« َم َ
ال ُك ال َّر ِّب َح ٌّال َح ْو َل َخا ِئفِيهَِ ،و ُي َن ِّجي ِه ْم»(مز)7 :34
ُت��ر�� َ�س��ل امل�لائ�ك��ة خل��دم��ة معينة حل�ساب خائفي ال��رب ال��ذي��ن يرثون
اخلال�ص(عب �...)7-6 :1إن ��ه من الالئق بنا ج�دًا أ�ن نفكر يف خدمة
ريا �إىل ذلك(2
املالئكة بفكر �سليم مفرح،وقد أ��شار الكتاب املقد�س كث ً
مل 17-15 :6؛ مز 11 :16؛ لو ..)22 :16ف�إن كان أ�عدا ؤ�نا كثريين جدًا
و أ�ق��وي��اء لكن ه � ؤ�الء الر�سل ال�سمائيني هم أ�ك�ثر يف العدد و أ�ع�ظ��م يف
القدرة.
حرا�سا لنا
اهلل يف حبه لنا ي�سكن يف و�سطنا،بل وفينا،ويقيم مالئكته
ً
�ضد ال�شر .أ�ر�سل مال ًكا ليخرج الر�سول بطر�س من ال�سجن،وي�ضرب
هريود�س م�ضطهده ف�صار ي أ�كله الدود ومات( أ�ع .)12
�إن كان مالك الرب يع�سكر حول خائفيه وينجيهم،فيبدو أ�نه متى اجتمع
عدد من النا�س ملجد امل�سيح يكون لكل منهم مالكه يع�سكر حوله�،إذ
هم خائفوا الرب.كل مالك يرافق �إن�سا ًنا يحر�سه وير�شده،وبهذا متى
اجتمع القدي�سون م ًعا تقوم كني�ستان:كني�سة من الب�شر و أ�خ��رى من
املالئكة.
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ǀƳǣǾƓȚƿůȤ
ƿƸůǍůȶȳƾƮƶŮ ȔǠŵǚżʇȚǘƴų
33 :14ǟŽȶǽȚȦǞƅſȤǞż)ȳƾƮſȳǾŴǝŽȘǚŮǐƁǞƪůǝŽȘǏƸŽʇȚȴǽ
ȜȢǋƇžǀƱƸŷȶǀƳǣǾƓȚƿůȤǜžǀűȤȢǚżǘƸŻȢƿƸůǍůȶȳƾƮſǠźǀƸǣƾƵƉŽȚȝȚǞƲŽȚʇȚǘƴųƾƬƁȖȚǌƳƀƿƸƆŸȳƾƮſǠźǍƸƉůǀƯƸƃƭŽƾź
ȳƾƮſǠźƾƯžǚƵƯƁǚƳŽȚȶ
ȦǞƬƶƵƸƴżȚȶȦǞſƾƸƴůǍůȲƾƅžȖƾƷƵƸƉƲƄŮǀƉƸƶƳŽȚ ȔƾƵƴŸȳƾŻǋŻȶǀŻǍƱƄžǜżƾžȖǠźǀƳǣǾƓȚȝƾűȤȢȶƿůȤȦǋƲƓȚțƾƄƳŽȚƾƶŽǍżȣǋŻȶ
: ǠůǈƾżƿůȤȞǾŰǟŽȘǀƵưŶǚżȶǀƸƉƸǣȤȝƾƵưŶȞǾŰǟŽȘǜƁǍƸƅżǛƀǍƸŹȶȸȤǋƶƳŴǽȚ
ǚƵƪůȶǠŽȶǈȚǀƵưƭŽȚ
)ȯȶȤƾŴȶȖȯȚȤƾŴƾƀȢǍƱžȶȤƾƶŽƾŮȴȶǋƲƄƓȚȶȖȴǞƴƯƄƪƓȚƾƀƾƶƯžǀƁǍƃŸǀƵƴż:ǛƸźȚǍƸƉŽȚ (1
ƾƁȗȤǠźǀƵưƭŽȚȵǌƀǠƃƶŽȚ ȔƾƸƯŵȚƾƶŽǍżȣ
"ǀƷűȶǠƭưƁƞƶŰƾŮȶǀƇƶűȖǀƄŴǋŲȚȶǚƳŽǝŻǞźȴǞƱŻȚȶǛƸźȚǍƸƉŽȚǚƳƸƷŽȚǾƢǝŽƾƁȣȖȶǕƱůǍžȶȲƾŸǠŴǍżǠƴŸƾƉŽƾűǋƸƉŽȚǁƁȖȤ
"ȩȤǈȚǚż ȔǚžȵǋƆžȢǞƶƐȚțȤȦȶǋŻȦȶǋŻȦȶǋŻȲƾŻȶǙŽȣȷȢƾſȚǌƀȶǍƸƭƁƞƶŰƼŮȶǝƸƴűȤǠƭưƁƞƶŰƾŮȶ
)(2-6 :6ȔƾƸƯŵȚ
)ǀƸƷŽȁȚȤƾƶŽȚ)ǠƷŽȁȚƿƑƾŮȜȔǞƴƛƾƷſȖǂƸŲǀƸƳǣǾƓȚȝƾƵưƭŽȚǟƴŸȖǠƀǀƵưƭŽȚȵǌƀȶ
)țȶȤƾżȶȖțȶǍżǀƵƴżǕƵűǠƀȶƾſǞƸŸȴǞƂƴƛǛƷźǙŽǌŽȶǀźǍƯƓƾŮ ȔǠƴžƾƀƾƶƯžǀƁǍƃŸǀƵƴż:ǛƸŮȶȤƾƪŽȚ (2
ǛƷŽȶȖȦǋƲƓȚțƾƄƳŽȚǜžǜżƾžȖȜǋŸǠźǛƀǍżȣ Ȕƾűȶ
(24 :3ǜƁǞƳů)ȔȚǞŲȶȳȢȚȢǍŶǋƯŮȴǋŸǀƶűțȚǞŮȖǀŴȚǍƑʇȚǛƷžƾŻȖǜƁǌŽȚ
ǠźƾƬƁȖ
""ȰǞźǜžƾƷƸƴŸǚƸǣȚǍŴȘǝŽȘ ǋƆžȶƾƷƯžȝȚǍƳƃŽȚȶƾƷƄƇƶűȖǛƸŮȶȤƾƳŽȚǁƯźȤǛŰ
)(22 :11ȲƾƸŻǎŲ
)ǙƸŴǍżȶȖǙŵǍŸȸȖ(ȦǞſȶǍŰȚǙƸŮ)ǜƑƾƷƴŮƾƲƁȶȦǞſȶǍŰȚ) ǀƸƭƃƲŽȚǀưƴŽƾŮǛűǍƄůȶʇȚȧǍŸȶȖʇȚǠŴǍżȴǞſǞƳƁǛƀ:)ǠŴȚǍƳŽȚ) ȧȶǍƯŽȚ (3
{ȳǽȃȚǀƯƵűǠźƞůǍž{ǀƵƸƮƯŽȚǀƯƵƐȚȳǞƁȲƾƲƁȸǌŽȚǜƇƴŽȚǞƀȶ
ǀŽȃȚțǍŽȚȦȶǋŻȦȶǋŻȦȶǋŻǀƴǣƾŻǾƸŽȶȚȤƾƷſȲȚǎůǽȶ...ȔȚȤȶǜžȶȳȚǋŻǜžƾſǞƸŸȜȔǞƴƛȝƾſȚǞƸŲǀƯŮȤȖȧǍƯŽȚȲǞŲȶ"ǠǣȚǍŽȚƾƶŲǞƁȲǞƲƁƾƷƶŸȶ
(7 ,6 :4ƾƁȗȤ)"ǠůƺƁȸǌŽȚȶȴƾżȸǌŽȚ ȔǠŵǚżǠƴŸȤȢƾƲŽȚ
ǚƵƪůȶǀƸſƾƅŽȚǀƵưƭŽȚ
)ȝȚȢƾƸƉŽȚ (3) ƞŶǾƉŽȚ (2) ȝȚǞƲŽȚ (1
)ȜǞŻȶȴƾƭƴŴȶǀŴƾƁȤǚżȰǞź"ǾǣƾŻƿůǍŽȚȵǌƀǜŸǏŽǞŮǏƁǋƲŽȚǍżȣǋŻȶƿǣƾƆƯŽȚǚƯƱŽǀƵƸƮŸȜǞŻʇȚǛƷƃƀȶǜƁǌŽȚǛƀ:ȝȚǞƲŽȚ (1
( 21 :1ǏƉźȚ)"ȜȢƾƸŴȶ
)ǀƭŮƾƬŽȚǝůȤǋŻȶǠŽƾƯůʇȚǀƭƴŴȚȶǍƷƮƁǠƳŽȶǛŽƾƯŽȚȳƾƮſǔƱƑƾſƾƭƴŴǛƀƾƭŸȖȶʇȚǛƷƶƸŸǜƁǌŽȚǀƳǣǾƓȚǛƀ:ƞŶǾƉŽȚ (2
)ǽƾƵżǛƷƶžǚŻȚǛƀǜƁǌŽȚǀƳǣǾƓȚǠƴŸȶǍƪƃŽȚǠƴŸȴƾƭƴŴǛƷŽǜƁǌŽȚǀƳǣǾƓȚǛƀ:ȝȚȢƾƸƉŽȚ (3
ǠŴǞŽǞżǟŽȘǝƄŽƾŴȤǠźǏŽǞŮǏƁǋƲŽȚƾƶƵƴƯžƿůǍŽȚȵǌƀǍżȣǋŻȶ
(16 :1ǠŴǞŽǞż)ƞŶǾŴȶȖȝƾŴƾƁȤȳȖ ȝȚȢƾƸŴȳȖƾŵȶǍŸȴƾż ȔȚǞŴȸǍƁǽƾžȶȸǍƁƾžȶȩȤǈȚǠźƾžȶȝȚǞƵƉŽȚǠźƾžǚƳŽȚǘƴųǝƸźǀſƺź
ǚƵƪůȶǀƅŽƾƅŽȚǀƵưƭŽȚ
)ǀƳǣǾƓȚ (3) ǀƳǣǾƓȚ ȔƾŴȗȤ (2) ȝƾŴƾƁǍŽȚ (1
)ǠƴŸȶǙŻǍŶǕƸƵűǠźȱǞƮƱƇƸŽǙŮǝƄƳǣǾžǠǧǞƁǀſǈ"ȤǞžǎƓȚȲǞƲƁȶƾƷƮƱƑǙŽƾƵƓȚǠƴŸȨƾųȴƾƭƴŴǛƷŽǜƁǌŽȚǀƳǣǾƓȚǛƀ:ȝƾŴƾƁǍŽȚ (1
( 11 :91ȤǞžǎž)"ǙƴűȤǍƆƇŮǍƅƯůǾƂŽǙſǞƴƵƇƁǛƷƁǋƁȖ
)ǛƀȶǀƯƃŴǛƀȢǋŸȶʇȚȳƾžȖȚǋűȴǞžǍƳžǛƀȶǀƳǣǾƓȚǜžǐƸűǠƴŸǏƸǣȤǛƷƶžǚżȴȖǠŽȘǕűǍů ȔƾŴȗǍŽƾŮǛƷƄƸƵƉůȴȘ"ǀƳǣǾƓȚ ȔƾŴȗȤ (2
ȢȤǞƁȴȖǍƉƆƁǛŽǠŴǞžǋƉűǜŸƾűƾƇžǏƸƴŮȘǛǧƾųƾƵƴźǀƳǣǾƓȚǏƸǣȤǚƸǣƾƈƸžƾžȖȶ"ƞƸǣƾƵƉŽȚǋƶűǏƸǣȤǀƸƵƉůǀƉƸƶƳŽȚȶ:ǚƸǣƾƈƸž
( 9 :1ȚȣǞƷƁ)"țǍŽȚȱǍƷƄƶƸŽȲƾŻǚŮ ȔȚǍƄźȚǛƳŲ
(28 :1ƾŻǞŽ"(ǗŴǞƁǝƵŴȚȢȶȚȢǁƸŮǜžǚűǍŽǀŮǞƭƈž ȔȚȤǌŸǟŽȘʇȚǜžȱǾƓȚǚƸǣȚǍƃűǚŴȤȖȦȢƾƉŽȚǍƷƪŽȚǠźȶ"ȲƾƁǍƃŹȶȖǚƸǣȚǍƃű
(15 :12ƾƸŮǞŶ) "ʇȚȳƾžȖƞƱŻȚǞŽȚǀƯƃƉŽȚǋŲȖǚƸǣƾźȚȤƾſȖ"ǚƸǣƾźȚȤ
ȜƾƭƒȚǠźǕƸƱƪŽȚƾƬƁȖǍƃƄƯƁǞƀȶǍƸųǈȚǀžƾƸƲŽȚȳǞƁǠźȰǞƃƓȚȸȖȰǞƃƓȚȱǾƓƾŮǠƵƉƁ:ȲƾƁȤǞŴ
ǋƸƴƲů ƿƉŲ ǀƁǞƶƉŽȚ ǀŴǋƲƓȚ ǀƁȢǞƵƴƫŮǽȚ țƾƄż Ǡź ȚȶǍżȣ ǚŮ ȦǋƲƓȚ țƾƄƳŽȚ Ǡź ȚȶǍżǌƁ ǛŽ ǀŰǾƅŽȚ Ȕǽƻƀȶ:ȲƾƸſƾſȚ ȲƾƸůȚǍŴ ȲƾƸżȚǋŴ
ƾƶƄƉƸƶż
)ȲǞŴǍŽȚǏŽǞŮƾƶƵƴƯžȲƾŻƾƵżƾƬƁȖƞƶžƻƓȚǀžǋƈŮǛƷŽǉƵƉƁǝſȖǽȘǟŽƾƯůǝƄžǋƒǀƳǣǾƓȚǘƴųʇȚȴȖǜžǛŹǍŽȚǠƴŸ:ǀƳǣǾƓȚ (3
)(14 :1ƞƸſȚǍƃŸ)ȨǾƒȚȚǞŰǍƁȴȖǜƁǋƸƄƯŽȚǚűǈǀžǋƈƴŽǀƴŴǍžǀžȢƾųƾŲȚȶȤȖǛƷƯƸƵűǏƸŽȖ
ʇǛƷƄƸƯƃůǜžȜǋƵƄƉƓȚǛƷƄſƾƳžǀƷűǜžȶǛƷƄƱƸŷȶǂƸŲǜžǠůƺƁȰǍƱŽȚǜƳŽƾƯƸƵűǀƳǣǾƓȚƞŮȰǍźǋűǞƁǽǝſȚȲǞƲſȴȖǜƳƵƓȚǜžȶ
ǀŴǋƲƓȚǝůǍƬŲǠźǛǣȚǋŽȚȢǞűǞŽȚǜžȶ



