل كتاب صلوات الكاهن 
لكن األكيد أ�ا دخلت استجابة لعدم نضوج عدد من 
فالكنيسة  القدمية.  عاداSم  ختليهم عن  وعدم  املؤمنني 
عّمدت هذه الظاهرة وعّلمت الناس أن العين الحاسدة
هي أن يستغل الشيطان حسد بعض األفراد حنو نَِعم ال

ميلكو�ا كاجلمال والشباب والشجاعة والصحة وغريها، 
فيسبب األذى ملن ميلكها. أي تعليم غري هذا مل تتبناه 
الكنيسة ألنه ينايف إميا�ا بالعناية اإلهلية. والكنيسة منعت 
ومتنع أبناءها من االلتجاء إىل الرقاة (الذين ميارسون الرقية 
والتعاويذ) الذين يستغلون ضعف الناس حنو اخلرافات 
على  باللعب  وماديًا  روحًيا  إليهم  يسيئون  وبالتايل 
أنفسهم  أسلموا  الذين  هنا  تقصد  الكنيسة  خميلتهم. 
ني  للشيطان فأضحوا كهنة له يعبثون بأفكار الناس ُمَومهِّ
إياهم بأ�م قادرون من خالل تعويذاSم على رفع الضرر 
باالبتعاد عن  توصي  فالكنيسة  يشاؤون،  مبَن  إنزاله  أو 
هؤالء والصالة من أجلهم حىت يتوبوا. لكن هناك أفراد 
ليسوا  فهم  واألحياء  القرى  يف  الرقية  توارثوا  نعرفهم 
تعليم  يفهموا  أن  ينبغي  لكن  قصد،  عن  مشعوذين 
الكنيسة الصحيح. هنا ال بّد من التوقف عند الصلوات 
اليت تُقال والطقوس اليت متاَرس يف الرقية كصب الرصاص 

مثًال. قد حتتوي بعض هذه الصلوات على ذكر لبعض 
القديسني أو والدة اإلله أو حىت املسيح نفسه، لكنها ال 
تستدعيه كإله وال جتابه الروح الشرير بقوته وبالتايل هذه 
اليت  اخلديعة  أشكال  من  إّال شكًال  ليست  الصلوات 
ميارسها الشيطان على الناس. أما صب الرصاص فهو 
طقس جماور للسحر ويتثبت هذا من الصلوات اليت يقوهلا 
ممارس الطقس. كل هذا إضافة إىل القوانني املرافقة هلذه 
يتمكن  ال  وأن  حمّدد  شجر  ورق  الطقوس كاستعمال 

الرجل من تعليم الرقية لرجل آخر إمنا المرأة وغريها.
قد حيلو للبعض أن يّدعي بأن الكنيسة ال تسمح بالرقية 
والتعويذات لكي حيتكر الكهنة هذه املمارسة. هذا كالم 
املقدس،  الكتاب  إىل  استناًدا  الكنيسة،  أن  إذ  مغلوط 
تشجع املؤمنني على أن ُيَصلُّوا لبعضهم البعض «أََمرِيٌض 
َأَحٌد بَيـْـَنُكْم؟ فَـْلَيدُْع ُشُيوَخ اْلَكِنيَسِة فَـُيَصلُّوا َعَلْيِه َوَيْدَهُنوُه 
اْلَمرِيَض،  َتْشِفي  اِإلميَاِن  َوَصالَُة   .، الرَّبِّ بِاْسِم  ِبزَْيٍت 
ََصلُّوا  َوالرَّبُّ يُِقيُمُه، َوِإْن َكاَن َقْد فَـَعَل َخِطيًَّة تُـْغَفُر َلْه.… 
يع   ) ُتْشَفْوا.»  ِلَكْي  بـَْعٍض،  َألْجِل  بـَْعُضُكْم 
١٤:٥-١٦). إضافة إىل أنَّ املسيح مل يعلم تالميذه أن 
مينعوا الذين خيرجون الشيطان بامسه. الكنيسة تتابع من 
خالل الليتورجيا ما بدأه الرَّّب يسوع نفسه خالل جتسده 
املسيح باسم  وتضحده  الشرير  تأثري  تعرف  وهلذا 
بالصلوات واألصوام وال متنع َمن خيرجه باسم السيد فعًال.