من أ�راد االنت�صار على التجارب بدون �صالة و�صرب ازداد �ضيقه ب�سببها (القدي�س مرق�س)

خدمة
املالئكة

تكرم الكني�سة كل املالئكة ولهم عيد يف �خ� رئي� املالك ميخائيل
يف اليـــوم الثاين ع�ر من كل �هر من �هور ال�سنة القبطية...ولكن
هـــل ت�ساءلت يوما ما هي عالقتـــك باملالئكة ،وما هو دور املالك يف
حياتك ،وهل له دور يف حياتك اأم ؟

 - 4مــن اأحــد وظــائــف املــالئـكـــــة انـــــه يــب ّلـــــغ
ر�ســائل ل إن�ســـــان:

مـــن احـــد وظائف املالك التي نعرفهـــا اأن كل �اله ن�ليها يكون
هنـــاك مالك يُ�لـــي معك ،وبالتاأكيـــد عندما ت�لـــي بجدية وبعدم
رخـــاوة يرفع املالك �التك يف �وريـــة بخور اأمام عر� اهلل ...كل
مرة تقف ت�لي بقلب تائب وعقل واعي لكل كلمة تقولها يف �التك
يكـــون هنـــاك مالك ي�اركك يف هـــذه ال�الة ..نعـــم هناك مالك
حار� يقف ي�اركك يف ال�الة وميجد وي�سبح اهلل معك يف كل ما
تقوله ...فهل اأنت ت�لي بقلبك وبعقلك اأم انك تتخاذل يف �التك؟!

يُحكـــي يف اأوائـــل ال�ســـتينيات عن اأب كاهن يخـــدم يف احد الأرياف
وكان مرتبـــه ع�رون جنيهاً ،وتتقدم به ال�سنـــن وتزداد امل�روفات
ويكـــر الأطفال ولكـــن ابونا رف�ض انه يكون له زيـــادة يف مرتبه لأنه
اخذ عهد على نف�سه انه لن ي�سرتزق من الكهنوت ولن يعته م�در
لك�ســـب لقمة العي� لكنه خدمة لوجه ربنـــا ،لكن ل أ�سف زوجته مل
تر�ى لهذا وطلبت منه اأكرث من مـــره اأنه يطلب زيادة من الأ�سقف
لكنـــه كان يرف�ـــض ويرا�يها ،ويف احد الأيـــام ذهبت زوجته للت�سوق
واأعجبت مبكواه ثمنها  10جنيهات ،وذهبت اإيل البيت واأ�رت على
�رائهـــا فحاول ابونـــا تهدئتها لكنها مل تقبل واأ�رت على �رائها
وقـــال لها اأبونـــا“ :ربنا يبعت” ،وثـــاين يوم وعند ال�ساعـــة ال�ساد�سة
�باحـــاً نـــزل اأبـونـا من البيـت متجهاً اإلـــى الكني�سة وال�وارع خاليه
متامـــاً ،وفوجـــئ برجل يقول لـــه �باح اخلري يا ابونـــا ،فقاله اأبونا:
�بـــاح اخلري يا حبيبـــي ،فقال الرجل :قاله لو �سمحت يا ابونا اقبل
هذه العطية )وكان ظرف ابي�ض( ،فرد اأبونا عليه� :عه يف الكني�سة
يـــا ابني ،فقاله الرجل :هذا الظـــرف اأر�سله اهلل لك فخذه فهو لك،
ف�كـــره اأبونا ورف�ض اخذ الظرف وكرر الرجـــل طلبه ،فرف�ض اأبونا
مـــره اأخرى فقال له الرجل :الع�رة جنيه ا يّ يف الظرف ع�انك يا
ابونـــا من ايد ربنا ،ف�كره اأبونـــا اأي�اً ومل ياأخذها فقال له الرجل:
خـــذ هذا الظرف وا�رتي للمدام املكواة التي تريدها ،فتعجب اأبونا
واخـــذ الظرف بذهـــول وم�ى ،ولكن بعد خطـــوات قليله جداً تذكر
اأبونـــا انه مل ي�كره فتلفت اإلى الـــوراء لكي ي�كره فلم يجده ،وتاأكد
الأب الكاهن اأن هذا هو مالك الرب اأر�سله اهلل من اجل هذه املهمة.

 - 1اأهم عمل يقوم به املالك هو ت�سبيح الرب:

 - 2املالئكة ت�ساعد الإن�سان:

ملاذا ت�ساعدنا املالئكة؟ ن لل�يطان قوة جبارة جدا ولن تقدر عليه
مبفـــردك يف حياتـــك الروحية فيُعطـــي لك اهلل املعونـــة وير�سل لك
م ك ي�ساعدك ،ويُذكر يف الكتاب املقد� اأن �عب اإ�سرائيل كان
يُحـــارب مملكة من اأعدائه «فذهـــب الي�ع وخرج واإذا جي� حميط
باملدينة وخيل ومركبات فقال غالمه )جيحزي( له اآه يا �سيدي كيف
نعمـــل ،فقـــال تخف ن الذين معنا اأكرث مـــن الذين معهم ،و�لى
الي�ع وقال يا رب افتح عينيه فيب�ر )بالنظرة الروحية( ففتح الرب
عينـــي الغالم فاأب�ر واإذا اجلبل مملوء خي ً
ال ومركبـــات نار ت�ساند
�عب اإ�سرائيل )2مل(17:15-6

 - 3املالئكــة لهــم عمــل مهــم جــداً علــى م�ســتوى
الكني�سة وهو حرا�سة الأ�سرار املقد�سة:

نالحـــظ يف اآخـــر كل قدا� ي�ع الكاهن قليل من املاء يف يده وينفخ
فيـــه ويقول» يا مالك هذه الذبيحـــة الطائر اإلى العلو بهذه الت�سبحة
اذكرنـــا اأمام الرب» ويَ�رف املالك ...لأنه مع بداية القدا� يوجد
م ك يح�ر ووظيفتـــه هـــي حرا�ســـة الذبيحـــة لأنه مهمـــا بلغت
دقـــة واحرتا� الكاهـــن عندما يقطع اجل�سد مـــن املمكن ذرات من
اجلواهـــر املقد�ســـة تتناثر واهلل يدرك اأن الب�ر حمدودون فري�سل
مالكه حلرا�سة الأ�سرار

اأحيانـا ربنا ي�ســــتخدم املالك فـي اإبالغ الإن�ســـان بر�سـائل معينه مـن
قبــــل اهلل مثلـمـا حــــدث مع ال�ســــيدة العـذراء مريــــم واإبراهــيم اأب
الإباء وزكريا...

اإذاً ..طوبـــاك اإذا �عـــرت باأن مالكك احلار� دائماً يف رفقتك ،يف
�التـــك فهو معــك ..يف كني�ســتك هــــو معــك ..ويف �يقـــاتك هـــو
اأي�اً معك.

ال�صالة هي رعب ال�شياطني و أ�قوى �سالح �ضدهم أ
(النبا دميرتيو�س ا�سقف ملوى)

اأبونا بول� جورج



بغري رئي�س .ولكن �لقدي�ة �أوفيمية عرفت حيلته ثم وقفت وقالت له
�أن كنت مالك �هلل فاأين �ل�ليب عالمة جنديتك الن جندي �مللك ال
يخرج �إلى مكان �إال ومعه هذه �لعالمة؟! فلما �مع منها هذ� �لكالم
ع���اد �إل���ى �كله أول ووثب عليها يري���د �أن يخنقها بطريقة وح�ية
فا�تغاثت �لقدي����ة باملالك ميخائيل �احب �لعيد ويف �حلال �أتى
وخل�ها من يد �ل�يطان ثم قال لها هيا رتبي �أمورك أنك يف هذ�
�لي���وم تنتقل��� من هذ� �لعامل وقد �أعط���ى لكي �لرب ما مل تره عني
وال �مع���ت بي���ه �أذن وما مل يخطر على قلب ب����ر ,وهكذ� �أعطاها
�ل�� �الم و�ع���د �إلى �ل�ماء وبع���د �نتهاء �لعي���د ��تدعت �لقدي�ة
�أوفيمي���ة أب أ�قف و آباء �لكهنة و�أعطتهم كل �أمو�لها لتوزيعها
على �لفقر�ء و�ملحتاجني ثم تنيحت ب�الم.
اأعياد رئي�س امل ئكة ميخائيل:
تعيد �لكني�ة عيد�ن �أ�ا�يان للمالك ميخائيل هما:
�لعيد أول :يف  12هاتور ويو�فق يوم  21نوفمرب
�لعيد �لثاين :يف  12بوؤونة ويو�فق يوم  19يونيه
هذ� غري منا�بات �أخرى يذكر فيها ...مل��اذ� ه��ذ� �لتاريخ ؟؟؟
العيد ا أول  12هاتور� :ل�بب يف �ختيار يوم  12هاتور هو �أن هذ�
�لي���وم كان عيد�ً يقيمه �مل�ري��� �لقدماء ل إله زحل وعندما عملت
�لنعم���ة يف قلوبهم و�أ�بحو� م�يحيني ر�أى �لبابا �لك�ندرو�س �لبابا
�لك�ندرو����س �لباب���ا � 19أن يحوله �إلى عيد �مل� �الك ميخائيل ثم قام
ببناء كني�ة لرئي�س �ملالئكة ميخائيل مكان هيكل زحل ومن هنا �ار
يوم  12هاتور عيد� للمالك ميخائيل.
املللاك ميخائيل هللو ا أعظم بللن روؤ�سللاء امل ئكللة ال�سبعة
لذلللك اأطلللق عليه «عميد اجليو� النورانيللة» واأنه رئي�س
ال�سللمائ ورئي�س اأجناد القوات ال�سمائية وت�فه الكني�سة
اأي� ًا علللى اأنلله ا أول بللن جميللع الطغمللات ال�سمائية وهو
القريب اإلى اهللّ ...
ولقب اأي� ًا:
� .1أمري �لطقو�س �لعلوية
 .2رئي�س �لرتب �ملالئكية
 .3أول بني جميع �لطغمات �ل�مائية غري �جل�د�نية
 .4ميخائيل رئي�س �ملالئكة �لعظيم
 .5أول يف �لطقو�س �ملالئكية
 .6كبري �ل�مائيني
 .7ميخائيل مالك �ل�المة و�لرحمة و�لطالب عن مياه �لنيل.
� .8احب �لق�ضيب �لذهب �لذي يف يده.
� .9لقري���ب �إيل �هلل أن���ه �لوحيد �ل���ذي �إخت����ه �هلل باإ�م ممتاز
تف���رد به بني جميع �ل�مائيني وهو يفوقها جميعاً باأنه ي�به �هلل
يف بهائ���ه وجالله ونوره وروحانيته و�يادته على كل من �ملالئكة
وروؤ�اء �ملالئكة
وللم ك ميخائيل عجائب ومعجزات كثرية نذكر منها:
�ملالك ميخائيل وذوروثاوؤ�س :يذكر �نك�ار �لكني�ة يف �ليوم �لثاين
ع����ر من �هر هاتور من عجائب رئي�س �ملالئكة ميخائيل �أن �إن�اناً
حمب���اً ل إله يدعى ذوروثاوؤ�س وزوجت���ه ثاوؤب�تى كانا ي�نعان تذكار
�مل� �الك ميخائي���ل يف �ليوم  12من كل �هر فاأنعم �هلل عليهما بالغنى
بع���د �لفقر وح���دث �أن هذين �لبارين ملا �ضاق بهم���ا �حلال ومل يكن
لهما ما يعمالن به �لعيد �أخذ� ثيابهما ليبيعاها فمن �أجل ذلك ظهر
رئي�س �ملالئك�ة ميخائي�ل لذوروثاوؤ�س و�أم�ره �أن مي�ضي �إل�ى �اح���ب
�أغنام وياأخذ منه �خلروف بثلث دينار و�إلى �ياد �أي�ضاً لياأخذ �مكة



بثلث دينار و�أال يفتح بطن �ل�مكة حتى يح�ضر �إليه ,و�أن مي�ضى �إلى
�احب �لقمح وياأخذ منه ما يحتاج �إليه وال يبيع ثيابه.
االحتفللال بعيللد املللاك :فعل ذوروثاوؤ����س كل ما �أم���ره به رئي�س
�ملالئك���ة ميخائيل ودعا �جلميع للعي���د كعادته .ثم دخل �إلى �خلز�نة
لعل���ه يج���د خمر� فوج���د آنية مملوءة م���ر�ً و�أي�ضاً وخ���ت كثرية
متنوع���ة فتعج���ب ودُه���� .وبعد �إمت���ام مر�����م �لعي���د و�ن�ر�ف
�ملدعوي���ن ح�ض���ر رئي����س �ملالئكة ميخائي���ل �إلى ذوروثاوؤ����س بالهيئة
�لت���ي ر�آه بها �أوال و�أمره �أن يفتح بط���ن �ل�مكة وعلى �لفور نفذ �أمر
�ملالك فوجد بها ثالثة مائة دينار وثالثة �أثالث ذهب وقال له �ملالك
ميخائب���ل هذه �لدنانري ثمن �خلروف و�ل�مك���ة و�لقمح �أما �لذهب
فل���ك ولزوجت���ك و أوالدكما فاإن �لرب قد ذكركم���ا وذكر �دقاتكما
�لت���ي تعمالنه���ا �أنت وزوجت���ك فعو�ضكما عنها به���ذ� �خلري يف هذه
�لدنيا �أما يف آخرة فيجزيكما مبلكوت �ل�مو�ت.
اأنللا هو امل ك ميخائيل :وفيما هما يف �ندها� وذهول قال لهما
�أنا هو �ملالك ميخائيل �لذي خلتكما من جميع �د�ئدكما و�أنا �لذي
قدم���ت قر�بينكما و�دقاتكما قد�م �ل���رب و�وف ال يعوزكما �يء
من خ���ت هذ� �لعامل فوقعا �أمامه �اجدين و�أما هو فغاب عنهما
و�عد �إلى �ل�ماء.
املللاك ميخائيللل واإنقللاذ القدي�سللة اأوفيمية :وج���اء �أي�ضاً يف
�ل�نك�ار حتت يوم  12من بوؤونة �أنه عندما �أتى عيد �ملالك ميخائيل
جه���زت �لقدي����ة �أوفيمية ما يلزم �حلفل وكانت ه���ذه عادتها د�ئماً
وفج���اأة ظهر لها �ل�يط���ان يف زي مالك و�أعطاها �ل�الم قائالً� :أن
�ملالك ميخائيل �أر�لني �إليك وياأمرك �أن ترتكي �ل�دقات وتتزوجي
برجل موؤمن ثم قال لها يف �فقة مزيفة �إن �ملر�أة بدون رجل ك�فينة

يف حياة الت�سليم اترك الوقت هلل و ال حتدد له مواعيد...
فهو أ�درى بعمله و هو أ�كرث معرفة منك بالوقت ال�صالح (البابا �شنودة الثالث)

العيللد الثللاين  12بوؤونللة :كان �أي�ضاً يوم  12بوؤون���ة يقع يف بد�ية
�لفي�ض���ان وكان �لفي�ض���ان عي���د�ً عن���د �لقدم���اء �مل�ري��� وكانو�
يقيمون���ه إل���ه �لنيل �عتقاد� منهم �أن �لني���ل يفي� باملياه �لتي تروي
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ه���ذ� �لعي���د �إلى عيد لرئي�س �ملالئكة ميخائي���ل ب�فته �لو�قف �أمام
عر� �هلل يطلب �رتفاع مياه �لنيل.
اأعياد اأخرى للمللاك ميخائيل :ويحتفل باملالك ميخائيل �أي�ضاً
يف منا�بات �أخرى هي يوم  12بابه ويوم  12كيهك ويحتفل به يف يوم
 12من كل �هر قبطي وكانت �لعادة قدمياً �أن تقام يف هذه �ملنا�بة
�لقد�����ات و�ل�ل���و�ت ثم تق���دم مو�ئد �لطعام لي���اأكل منها �لفقر�ء
و�ملحتاج��� حي���ث كانو� يقدم���ون بع� من �ل�مك ون���وع من �أنو�ع
�لفطري �ملعجون بال�كر و�لزيت وهو ما يقال عليه )فطي�ر �مل�الك(.
والز�ل رئي����س �ملالئكة �جلليل ميخائيل ي�ف���ع يف جن�س �لب�ر �أمام
�هلل ويطل���ب خال�ن���ا من �ل�ضي���ق و�ل�ر ومعج���ز�ت كثرية حتدث
للكثريين ب�فاعة هذ� �ملالك �لعظيم �إلى يومنا هذ�.
اأعمللال املللاك ميخائيل� :أن �ملالك ميخائيل ل���ه �أعمال وعجائب
كث���ة �و�ء يف �لكتاب �ملقد����س �أو يف �لتقليد �لكن�ي وقد ن�ب �إليه
�لكثري من � أعمال و�ملو�قف منها:
امل ك ميخائيل مع الرب :قد جاء يف �لدفنار حتت يوم  21هاتور
ما يفيد �أن ميخائيل كان �أحد �ملالكني �للذين �حبا �لرب يف ظهوره
أبر�هي���م الث���ة رجال �أت���و� �إلى �أبين���ا �إبر�هيم وق���ت �لظهر وهو يف
�خلباء «ميخائيل �لعظيم رئي�س �ملالئكة وغربيال و�لرب و�طهما»
املللاك ميخائيل والفتية الث ثة :يف ق�ة �لفتية �لثالثة و�أتون
�لن���ار ن����ب �إلى رئي����س �ملالئكة ميخائيل �أنه هو �ل���ذي نزل و�أخمد