لألرواح  ختاًما يسوع المسيح هو املبيد األول والوحيد
الشريرة ألنه الوحيد القادر على غلبة الشيطان وأي كالم 
آخر هو شعوذة. أي التجاء إىل غري المسيح هو تعامل 
مع الشيطان واعتراف بسلطته وإخراج له ببعلزبول. 
أي صالة أو رقية ال تستدعي إسم يسوع المسيح وتعلنه 
إلًها وملًكا ليست منه. كل مؤمن هو طارد لألرواح يف 
جهاده لتنقية نفسه من خطاياه الشخصية ومنع الشر. 
من هنا أنَّ على املؤمن الواعي بأنَّ المسيح هو سيِّد 
الخليقة الُمْطَلق أْن يفهم أنه ليس هناك عني حاسدة 
إمنا هناك شيطان مرتصد باإلنسان ليؤذيه وحيرضه على 

اآلخرين متهًما إياهم باحلسد وإضمار الشر.

القنداق لميالد العذراء: إّن يواكيم وحنة 
قد تخلصا من عار العقرة. وآدم وحواء 
بمولدك  الموت  بـََلى  من  تحّررا  قد 
شعبك  يعّيد  فله  طاهرة.  يا  المقّدس 
لتخلصه به من طائلة الزالت صارًخا إنَّ 

العاقر ولدت والدة االله مغّذية حياتنا.

ابوليتيكية لالعجوبة على اللحن الرابع: انَّا نبتهل اليك نحن 
انَّك  طالبين  السماوية.  الجنود  زعيم  يا  المستحّقين  الغير 
بتضرُّعاتك تشملنا بستر جناَحْي مجدك الغير الهيولي. وتحفظنا 
ُمصانين. فانـَّنا ال ننفكُّ جاثين لَك وهاتفين نّجنا من الخطوب 

بما انََّك رئيس صافَّات القوَّات العلوية
القنداق لرئيس المالئكة: على اللحن الثاني: يا ميخائيل 
الصافـَّات  سائر  مع  الثالوث  لدى  الماثل  الضياء  الكليُّ 
السماويَّة. والهاتف معهم بالتسبحة االلهية. والمترّدد في 
ال  العظيمة  باآليات  والمشتهر  الربانّية.  باالشارة  االرض 

تنفكَّ متشّفـًعا فينا جميًعا.

تذكار اُألعجوبة التي جرت في كولُوّسي
اي في خونة على ید رئیس المالئكة میخائیل

أحد متَّى الثالث عشر

ما أعظم أعمالك يا رّب كلَّـها بحكمٍة صنعت   باركي يا نفسي الربَّ
فصل من رسالة القديس بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس (١كور ١٣:١٦-٢٤)

الرسالة

يا إخوُة اسهروا، اثبتوا على اإليمان، كونوا رجاًال، تشدَُّدوا ❈ ولتُكْن أموركم كلُّها بالمحبَّة ❈
وقد خّصصوا  أخائية  باكورُة  إنّه  ِإستفاناس،  بيت  تعرفون  أّنكم  بما  اإلخوة  أيـُّها  اليكم  وأطلب 
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صیبة العین األب أنطوان ملكي  - عن نشرة الكرمة
عندما يفاجئ املرض أو التوعك أحد األطفال نرى 
أمه حتملنه إىل شيخ أو عجوز من اجلريان طلًبا للرقية أو 
ما نسّميه بالعامية ”الرقوة“ دفًعا للعني احلاسدة ألن 
االعتقاد السائد بأن املرض املفاجئ هو ”صيبة عين“. 
وهذه ظاهرة تأيت ضمن عملية طرد األرواح، وللكنيسة 

تعليم واضح وحمّدد يف هذا الشأن.
األرواح  لطرد  وممارستها  الكنيسة  نظرة  نفهم  لكي 
للشّر  نظرSا  أوًال  نفهم  أن  النجسة جيب  او  الشريرة 
والشيطان. تعليم اآلباء يؤكد أن مصدر الشّر يف العامل 
هو الشيطان الذي خلقه اهللا كمالك وأعطاه احلرية، 
ومن مث كمخلوق حّر اختار أن يتصدى ملشيئة اهللا. إًذا 
الشيطان هو مالك ساقط غري شرير بطبيعته إمنا بإرادته 
وفعله، ليس فيه أي حّق إمنا هو مليء بالخطأ والخديعة. 
كما أنه ليس جمرد غياب للخري إمنا هو قوة فاعلة حرّة 
ختتار الشّر دائًما. وللشيطان القدرة على معرفة القوى 
اإلهلية كما خيربنا الكتاب املقدس يف أكثر من مكان. 
ومع هذا فقد حاول خديعة السيد المسيح بعد صومه 
األربعني يوًما. هلذا هو يعرف املسيحيني ويهامجهم لكن 
ا�اهدين منهم مييزون خطَطه. إذ أنه يستعمل خمتلف 
وسائل اخلديعة لُيخضع اإلنسان ويزرع التمرُّد على اهللا.