ق���وة �لن���ار يف أت���ون وجعل يف و����ط أتون ريح���ا ذ�ت ندى تهب
فل���م مت�هم �لنار �لبته حت���ى �أن نبوخذن�ر �رخ قائال ً )تبارك �له
����درخ ومي�خ وعبد نغو �لذي �أر�ل مالك���ه و�أنقذ عبيده( )د�نيال
 (28 -24:3وكان �مل� �الك هنا هو رئي����س �ملالئكة ميخائيل ,كما جاء
يف �لدفن���ار �أي�ض���اً حتت يوم  12م���ن هاتور �ل�� �الم مليخائيل �لذي
خل� �لثالثة فتية.
املللاك ميخائيللل ونياحللة ال�سلليلدة العذراء مللرمي :فى خرب
نياح���ة �لقدي����ة �لطاهرة مرمي يخربنا �لقدي����س كريل�س أول بابا
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�لر����ول �أنه يف ي���وم نياحة �ل�يدة �لعذر�ء حي���ث كان ذلك يف بيت
�لقدي����س يوحن���ا نزل رب �ملج���د ي�وع �مل�يح على �ح���اب �ل�ماء
يتبع���ه موك���ب عظيم م���ن �ملالئكة وروؤ����اء �ملالئكة وجم���ع كبري من
�لقدي���� و أنبياء �ملنتقلني ومد �مل�ي���ح إله يده �إلى �أمه �لعذر�ء
�لقدي�ة وكانت ر�قدة على �ريرها مري�ضة و�جعها وعز�ها وقو�ها
ثم ت�ل���م روحها بيده و�أعطاها لرئي�س �ملالئك���ة ميخائيل ثم �أو�ى
�لر����ل بتكفني ج�دها ودفنها باإك���ر�م �لالئق باأم �ملخل� ثم �عد
�إلى �ل�ماء حمفوفاً باملالئكة وروؤ�اء �ملالئكة.
امل ك ميخائيل يدحللرج احلجر :بالرغم �أن �لكتاب �ملقد�س مل
يذك���ر ��م �ملالك �لذي دح���رج �حلجر عند قيامة �ل�يد �مل�يح �إال
�أن �لتقلي���د �لكن����ي وكت���ب �لكني�ة ذكرت و�أك���دت �أن �لذي دحرج
�حلج���ر هو �ملالك ميخائيل )�إذ ج���اء ودحرج �حلجر عن باب �لقرب
وجل�س عليه( وقد جاء يف ق�مة �لقيامة و�خلما�ني ميخائيل رئي�س
�ملالئك���ة ن���زل من �ل�م���اء ودح�رج �حلجر عن ب���اب �لقرب كما جاء
�أي�ض���اً يف كت���ب �لتماجي�د �ل�الم مليخائي�ل رئي����س �ملالئك�ة ��ملن�ادي
بخال� �لقيامة.
مللاك امليلللاه :ومن �ملعروف �أي�ض���اً �أن �مل� �الك ميخائيل هو مالك
�ملي���اه و�لطالب عن �أهوية �ل�ماء وثمر�ت أر� و أمطار و أندية
وج���اء يف �لدفن���ار يف ي���وم  1هاتور )هوذ� م���اء �لنه���ر و�لنيل يكمل
كحده بطلبات ميخائيل رئي�س �ملالئكة �لعظيم وكل أثمار �لتي على
أر� ينميها �هلل بطلبات ميخائيل �لعظيم يف روؤ�اء �ملالئكة(.
امل ك ميخللائيل وبركة بيت ح�سدا :وجاء �أي�ضاً يف �مليمر حتت
يوم  26بوؤونة �أن �ملالك ميخائيل هو �لذي قال عنه إجنيل للقدي�س
يوحن���ا �أن���ه كان يحرك �ملاء يف بركة بيت ح�د� آن مالك�ا كان ينزل
من وقت آخر �إلى �لربكة ويحرك �ملاء )يو .(4:5
املللاك ميخائيللل واأ�حاب البدع :ج���اء يف كتاب )�خلال� �
 (319حي���ث يقول���ون �أن ميخائيل هو ي����وع �مل�يح وفى كتاب «هذه
ه���ي �حلياة أبدية �  »289يقول���ون «�أن �مل�يح ي�وع هو �ملالك
�لعظ�ي���م �أن���ه رئي�س �ملالئك���ة �ملدعو ميخائيل وق���د ذكرنا يف �لنقط
�ل�ابقة مو�قف كثرية من �لكتاب �ملقد�س و�لتقليد �لكن�ي ترد على
ه���ذه �الدع���اء�ت �لكاذبة كم���ا �أن �لكتاب �ملقد�س مل���ئ با آيات �لتي
ت���رد على �أ�حاب ه���ذه �لبدع فيق����ول معلمنا بول����س �لر�ول أنه
مل���ن من �ملالئك�ة قال ق���ط �أنت �بني �أنا �ليوم ولدتك ولت�جد ل�ه كل
مالئك���ة �هلل )ع����ب  (6,5:1وعب���ارة ك�ل �ملالئك��ة هن����ا ت�مل �أي�ضاً
�مل� �الك ميخائي���ل حيث �ي�ج���د معهم لل�يد �مل�ي���ح له كل �ملجد
وهن���اك �أي�ضاً �و�ه���د كثرية ترد على �أدعائاته���م يف )مت ,(31:25
)مت ) ,(11:4فى ) ,(10:2عب  ) ,(4,3:1كو .(16 :1
�مل�در جلميع �ملقاالت :نبذة عميد �جليو� �لنور�نية

اخلدمة هي قدوة وت�سليم ..هي حالة �إن�سان ذاق حالوة اهلل ويذيقه آ
للخرين كما يقول املزمور انظروا
وذوقوا ما أ�طيب الرب(البابا �شنودة الثالث)



هل يعرف المالئكة

والقديسين حالتنا في األرض

هناك �س ؤ�ال هام جدا-:
أ
هل يعرف املالئكة والقدي�سون حالتنا علي الر�ض؟
وجنيب علي هذا ال�س ؤ�ال بنعم .أ�ما أالدلة فهي:
أ�-ال � �ش��ك أ�ن م �ع��رف��ة ال �� �س �م��اء أ�ك �ث��ر م ��ن م�ع��رف��ة
أالر�ض-:
لذلك م��ن امل��ذه��ل أ�ن ي�س أ�ل أ�ح��د:ه��ل القدي�سون يف
ال�سماء يعرفون أ�خبارنا و�صلواتنا علي أالر�ض؟
بول�س الر�سول يجيب ويقول»ف�إننا ننظر يف م��ر�آة
يف لغز لكن حينئذ وج�ه�اً ل��وج� آ
�ه،الن أ�ع ��رف بع�ض
املعرفة،لكن حينئذ �س أ�عرف كما عرفت»(1كو)12:13
�إذن معرفتنا يف العامل آالخ��ر �ستزيد،و�ستنك�شف لنا
أ��سرار كثرية عندما نخلع هذا اجل�سد املادي الذي يقيد
الروح،حينئذ هناك �ستت�سع معرفة الروح،و�ستخرج
من نطاق (بع�ض املعرفة) �إىل جمال أ�و�سع
ي�ضاف �إىل هذه املعرفة،ما يعلنه الرب أ
أ
للرواح�،ي ما
يدخل يف نطاق الك�شف ا إللهي
ب -معرفة املالئكة وا�ضحة من قول الرب أ�نه»يكون
فرح يف ال�سماء بخاطئ واحد يتوب أ�كرث من  99باراً ال
يحتاجون �إيل توبة»(لو-:)10:15
وم �ع �ن��ي ه ��ذا أ�ن أ�خ� �ب ��ار أالر�� � ��ض ت �� �ص��ل �إيل ��س�ك��ان
ال�سماء�،سواء كانوا مالئكة أ�و أ�رواح قدي�سني.فيعرفون
من يتوب،ومن ال يحتاجون �إىل توبة،وي�سرون لتوبة
اخلاطئ ألنهم �إن كانوا ال يعرفون فكيف �سيفرحون؟
أ
�صلواتنا،لنها حتمل �صلواتنا �إىل
ج-املالئكة تعرف
عر�ش اهلل-:
ؤ
وال�شهادات كثرية علي هذا يف �سفر الر�يا:
ورد يف �سفر الر ؤ�يا(»)5-3 :8وج��اء مالك �آخر ووقف
عند امل��ذب��ح وم�ع��ه مبخرة م��ن ذه��ب،و أ�ع �ط��ي ب�خ��وراً
ك�ث�يراً لكي يقدمه م��ع �صلوات القدي�سني جميعهم
على مذبح الذهب الذي أ�مام العر�ش،ف�صعد البخور
مع �صلوات القدي�سني من يد املالك أ�مام اهلل»
وهنا تري �صلوات القدي�سني ت�صعد أ�مام اهلل،من يد
املالك ومبخرته.فكيف ال يعرفها؟
وكما يعرف املالئكة �صلواتنا ويعرفونها،كذلك احلال
أ�ي�ضاً بالن�سبة �إىل أالربعة والع�شرين ق�سي�ساً:
ً
ورد يف(ر ؤ�)8:5عن أالربعة والع�شرين ق�سي�سا(:ولهم


كل واح��د قيثارات،وجامات من ذهب،مملوءة بخوراً
هي �صلوات القدي�سني،داخل جمامرهم يرفعونها �إىل
اهلل.وه��ذا دليل علي معرفتهم لهذه ال�صلوات التي
يرفعونها �إىل اهلل.
أ
أ
وال �شك أ�ن��ه مم��ا ميكن �ن يقال �ي���ض�اً «مالئكة
أالط �ف��ال»ح �ي��ث ق ��ال ال ��رب »:أ�ن� �ظ ��روا ال
حت�ت�ق��را أ�ح ��د ه� � ؤ�الء ال���ص�غ� أ
�ار،لين
أ�ق � � ��ول ل �ك��م أ�ن م�لائ �ك �ت �ه��م يف
ال���س�م��وات ك��ل ح�ين ينظرون
�إىل وج� � ��ه أ�ب � � ��ي ال � � ��ذي يف
ال�سموات»(مت)10:18
د� -شهادة من أ�نف�س الذين
ا�ست�شهدوا-:
ي �ق��ول ال �ق��دي ����س ي��وح�ن��ا
يف ��س�ف��ر ال� ��ر ؤ�ي� ��ا(-9 :6
�)11إن� � � ��ه مل ��ا ف �ت��ح اخل�ت��م
اخل � ��ام� � �� � ��س،ر أ�ى ن �ف��و���س
ال��ذي��ن ا� �س �ت �� �ش �ه��دوا حتت
امل��ذب��ح،ي �� �ص��رخ��ون ب���ص��وت
عظيم قائلني»حتى متى أ�يها
ال�سيد القدو�س واحلق،ال تق�ضي
وتنتقم لدمائنا من ال�ساكنني علي
أالر�ض؟ف أ�ُ ْعطِ َي كل واحد ثياباً بي�ضاً،وقيل
لهم أ�ن ي�سرتيحوا زماناً قلي ً
ال حتى َيك َمل العبيد
رفقا ؤ�هم»�سل�سلة ال�شهداء..
�إذن فه ؤ�الء قد عرفوا – بعد وفاتهم – أ�ن الرب مل
ينتقم لهم بعد.وهو ي�صرخون �إىل اهلل�:إىل متى يرتك
ال�شر ينت�صر يف أالر�� ��ض؟و�إىل متى ت�ترك أالق��وي��اء
باجل�سد يحطمون أ�والدك؟ و�إىل متى �سي�سفكون هذه
الدماء؟
ؤ
أ
فمن أ�ين له�الء �ن يعرفوا كل هذا؟
أ�ن � � �ه� � ��م ي� � �ع � ��رف � ��ون.وع� � �ن � ��دم � ��ا �� �س� �ي� �ك� �م ��ل ال �ع �ب �ي ��د
رفقا ؤ�هم�،سيعرفون.
ذك� ��ر يف ال �ك �ت��اب امل �ق��د���س ق �� �ص��ة ع�ج�ي�ب��ة ع ��ن �إي �ل �ي��ا
النبي( 2أ�ي)21
تروي الق�صة أ�ن يهورام امللك قتل جميع أ�خوته،و�سلك

مبقدار احلزن وال�ضيقة تكون التعزية ،الن اهلل ال يعطي موهبة كبرية �إال بتجربة كبري ة
(القدي�س مار ا�سحق ال�سرياين)

يف الف�ساد يف ط��ري��ق �آخ ��اب ال��ردي��ة،و أ�ق��ام مرتفعات
أ
لل�صنام،وعمل ال�شر يف عيني الرب..
و�إذ بكتابة من �إيليا النبي ت�صل �إليه..كان �إيليا قد
ترك أالر�ض،و�صعد �إىل ال�سماء منذ �سنوات خلت.
أ�ت ��ت �إل �ي��ه ك�ت��اب��ة م��ن �إي�ل�ي��ا ال�ن�ب��ي ت�ق��ول»:ه�ك��ذا ق��ال
الرب �إله داود أ�بيك:من أ�جل أ�نك مل ت�سلك يف طريق
يهو�شافاط أ�بيك وطرق �آ�سا ملك يهوذا،بل �سلكت يف
طرق ملوك �إ�سرائيل..وقتلت أ�ي�ضاً أ�خوتك من بيت
أ�ب �ي��ك ال��ذي��ن ه��م أ�ف���ض��ل م �ن��ك،ه��وذا ال��رب
ي�ضرب �شعبك وبنيك ون���س��اءك وكل
مالك �ضربة عظيمة 2(»..أ�ي:21
)14-12
ك�ي��ف ح ��دث ك��ل ه��ذا،وك �ي��ف
ع � � ��رف �إي � �ل � �ي� ��ا ك� � ��ل ه� ��ذه
أالخ�ب��ار بعد انتقاله من
أالر�� ��ض؟وك � �ي� ��ف أ�ر� �س��ل
كتابه �إيل ي�ه��ورام ينذر
فيها ب أ�ن الرب �سي�ضربه
و أ�ه� �ل ��ه و� �ش �ع �ب��ه ��ض��رب��ة
عظيمة ب�سبب خطاياه؟
ه��ل ب�ع��د ه ��ذا ن�ت�ك�ل��م عن
معرفة القدي�سني؟
 أ�مور ت�شرح عظمة القدي�سنيومعرفتهم ور�سالتهم:
أ�� -صموئيل النبي يف حياته أ�ُ�ست�شري يف
مو�ضوع أالتن ال�ضائعة(�1صم )9وقيل»:هوذا
رجل اهلل يف هذه املدينة،والرجل مكرم.كل ما يقوله
ي���ص�ير.ل�ن��ذه��ب آالن �إيل ه �ن��اك ل�ع�ل��ه ي�خ�برن��ا عن
طريقنا التي ن�سلك فيها»(�1صم)6-9
ف�إن كان رجل اهلل–وهو على أالر�ض–يك�شف له اهلل
اخلفيات..فكم أ
بالوىل حينما يكون بالروح طليقة يف
ال�سماء مع اهلل؟
أ
ب -لقد ع��رف �إل�ي���ش��ع-وه��و علي الر���ض-مب��ا فعله
ج �ي �ح��زي يف اخل �ف ��اء،ح�ي�ن أ�خ� ��ذ ه ��داي ��ا م ��ن ن�ع�م��ان
ال�سرياين(2مل)27-15 :5
ج -بنف�س ال��و��ض��ع ع��رف القدي�س بطر�س الر�سول
مبا فعله حنانيا و�سفريا يف اخلفاء،و أ�علن ذلك لهما
وعاقبهما( أ�ع )9 ،5:3

ف � � ��إن ك��ان
ال � ��ر�� � �س � ��ل
ي � �ع� ��رف� ��ون
هذه املعرفة
وه� � � � ��م ع �ل ��ى
أالر� ��ض،ف �ك ��م
ب� � � � � � � � � � � � � � � � أ
�الوىل
� �س �ي �ك �� �ش��ف اهلل ل � �ه� ��م يف
ال�سماء؟!
�إن ه � � ؤ�الء ال�ق��دي���س�ين ل�ه��م م�ع��رف��ة ولهم
ر�سالة من أ�ج��ل النا�س.كما أ�ن حياتهم التي كانت
على أالر�ض مل تنته بذهابهم �إىل ال�سماء.
ون�ح��ن نطلب تدخلهم أ�ك�ث�ر مم��ا نطلب م��ن الذين
يجاهدون مثلنا على أالر�ض ومل َي ِ�صلوا بعد..
 أ�مثلة من �شفاعة املالئكة:نرى يف �سفر زكريا النبي مثالني ل�شفاعة املالئكة هما:
أ�� -شفاعة مالك الرب يف أ�ور�شليم�،إذ �صلي وقال»يا رب
اجلنود �إىل متي أ�نت ال ترحم أ�ور�شليم ومدن يهوذا
التي غ�ضبت عليها هذه ال�سبعني �سنة»(زك)12:1
ف�إن كان مالك الرب أ
بالكرث ي�شفع هكذا يف أ�ور�شليم
حتى دون أ�ن تطلب هذا منه،فكم أ
بالكرث �إن طلبت
�صلواته؟
ب� -شفاعة م�لاك ال��رب يف يهو�شع الكاهن،ووقوفه
�ضد ال�شيطان الذي يقاومه وقوله له»لينتهرك الرب
يا �شيطان،لينتهرك الرب .أ�فلي�س هذا �شعلة منت�شلة
من النار»(زك)1،2 :3
ج -مثال �آخ��ر من �سفر التكوين هو:حرا�سة املالك
ألبينا يعقوب وتخلي�صه له .وقد حتدث عن هذا فقال
عند مباركة أ�فرامي ومن�سي»املالك الذي خل�صني من
كل �شر يبارك الغالمني»(تك)16:48
د -ال نن�سي أ�ي�ضاً قول الكتاب عن املالئكة أ�نهم» أ�رواح
خ��ادم��ة مر�سلة للخدمة ألج��ل العتيدين أ�ن يرثوا
اخل�لا���ص»(ع��ب .)14:1ف ��إن ك��ان لهم عمل م��ن أ�ج��ل
الب�شر ع�ل��ى أالر�� � ��ض ،أ�ال ي�ك��ون ل�ه��م نف�س ال�ع�م��ل يف
ال�سماء؟!

وجلد ف أ�نها ترتاع منه ألنها
ال�شياطني �إذا ر أ�وا �إن�سانا قد ُ�شتم أ�و أ�هني أ�و خ�سر �شيئا ومل يغتم بل احتمل ب�صرب َ
تعتقد وتعلم ب أ�نه قد �سلك يف طريق اهلل( أ�بو مقار)



ميخائيل رئيس المالئكة
الجليل في اإلنجيل

معني كلمة “م�ل�اك” يف ال�ك�ت��اب امل �ق��د���س،ويف اللغة
العربانية واليونانية والعربية ه��ي”ر� �س��ول” ،لذلك
ا�ستخدمتيفالكتاباملقد�سبهذااملعنىوهوتنفيذ أ�وامر
اهللو�إعالنحلولهو�إجراءمقا�صدهو�إظهارعظمته.
وميكن تلخي�ص �إ�ستخدام كلمة “مالك” يف الكتاب
املقد�س آ
كالتي:
-1رسول عادي:

ففي �سفر اخلروج يتكلم عن املالك أ�نه ر�سول مر�سل
من اهلل”ها أ�نا مر�سل مالكا أ�مام وجهك ليحفظك
يف الطريق”(خر .)20 :23
-2نبي:

“ه� � � ��ا أ�ن� � � ��ذا أ�ر� � � �س� � ��ل م �ل��اك � ��ي ي� �ه� �ي ��ئ ال� �ط ��ري ��ق
أ�مامي”(مالخي ،)1 :3وكانت هذه النبوءة نبوءة
عن جميء يوحنا املعمدان.
-3أسقف أو كاهن:

يف �سفر الر ؤ�يا جاء ذكر املالك كثريا يف الر�سائل �إيل
الكنائ�س ال�سبع،وكان يق�صد بها أ��ساقفة هذه الكنائ�س
فيقول”اكتب �إيل مالك كني�سة أ�ف�س�س ،”....ويف�سر
هذا الكالم قائال “�سر ال�سبعة الكواكب التي ر أ�يت
على مييني وال�سبع املناير الذهبية،ال�سبع الكواكب
ه��ي مالئكة ال�سبع الكنائ�س,واملناير ال�سبع التي
ر أ�يتها هي ال�سبع الكنائ�س”(ر ؤ� .)20 :1 ,2:1
-4قد يقصد بها اهلل نفسه أو السيد المسيح:

فيقول يف �سفر مالخي النبي”وي أ�تي بغتة �إىل هيكله
ال�سيد ال��ذي تطلبونه م�لاك العهد ال��ذي ت�سرون
به,هوذا ي أ�تي قال رب اجلنود”(مال .)1 :3



ويقول بول�س الر�سول يف ر�سالته �إيل العربانيني”ال
تن�سوا �إ�ضافة ال�غ��رب� أ
�اء,لن بها أ��ضاف أ�نا�س مالئكة
وهم ال يدرون”(عب  ,2 :13تك .)2 ,1 :18
مركزاملالك ميخائيل بني ال�سمائيني:
يعترب ميخائيل رئي�س املالئكة وه��و أالول أ�ي�ضاً يف
ر ؤ��ساء املالئكة ال�سبعة،ففي دانيال يلقب ب أ�نه»واحد
من الر ؤ��ساء أالولني»(دا.)13:10ويف �سفر ي�شوع يقول
عن نف�سه ب أ�نه»رئي�س جند الرب»(ي�ش.)13:5ويف �سفر
دانيال يُدعى ب أ�نه»الرئي�س العظيم»(دا )1:12ولقبه
يهوذا الر�سول ب أ�نه»رئي�س املالئكة»(يهوذا .)9
ت �ع �ت�بره ال�ك�ن�ي���س��ة ب �ن��اء ع �ل��ى ذل ��ك رئ �ي ����س امل�لائ�ك��ة
أالول �ي ��ن ال ��واق ��ف أ�م � ��ام ال� ��رب ع �ل��ى ال��دوام،ي �� �ش �ف��ع
فينا أ�م ��ام ال��رب،وي��داف��ع ع��ن الكني�سة م��ن أ�ع��دائ�ه��ا
ال�شياطني،لذلك تكرمه وتبجله يف منا�سبات كثرية،
ألن �شجاعته ف��اق��ت ال��و��ص��ف،وحم�ب�ت��ه هلل عظيمة
جدا،وغريته على جمد اهلل ال حتد.
الغرية املقد�سة للمالك ميخائيل على جمد الرب يف
العهد القدمي-:
 -1ي�ق��ول الكتاب ع��ن دان�ي��ال النبي أ�ن��ه ��ص��ام ثالثة
لا،مل ي� أ�ك��ل حلماً
أ���س��اب�ي��ع أ�ي � ��ام( أ�ي  21ي��وم �اً) م�ت��ذل� ً
ومل ي�شرب خمراً،وظل �صائماً متذل ً
ال حتى ظهر له
امل�لاك جربائيل»و�إذا بيدٍ مل�ستني،و أ�قامتني مرجت ًفا
ركبتي وعلى ك َّف ّي ي��دي»(دا..)10:10وا� �ض��ح أ�ن
على
ّ
أ
ؤ
دانيال �شاهد الر�يا وهو منبطح على الر���ض،وك��ان
حمتاجا �إىل عون
م�ستندًا على ركبتيه ويديه،وكان
ً
�سماوي ل ُيقيمه.
ي�ق��ول القدي�س ج�يروم:ظ�ه��ر امل�ل�اك يف �شكل �إن���س��انٍ
وو�ضع يده على النبي �إذ كان م�ستلق ًيا على أالر�ض.لقد
حمل �شكله (الب�شري) حتى ال يرتعب!
أ
أ
«فقال ّ
دانيال،لنه من اليوم الول الذي
يل:ال تخف يا
فيه جعلت قلبك للفهم و إلذالل نف�سك ق��دام �إلهك
ُ�سمع كالمك،و أ�نا أ�تيت ألجل كالمك،وقد قاومني رئي�س
مملكة ف��ار���س واح��د وع���ش��رون ي��وم�اً.ف� أ�ت��ى لن�صرتي
ميخائيل أ�حد الر ؤ��ساء أالولني..ولي�س أ�حد ي�ساعدين
على ه ؤ�الء �إال ميخائيل رئي�سكم»(دا .)21 -13:10