املخلوقات  أما اهللا فهو أزيل وغري خملوق وقد خلق 
أحرارًا وسيبيد قوى الشّر بقيامة األموات وجتديد اخلليقة. 
هللا ومشيئته. هذا  بالطاعة  التحّرر من كل شّر يكون 
العامل هو أرض معركة بني قبول اخلري والشر مع تشديد 

الكنيسة على أن العامل كخليقة هللا ليس شرًا إمنا الشّر هو 
عمل الشيطان الذي هو قوة طفيلّية Sاجم العامل واليت 
سوف ُتَدمَّر بقوة الصليب وقيامة السيد يف اليوم األخري

إذ ليس من حل وسط بني الشر واخلري.
(مىت  السيد المسيح أرسل تالميذه ليخرجوا الشياطين
٨:١٠، لوقا ١٧:١٠-٢٠) وأوصى بأن ال مينعوا من 
خيرج الشياطين بامسه (لوقا ٤٩:٩). إضافة إىل هذا هو 
أخرج كثريين منها (الرجل يف جممع كفرناحوم يف مرقس 
 ،٣٨:٩-٤٣ لوقا  يف  املمسوس  الولد   ،٢٣:١-٢٧
وغريها).   ٢٨:٨ مىت  يف  اجلرجسيني  يف كورة  ا�نون 
والعهد اجلديد واضح جًدا يف رفض املمارسات الشعبية 
إلى طقوس  أو طقوس مستندة  تعويذات  املستندة إىل 
سحرية إلخراج القوى الشيطانية من الناس أل�ا تقوم على 
اليهود  حادثة  من  نعرف  الناس.  يوهم  خرايف  تدّين 
١٣:١٩ أ�م أرادوا استعمال  الطوافني يف أعمال الرسل
ترهبهم  مل  األرواح  لكن  بولس،  والرسول  يسوع اسم 
وفضحتهم. حنن نؤمن بأن اسم يسوع خيرج الشياطين

التعليم  هذا  قبلوا  الكنيسة  آباء  الشريرة.  القوى  ويبيد 
األنطاكي  أغناطيوس  مثل  عنه  وكتبوا  فيه  وتوسعوا 
ويوستينوس الشهيد واكليمنضس اإلسكندري والذهبي 

الفم وباسيليوس الكبير وغريهم.
يف ممارسة الكنيسة األرثوذكسية صلوات لطرد األرواح 

فصٌل شریف من بشارة القدیس متَّى االنجیلي البشیر، اإلنجيل
مت: ٢١: ٣٣- ٤٢) التلمیذ الطاهر (

قال الرَّبُّ هذا المثل: إنساٌن ربُّ بيٍت غرَس كرًما وَحّوطه بسياٍج وحفر فيه معصرًة وبنى برًجا 
وسلَّمه إلى َعَملٍة وسافر ❈ فلّما قَـُرَب أوان الثمر أرسل عبيدُه إلى الَعَملة ليأخذوا ثمرُه ❈ فأخذ 
العمَلة عبيدُه وجلدوا بعًضـا وقتلوا بعًضـا ورجموا بعًضـا ❈ فَأرسل عبيًدا آخرين أكثر من األّولين 
فصنعوا بهم كذلك ❈ وفي اآلخر َأرسل اليهم ابنه قائًال: سيهابون ابني ❈ فلمَّا رأى العملُة االبَن 
قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث. هلمَّ نقتلُه ونستولي على ميراثِه ❈ فأخذوُه وأخرجوُه خارج 
الكرم وقتلوُه ❈ فمتى جاَء ربُّ الكرم، فماذا يفعل بأولئك العمَلة ؟ ❈  فقالوا له إنَّه يُهلك أولئك 
األردياِء أردأ هالٍك وُيسّلم الكْرم إلى عملٍة آخرين يؤّدون لُه الثمر في أوانِه ❈ فقال لهم يسوع: 
أَما قرأتم قطُّ في الكتب إّن الحجر الذي رذله البّناؤون هو صار رأًسـا للزاوية؟. ِمن ِقَبل الرَّّب 

كان ذلك وهو عجيب في َأعُيِنَنا.