العمال ال�صاحلة التي نجُ ازى عليها باحلياة أ
حتى أ
البدية هي من عمل نعمة اهلل
(القدي�س اوغ�سطينو�س)

يربر املالك �سبب ت أ�خريه  21يومًا،وهي التي كان فيها
دان�ي��ال النبي �صائ ًما،لكن مل يعرف دان�ي��ال ذل��ك حتى
َ
متت الثالثة أ��سابيع،فقد كان املالك يعمل ل�صالح النبي
وهو ال يدري.
ريا ما نظن أ�ن اهلل ال ي�سمع ل�صلواتنا أ�و يتباط أ� يف
كث ً
ا إلج��اب��ة،م��ع أ�ن��ه مهتم بنا،ويخفي عنا عمله من أ�جلنا
حتى نكت�شفه يف الوقت املنا�سب،حني ن�صري قادرين على
فهم َّ
خطة اهلل وعمله ألجلنا
أ�و��ض��ح رئي�س املالئكة جربائيل �س ّر ت� أ�خ��ره يف ا إلجابة
على �صالته�،إذ له ثالثة أ��سابيع ُي�ق��اوم «رئي�س مملكة
فار�س»حتى جاء رئي�س املالئكة ميخائيل�،شفيع �شعب اهلل
ومعي ًنا له...ولكن ماذا يق�صد برئي�س مملكة فار�س؟
ال يق�صد هنا ب»رئي�س مملكة فار�س»�إن�سا ًنا بل ال�شيطان
الذي يجرب ملك فار�س ويحركه
�ضد �شعب اهلل،ل��ذا وقف املالك جربائيل ي�سنده املالك
ميخائيل ل ُيحطم أ�عمال عدو اخلري �ضد امل ؤ�منني.
ه��ل ك��ان رئي�س املالئكة جربائيل ع��اج� ًزا ع��ن مقاومة
ال�شيطان؟ملاذا أ�ر��س��ل ل��ه امل�لاك ميخائيل؟ ل�ست أ�ظ��ن
أ�ن حديث املالك هنا يق ِّلل من � أش�ن املالك جربائيل أ�و
ق��درت��ه�،إمن��ا يك�شف عن روح العمل اجلماعي حتى بني
ال�سمائ ِّيني،و أ� ً
ي�ضا يعلن عن اهتمام اهلل ب�شعبه،فري�سل
ال رئي�س مالئكة واحد بل أ�كرث من أ�جل �شعبه.
 -2ويف ��س�ف��ر دان �ي��ال أ�ي �� �ض��ا ج ��اء ذك ��ر رئ�ي����س امل�لائ�ك��ة
ميخائيل حيث ي�ق��ول»ويف ذل��ك ال��وق��ت يقوم ميخائيل
الرئي�س العظيم القائم لبني �شعبك،ويكون زمان �ضيق
مل يكن منذ كانت أ�ُ َّم��ة �إىل ذلك الوقت،ويف ذلك الوقت
يُنجي �شعبك كل من يوجد مكتو ًبا يف ال�سفر»(دا)1:12
يف قمة �سلطان �ضد امل�سيح يقوم رئي�س املالئكة ميخائيل
ويعمل حل�ساب الكني�سة (كما ج��اء يف ر ؤ� ،)12وذل��ك يف
فرتة ال�ضيقة العظيمة التي يعلن عنها ال�س َّيد امل�سيح
(م��ت ...)22-15 :24و� � �س� ��ط ال�ضيق ُي�ن�ج��ي اهلل �شعب
دان �ي��ال ،أ�ي كني�سة امل� ؤ�م�ن�ين املكتوبة أ��سمائهم يف �سفر
احلياة ...أ�نها تتعر�ض دومًا لل�ضيق،لكنها لي�ست من�سية
أ�م��ام اهلل،ب��ل كلما ا�شتدت ال�ضيقة أ�ظ�ه��ر اهلل أ
بالكرث
اهتمامه بها .أ�نها يف يد خمل�صها ال�س َّيد امل�سيح الذي
يعمل لبنيانها،وي�ستخدم مالئكته ور ؤ�� �س��اء مالئكته
حلمايتها...وهنا ي�صف الوحي ميخائيل ب أ�نه الرئي�س
العظيم،كما ين�سب �إليه عمل ال�شفاعة والو�ساطة،وهما
هنا ال�شفاعة التو�سلية عن ال�شعب.

غرية املالك ميخائيل املقد�سة يف العهد اجلديد-:
 -1ج��اء يف ��س�ف��ر ال��ر ؤ�ي��ا»:وح��دث��ت ح��رب يف ال���س�م��اء:
م�ي�خ��ائ�ي��ل وم�لائ�ك�ت��ه ح��ارب��وا ال�ت�ن�ين ،وح� ��ارب التنني
ومالئكته.ومل ي�ق��ووا ،فلم يوجد مكانهم بعد ذل��ك يف
ال�سماء»(ر ؤ�)8:7-12
أ
ي��رى أال��س�ق��ف فيكتورينو�س �ن ه��ذه ه��ي ب��داي��ة فرتة
«� �ض��د امل �� �س �ي��ح» �إذ ي �ح��ارب رئ �ي ����س امل�لائ �ك��ة ميخائيل
�إبلي�س،فيقوى عليه ويُ�سقطه م��ن ال�سماء حتى ال
ي�شتكي �ضد امل ؤ�منني.وهنا يجدر بامل ؤ�منني أ�ن يقفوا
قلي ً
ال يت أ�ملون يف حمبة «رئي�س جند الرب» املالك
اجلليل ال��ذي يحامي عن أ�والد اهلل (دا 1 :12؛ 1
ت�س 16 :4؛ يه �.)9إذ هو كمالك نوراين ي�شتهي أ�ن
ن�صري نورانيني ،مقات ً
ال عنا مالئكة الظلمة!
 -2يقول يهوذا الر�سول(املعروف بلباو�س وامللقب
بتداو�س) يف ر�سالته أ�ن هناك حربا ن�شبت بني
ميخائيل وب�ين ال�شيطان بخ�صو�ص ج�سد
مو�سى النبي ف�ك��ان ال�شيطان ي��ري��د �إظ�ه��ار
ج�سد مو�سى أ�مام ال�شعب لكي يعبدوه،وكانت
عبادة أالوث��ان منت�شرة يف ذلك الوقت،ف أ�راد
ال�شيطان أ�ن يغوي ال�شعب �إىل عبادة أال�صنام
ع��ن ط��ري��ق ع �ب��ادة ج���س��د م��و� �س��ى وا إلب �ت �ع��اد
ع��ن ع �ب��ادة اهلل،ف �غ ��ار م�ي�خ��ائ�ي��ل رئ�ي����س امل�لائ�ك��ة
غ�يرة ال��رب،ف� أ�خ�ف��ى ج�سد مو�سى ودف�ن��ه يف مكان ال
يعرفه أ�حد»فدفنه يف اخلواء يف أ�ر�ض مو�آب مقابل
ب �ي��ت ف �غ��ور ومل ي �ع��رف �إن �� �س��ان ق�ب�ره �إىل ه��ذا
اليوم»(تث.)6:34
“و أ�ما ميخائيل رئي�س املالئكة فلما خا�صم
�إبلي�س حماجا عن ج�سد مو�سى مل يج�سر
أ�ن ي� ��ورد ح �ك��م اف �ت��راء ب ��ل ق ��ال ل�ي�ن�ت�ه��رك
ال��رب”(ي��ه.)9:1ف�م��ع أ�ن رئي�س املالئكة على
حق ويعرف احلقيقة متامًا،لكنه ينفذ كل عمل
متخف ًيا يف الرب،مل يرد أ�ن يورد حكم افرتاء
م ��ن ذات� ��ه ب ��ل يف ت��وا� �ض��ع مم �ل��وء ��ش�ج��اع��ة
قال”:لينتهرك الرب”.
بركة و�شفاعة املالك اجلليل ميخائيل
فلتكن مع جميعنا�..آمني

كن �صابرا �شاكرا غري متذمر فالتجارب آ
والالم أ
والحزان لي�س لها �إال ال�صرب لكي ت�صل �إىل
امليناء ب�سالم ،وال�شكر خري ُمنقذ للو�صول �إىل معرفة اهلل (القدي�س أ�باهور البهجورى)



مـن هــــو؟
هو أالول يف ر ؤ��ساء املالئكة ال�سبعة:ميخائيل وغربيال
ورافائيل ( وه� ؤ�الء ذكروا يف الكتاب املقد�س ) و�سوريال
و�صداقيال و�سراتيال و أ�ن��ان�ي��ال ( وه � ؤ�الء أ���ش�ير �إليهم
ال�ت�ق�ل�ي��د ال�ك�ن���س��ي يف ال�ك�ت��ب الطق�سية ) وم�ع�ن��ى ا�سم
ميخائيل ( م��ن مثل اللـه) وه��ذه العبارة قالها امل�لاك
ميخائيل حينما حارب ال�شيطان الذي تكرب على العلي
وق��ال يف قلبه « أ��صعد �إىل ال�سموات أ�رف��ع كر�سي فوق
ك��واك��ب ال�ل�ـ��ه و أ�ج �ل ����س ع�ل��ى ج�ب��ل ا إلج �ت �م��اع يف أ�ق��ا��ص��ي
ال�شمال ،أ��صعد فوق مرتفعات ال�سحاب ،أ��صري مثل العلى
« ( أ��ش . ) 14 – 13 : 14
جن ��ده ك �ث�ي�راً ي� ��ودى م �ه �م��ات خ��ا� �ص��ة ف �م �ث� ً
لا يف العهد
القدمي-:
جن��ده ه��و ال��ذي ظ�ه��ر لي�شوع ب��ن ن��ون ق��ائ��د �شعب بنى
�إ�سرائيل يف هيئة رجل م�سلحاً وله هيئة مهيبة و�سيفه
م�سلول بيده قائ ً
ال له :أ�نا رئي�س جند الرب آالن أ�تيت...
ثم أ�بلغ ي�شوع خطته ل�سقوط أ�ريحا (ي�ش . ) 5 – 1 : 6
وجنده أ�ي�ضاً هو الذي أ�نقذ الثالث فتية القدي�سني من
�آتون النار املتقد و�صريه كالندى البارد ومت�شى الثالثة
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فتية يف و�سط آالتون ي�سبحون اللـه بفرح مع مالك الرب
( دانيال . ) 28 – 25 : 3
و أ�ثناء رج��وع �شعب بنى �إ�سرائيل من �سبى بابل حاول
رئي�س مملكة فار�س عرقلة ذلك فوقف مقابله جربائيل
املالك يقاومه وينازعه حتى أ�تى ميخائيل رئي�س املالئكة
إلعانته يف هذه املهمة املوكلة �إليه «وهوذا ميخائيل واحد
من الر ؤ��ساء أالولني جاء إلعانتي»( دا . )14 – 13 : 10
وفى العهد اجلديد أ�ي�ضاً-:
ك��ان ميخائيل ه��و امل�ك�ل��ف م��ن ق�ب��ل ال�ل�ـ��ه ب��احل��رب �ضد
ال�شيطان ف أ�ي فرحة تكون للرئي�س ميخائيل وهو املكلف
من قبل اللـه باحلرب �ضد ال�شيطان وقد حتطم وتقيد
بدماء امل�سيح القائم من القرب منت�صراً.
وهو أ�ي�ضاً الذي ي�سند ال�شهداء أ�ثناء احتمالهم للعذاب
حتى اال�ست�شهاد.
لذلك جند املالك ميخائيل يقوم مبهمات خا�صة ولي�ست
عادية لذلك ت أ�كد و أ�نت تطلب �شفاعته أ�نك تطلب �شفاعة
رجل املهمات اخلا�صة.