«الحجر الذي رذله البناؤون، 
هو الذي صار رأًسا للزاوية»

ما هو هذا الحجر ؟
أنواع  أفضل  خيتاروا  أن  قدميًا  البنائني  عادات  من 
بناء  فعند  للمبىن،  جيِّد  أساس  تكون  لكي  احلجارة 
هيكل سليمان قيل أن البنائني قاموا باستبعاد حجر كبري 
ظًنا منهم أنه ال يصلح للبناء، ولكن واجهتهم مشكلة 
(رأس  حائطني  بني  جيمع  حجر  إىل  احتاجوا  حني 
الزاوية ومل  الزاوية)، حبثوا كثريًا عن حجر يناسب رأس 
جيدوا سوى احلجر الذي سبق هلم وإن استبعدوه ورذلوه.

ذلك احلجر هو يسوع المسيح، الذي جاء ليجمع 

يف  أعضاء  ليكونوا  اجلديد  والعهد  القدمي  العهد 
امللكوت السماوي.

حنن أيًضا نشبه اليهود إىل حدٍّ ما، يف بعض األحيان 
يكون لدينا مقاييسنا اخلاصة بنا لبناء ُملكنا األرضي، 
�تم بعاملنا الدنيوي من رغبات جسدية، طعام، لباس، 

عمل، دراسة، مرياث، عبودية، نزاعات، اخل…
البناء جند أنه ينقصه شيء، جند أن  النظر إىل  وعند 
أساسه غري متني، خيلو من الراحة والطمأنينة واهلدوء، بناء 
يعّم بضجة وتعب احلياة، ال تقّدٌم وال تطّوٌر فيه، مهما 

بذلنا من جمهود نشعر أننا يف مكاننا وينقصنا شيء ما.
قمنا  الزاوية،  حجر  برذل  قمنا  أننا  ذلك  ؟؟  لماذا 
باستبعاد يسوع أساس بناء حياتنا، هو أساس الراحة 

أنفسهم لخدمة القديسين ❈ أن تخضعوا أنتم أيًضـا لمثل هؤالِء ولكلِّ َمن يُعاون ويتعب ❈ إني 
َفِرٌح بحضور إستفاناس وفُـْرتوناُتس وأخائكوس ألّن نقصانكم هُؤالِء قد جبروُه ❈ فأراحوا روحي 
وأرواحكم. فاعرفوا مثل هُؤالِء ❈  ُتسّلم عليكم كنائس آسية. ُيسّلم عليكم في الرَّّب كثيًرا َأكيال 
وْبرسكلَّة والكنيسة التي في بيتهما ❈ ُيسّلم عليكم جميع اإلخوة. سّلموا بعُضكم على بعٍض بقبلٍة 
مقّدسة ❈ السالم بيدي أنا بولس ❈ إن كان أحٌد ال يحبُّ ربَّنا يسوع المسيح فليكن مفروزًا. 

❈ نعمُة ربّنا يسوع المسيح معكم ❈ محبَّتي مع جميعكم في المسيح يسوع، آمين. ماران أَثا

�مل  أن  منا  يطلب  ال  يسوع  والسالم،  والطمأنينة 
اليومية، ال يريدنا أن ندخل إىل الغرفة وننعزل  حياتنا 
بالصالة إىل اهللا فقط، بل على العكس جيب علينا أن 
نتشارك مجيًعا يف حب اهللا من خالل أعمالنا اليومية.

ِعش حياتك الطبيعية وقبل أن تبدأ أي عمل تذكَّر 
الزاوية، عندها نظرتك لألمور  تقوم بوضع حجر  أن 

سوف ختتلف، لن يكون مسعاك إىل الـُمــلك األرضي 
بل سوف تتنازل عن األرضيات ألنك سوف تدرك أن 

نفسك تسعى إىل السماويات.
فقط قم باحملاولة وال تيأس، امللكوت حيتاج إىل الباب 
الذي يقوينا.  الضيق، وحنن نستطيع كل شيء بالمسيح

آمني.