من يعمل ف�ضيلة ابتغاء املجد الباطل كفاعل بال أ�جر ( أ�بونا ميخائيل البحريي)

�إذا هاجمتك التجارب فال تف�شل أ�مامها بل أ�طلب من الرب أ�ن تكون تلك التجربة �سبب بركة
(القدي�س أ�باهور البهجورى)
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»)4ال�صا ِن ُع
† يقول(�سفر املزامري :104
َّ
َم َ
َاحاَ ،و ُخدَّا َم ُه َنا ًرا ُم ْل َت ِه َب ًة»،فيقول
ال ِئ َك َت ُه ِري ً
أ
أ
أ
أ�رواح �ي �ن لي�س لها �ج���س��اد،وب��ال�ت��ايل ال
يوجد فيها اجلن�س ويق�صد بها لي�س فيها
 genderف��امل�لائ �ك��ة ل�ي����س ف�ي�ه��ا ذك��ر
و أ�نثى.ولذلك كما ق��ال ال�سيد امل�سيحَ ”:ال
ُي َز ِّو ُجو َن َو َال َي َت َز َّو ُجو َن،ب َْل َي ُكو ُنو َن َك َم َ
ال ِئ َك ِة
ال�س َماءِ”(�إجنيل متى .)30 :22
ا ِ
هلل فيِ َّ
† �شهود يهوه يعتقدون يف زواج املالئكة
ألن ل��دي�ه��م ف�ه��م خ��اط��ئ ل�ل آ��ي ��ة” أ�َ َّن أ�َ ْب � َن��ا َء
ا�س أ�َ َّن ُهنَّ َح َ�س َن ٌات”(�سفر
ا ِ
هلل َر أ�َ ْوا َب َناتِ ال َّن ِ
ال�ت�ك��وي��ن ،)2 :6ف�ي�ف���س��روا ه��ذه آالي ��ة ب ��نأ
أ�والد اهلل هم املالئكة تزوجوا بنات النا�س
و أ�جنبوا منهم جبابرة ب أ��س.وهذا الكالم ال
ي�صح أ�ن يقال باملرة ألن املالئكة لي�س فيهم
ذكر و أ�نثى.
أ
ً
† املالئكة �ي�ضا يتميزون بالطهر والرب
وال� �ق ��دا�� �س ��ة،ف� �ف ��ي امل � �ج ��يء ال � �ث ��اين ي �ق��ال
ع��ن امل���س�ي��ح أ�ن � ��ه� �“ :س �ي � أ�ت��ي م��ع مالئكته
القدي�سني”،ون�ص آالي��ة ه��وَ ”:و َم� َت��ى َج��ا َء
ا ْب � ُ�ن ا ِ إل ْن ��� َ�س��انِ فيِ مجَ ْ ��دِ ِه َو َج��مِ �ي� ُع المْ َ� َ
لا ِئ � َك � ِة
ا ْل ِقدِّي�سِ َ
ني َم َع ُهَ ،فحِ ي َنئِذٍ ي َْجل ُِ�س َعلَى ُك ْر�سِ ِّي
مجَ ْ دِ هِ”(�إجنيل متى .)31 :25
† وه�ن��ا ن���س� أ�ل �� �س� � ؤ�ال�:إذا ك��ان ال�شيطان
م �ل��اك و�� �س� �ق ��ط،ه ��ل مم� �ك ��ن أ�ن ي���س�ق��ط
املالك؟وا إلجابة:ال.
ف��ال��ذي ح ��دث أ�ن امل�لائ �ك��ة اج� �ت ��ازوا ف�ترة
اخ �ت �ب��ار.امل�لائ �ك��ة ال��ذي��ن ��س�ق�ط��وا � �ص��اروا
��ش�ي��اط�ين وال مي�ك��ن أ�ن ي �ع��ودوا لرتبتهم
امل�لائ�ك�ي��ة م��رة أ�خ��رى.وال��ذي��ن جن�ح��وا يف
االخ �ت �ب��ار ��ص��ار ل�ه��م �إك�ل�ي��ل ال�ب�ر بحيث ال
ميكن أ�ن يخطئوا مرة أ�خرى.
† وامل�لائ�ك��ة لهم ط��اع��ة عجيبة هلل وهم
يختلفون عنا يف ذلك.يقول امل��زم��ور :103
“ َب ��ا ِر ُك ��وا ال � � َّر َّب َي��ا مَ� َ
لا ِئ � َك � َت � ُه المْ ُ� ْق � َت��دِ ِري� َ�ن
ُق � َّو ًة،ا ْل � َف��اعِ � ِل�ي َ�ن أ�َمْ � � � َر ُه عِ � ْن � َد �� َ�س � َم��ا ِع � َ��ص �وْتِ
َك� َ
لامِ �هِ” أ�ي جمرد أ�ن ت�سمع املالئكة كلمة
اهلل تنفذها فوراً”فعبارة “عند �سماع �صوت
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كالمه” ت�شبه ق�صة يف ب�ستان الرهبان ،حيث † ونقول اجلمع غري املح�صى.
قيل عن أ�حدهم أ�نه كان يكتب �شيئاً و أ�ثناء عمل املالئكة:
كتابته �سمع �صوت معلمه فلم يكمل الكلمة مالئكة للت�سبيح:
ال�ت��ي يكتبها ب��ل مل يكمل احل��رف ولذلك واملالئكة درجات وطغمات ،فهناك ال�شروبيم
طاعة املالئكة طاعة �شاملة و�سريعة ويف ( أ�ح �ي��ان �اً ي���س�م��ى ال �ك��روب �ي��م ج�م��ع ك ��روب)
التو.لذلك نحن نقول يف �صالتنا “لتكن وال�سريافيم جمع ��س��اراف(ال�ي��اء وامل�ي��م يف
م�شيئتك ك�م��ا يف ال �� �س �م��اء( أ�ي ك�م��ا يفعل اللغة ال� ِع�بري��ة تعطي �صيغة اجلمع)وهم
خم�ص�صني للت�سبيح.
املالئكة)كذلك يكون على أالر�ض”
† والف�ضيلة عند املالئكة من طبيعتهم .مالئكة للخدمة:
أ�ي ال يبذلون ج�ه��داً لكي يقوموا ب أ�عمال † وه �ن��اك م�لائ�ك��ة ل�ل�خ��دم��ة ي�ق��ول عنهم
أ
الف�ضيلة.لنه ال ي��وج��د م�ق��اوم��ة داخلهم ال�ك�ت��اب“ :ال��ذي��ن أ�ر� �س �ل��وا ل�ل�خ��دم� أ
�ة،لج��ل
أ
لهذه الف�ضيلة...نحن كب�شر عندنا “الروح العتيدين �ن يرثوا اخلال�ص”
ت�شتهي �ضد اجل�سد واجل�سد �ضد الروح ...وهنا يوجد �شيء جميل جداً أ�ود أ�ن أ�ذكركم
امل�لائ �ك��ة ال ي��وج��د ع�ن��ده��م ه ��ذا ال �� �ص��راع .به،فمع أ�ن الكروبيم وال�سرافيم خم�ص�صني
يقومون بالف�ضيلة بتلقائية بدون جمهود للت�سبيح �إال أ�ن أ��شعياء النبي عندما ر�آهم
وقد أ��صبحت طبيعتهم.
أ�م��ام العر�ش ا إلل�ه��ي ي�سبحون ويقولون”
ُ
ُ
ُ
و�س”(�سفر �إ�شعياء :6
† وامل�لائ �ك��ة مي �ت��ازون ب��ال �ن��ور ف�ق��د ج��اء ق��دُّ و�� ٌ�س،ق��دُّ و�� ٌ�س ،قدُّ ٌ
يف ر� �س��ال��ة ب��ول ����س ال��ر� �س��ول أالوىل أله��ل ،)3ق ��ال”:وي ��ل يل ق��د هلكت ألين �إن���س��ان
جن�س ال�شفتني و أ�عي�ش و�سط �شعب جن�س
كورنثو�س”:مالك من نور”
† كذلك املالئكة ميتازون باجلمال الفائق .ال�شفتني”والكتاب يقول لنا أ�ن��ه :مبجرد
ول��ذل��ك يف ا�ست�شهاد القدي�س ا�ستفانو�س أ�ن ن�ط��ق أ���ش�ع�ي��اء ب��ذل��ك ،ت��رك ال�سرافيم
وم�س
ق��ال”:ن�ظ��ر اجلميع �إل�ي��ه ف ��إذا وجهه ك أ�نه الت�سبيح و أ�خذ جمرة من على املذبح َّ
�شفتيه وق��ال ل��ه ”:أ�ن��ت آالن قد طهرت أ�ي
وجه كمالك”.
† واملالئكة أ�ي�ضاً ميتازون بخفة احلركة مل ي�ستطع ال�سرافيم أ�ن يحتمل أ�ن يقول
أ�ي من املمكن أ�ن ينتقل املالك من ال�سماء �إن�سان عن نف�سه”لقد هلكت” فهب إلنقاذه
أ
للر�ض يف حلظة واحدة.
وك أ�ن ال�سرافيم يقول له”:وهل من املمكن
ول ��ذل ��ك يف ب �ع ����ض ك �ت��ب ال�ل�اه ��وت ك��ان��وا أ�ن نرتكك تهلك”
ي���س� أ�ل��ون ه��ذا ال �� �س � ؤ�ال :ه��ل يقطع امل�لاك طغمات املالئكة:
و� �س �ط �اً؟،ا إلج��اب��ة:ال ،ف��امل�لاك ينتقل من ي��وج��د يف امل�لائ �ك��ة م��ا ي�سمى ب��ال��رئ��ا��س��ات
مكان ملكان فج أ�ة
وال� ��� �س�ل�اط�ي�ن وال� �ك ��را�� �س ��ي وال ��رب ��وب� �ي ��ات
أ
† املالك قد يظهر بهيئة أ�إن�سان�،و يظهر (رب��وب �ي��ات ج�م��ع رب – أ�ي م�ل�اك برتبة
بهيئة م�لاك ل��ه ج�ن��اح�ين�،و بهيئة مالك
رب) ،ولذلك بالن�سبة لربنا نقول عليه رب
له �ستة أ�جنحة.وال نعرف كيف يظهر.
أالرباب أ�ي لو كل ه ؤ�الء املالئكة أ�رباب يكون
† ع ��دد امل�لائ �ك��ة رب ��وات.و”ال ��رب ��وة” أ�ي ربنا رب أالرباب كما أ�نه ملك امللوك.
“ع���ش��رة �آالف” نحن ن�ق��ول يف �صالتنا :وال��ر ؤ���س��اء أ�همهم ميخائيل وغ�بري��ال ( أ�و
“ أ�لوف أ�لوف وقوف قدامك وربوات ربوات ج�برائ�ي��ل) وراف��ائ�ي��ل و� �س��وري��ال ،فهناك 7
يقدمون لك اخلدمة”.
ر ؤ��ساء مالئكة كبار.

اقر أ� كتابك املقد�س وبانتظام فمن خالله اهلل معك يتحدث ،ونف�سـك تتقـد�س
(القم�ص ديو�سقور�س املحرقي)

أ�َعْ َد ْد ُت ُه” (�سفر اخلروج .)20 :23

املالك أ�نقذ بطر�س:
عالقتنا باملالئكة:
 )1نبني الكنائ�س على أ��سمائهم ون�سمي املالك أ�نقذ بطر�س وهو يف ال�سجن فبمجرد امل�لاك ير�شد كرينيليو�س وبطر�س:

أ�ن قال له تعال معي وجد بطر�س ال�سال�سل
أ��سماء على أ��سمائهم:
أ
† ن�ح��ن ن�ح��ب امل�لائ �ك��ة وه ��م ي�ح�ب��ون�ن��ا .قد انفكت و�سار معه فوجد البواب تفتحت
ولذلك نحن نبني الكنائ�س على أ��سمائهم� .إىل أ�ن أ�خرجه خارجاً.
و كذلك ن�سمي أ��سماء على أ��سمائهم�..سواء املالك ينتهر ال�شيطان من أ�جل يهو�شع:
ورد يف �سفر زكريا النبي �إ�صحاح “ :3ر أ�يت
أ��شخا�ص عاديني أ�و أ��ساقفة أ�و مطارنة.
ال�شيطان يعاك�س يهو�شع رئ�ي����س الكهنة
 )2نحن نت�شفع باملالئكة.
ف�خ��رج أ�ح ��د امل�لائ�ك��ة م��ن ط��ائ�ف��ة أالرب ��اب
عمل املالئكة معنا:
وانتهر ال�شيطان قائ ً
 )1با إلنقاذ  )2وا إلر�شاد  )3والب�شارة..
ال“ :لينتهرك الرب
يا �شيطان لينتهرك الرب ،أ�لي�س هذا �شعلة
 )1ا إلنقاذ:
منت�شلة من النار؟!”،
ال�سلم ال�سمائي:
† يف ر ؤ�ي��ا أ�ب��ون��ا يعقوب لل�سلم ال�سمائي املالك يعزي �إيليا النبي:
كانت املالئكة �صاعدة ونازلة عليه .والبع�ض يف ق�صة �إيليا النبي عندما ك��ان هارباً من
يف�سرها أ�نها �صاعدة بطلبات النا�س ونازلة �إيزابيل امللكة التي أ�رادت قتله .جاءه مالك
الرب وع ّزاه و أ�عطاه خبزه تكفيه  40يوم.
باحتياجاتهم لتعطيها لهم.

املالك احلار�س:

† ون�سمع عن املالك احلار�س الذي يحر�س
الب�شر وخا�صة أالطفال.
وهنا أ��س أ�ل هل كل �إن�سان له مالك حار�س؟
وا إلجابة :ال فامل�س أ�لة ال حتتاج .ألن مالك
واح��د ميكن أ�ن يحر�س مدينة ب أ�كملها .أ�و
�شعب ب أ�كمله .فاملالئكة مقتدرون قوة.
† ي�ق��ول الكتاب م�لاك ال��رب ح��ال حول
خ��ائ�ف�ي��ه وي�ن�ج�ي�ه��م”ه�ن��اك م�لائ�ك��ة ح��ال��ة
ح ��ول� �ن ��ا ال ن� ��راه� ��ا ل �ك �ن �ه��ا ح ��ال ��ة ح��ول �ن��ا
وتنجينا.ويقول ال��رب ع��ن ال�ن��ا���س الذين
يف �ضيقة”:فيِ ُك ِّل ِ�ضي ِق ِه ْم َت َ�ضا َي َقَ ،و َم َال ُك )2ا إلر�شاد:
ا إلر�شاد يف اختيار زوجة إل�سحق:
َح ْ�ض َر ِت ِه َخ َّل�صَ ُه ْم”(�سفر �إ�شعياء .)9 :63
أ
أ
† �ما يف مو�ضوع ا إلر�شاد فنجد �نه عندما
املالئكة مقتدرين قوة:
أ�راد أ�ب��ون��ا �إب��راه�ي��م أ�ن يختار زوج��ة البنه
† املالئكة أ�قوياء جداً.فهم مقتدرين قوة.
† مالك واح��د �ضرب مرة  185.000من ا�سحق ،أ�ر�سل عبده أ�ليعازر الدم�شقي،وقال
جي�ش �سنحاريب.واملالك املُهلِك �ضرب كل ل ��ه:اذه ��ب وم�ل�اك ال ��رب ��س�ير��ش��دك كيف
أالبكار.
تختار زوجة البني
املالك ي�شفي املر�ضى يف بركة بيت ح�سدا:
نالحظ أ�ي�ضاً يف يوحنا أ��صحاح  5يف ق�صة
امل��ري����ض ال ��ذي ل��ه � 38سنة ج��ال���س�اً ب�ج��وار
ال�برك��ة .يقول الكتاب“ :ك��ان ينزل مالك
يحرك املياه يف الربكة ف� أ�ول من ينزل بها
ي���ش�ف��ى”،وه��ذا ل��ه معنيني:املعنى أالول:
أ�ن امل�لاك يهتم باملر�ضى ويريد �شفائهم.
وامل �ع �ن��ى ال� �ث ��اين:ق ��وة امل �ل��اك امل �ع �ج��زي��ة.
فبمجرد أ�ن ي�ح��رك امل ��اء ي�ك��ون ق ��ادر على
ال�شفاء.

ا طيباً
ك��رن�ي�ل�ي��و���س ق��ائ��د امل��ائ��ة ك ��ان رج�ل� ً
و أ�مم�ي�اً ،ظهر له امل�لاك و أ�ر��ش��ده أ�ن يذهب
�إىل يافا ،و�سيجد بيت �سمعان بطر�س وهو
�سري�شده م��اذا يفعل .ونف�س املل��اك ظهر
لبطر�س .ورتب املالك أالم��ور حتى يدخل
كرينيليو�س وعائلته ا إلميان.

املالئكة يف �سفر الر ؤ�يا:

اهلل أ�ر�سل مالك لكي يري النا�س ما يكون
وم��ا ينبغي أ�ن ي�ك��ون يف امل�ستقبل .ومنهم
م�لائ�ك��ة ك��ان��ت ل�ل�ع�ق��وب��ة ،وم�لائ �ك��ة ك��ان��ت
للب�شارة.

املالك جربائيل يف�سر الر ؤ�يا لدانيال:

†يف ��س�ف��ر دان �ي��ال �إ� �ص �ح��اح  8ع�ن��دم��ا ر أ�ى
النبي دانيال الر ؤ�يا ومل يعرف لها تف�سري.
ق��ال ال��رب للمالك جربائيل .ف�سر الر ؤ�يا
لهذا الرجل.

 )3الب�شارة:

† مالئكة الب�شارة معروفني.املالك الذي ب�شر
العذراء مرمي والذي ب�شر يو�سف النجار والذي
ب�شراملجو�سوالذيب�شرالرعاة.

املالئكة يف خدمة اهلل:

† وكان املالئكة مع امل�سيح بعد املعمودية
ي�ق��ول ال �ك �ت��اب”:و�إذا مالئكة ال��رب ج��اءت
ل �ت �خ��دم��ه” † ،ويف �آخ � ��ر ال ��زم ��ان ي �ق��ول
الكتاب”:ير�سل مالئكته ليجمعوا خمتاريه
من أ�قطار أالر�ض كلها وعن جميئه الثاين
قيل “ :أ�ن��ه ي أ�تي يف جمد أ�بيه مع مالئكته
وحينئذ يجازي كل واحد ح�سب أ�عماله”
† وك �م��ا ك ��ان ل�ل�م�لائ�ك��ة دور يف امل �ي�لاد
وال�ب���ش��ارة ك��ان ل�ه��م دور يف ال�ق�ي��ام��ة حيث
ظ �ه��روا ل�ل�ن���س��وة ق��ائ �ل�ينَ “ :م � ��ا َذا َت� ْ�ط � ُل� نْ َ
ْب�
الحْ َ � َّ�ي َبينْ َ أَالمْ �وَاتِ ؟! َل ْي َ�س ُه َو ه ُه َنا ،ل ِك َّن ُه
َقامَ!” (�إجنيل لوقا .)5 :24
املالك ير�شد مو�سى النبي:
املالك أ�نقذ دانيال:
أ
ً
أ
املالك الذي جنى دانيال من جب ال�سود † .م��و��س��ى ال�ن�ب��ي ق��ال ل��ه ال ��ربَ ”:ه ��ا أ�َ َن ��ا † وهناك �ي�ضا املالك الذي جاء ودحرج
دان �ي��ال ي �ق��ول”:ال �ه��ي أ�ر� �س��ل م�لاك��ه ف�سد ُم � ْر�� ِ�س� ٌ�ل َم�ل َ�ا ًك��ا أ�َ َم � ��ا َم َو ْج� � ِه � َ�ك ِل� َي� ْ�ح� َف� َ�ظ� َ�ك احلجر حتى يرى النا�س القرب.
أ�فواه أال�سود”..
فيِ ال� َّ�ط� ِري��قِ َ ،و ِل� َي��جِ ��ي َء ِب� َ�ك ِ� إلىَ المْ َ� َك��انِ ا َّل�ذِي

أ�نت حمل ،فال ت�ضع ر أ��سك يف فم أ
ال�سد ثم تبكى وتقول لقد �إفرت�سني( أ�بونا يو�سف ا�سعد)
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ال تقبل أ�ن ت�سمع �ضعفات أ�خيك أ�و تلومه و�إال ف أ�نت هالك أ
(النبا �إ�شعياء)

الذي عنده رجاء حقيقي يطلب ملكوت اهلل فقط ،و فيما يخ�ص حاجات احلياة الوقت َّية
�ستعطى له بكل ت أ�كيد (القدي�س �سريافيم)
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