صالة ضد الشعوذة

صالة ضد الشعوذة
كيفية ممارسة الصالة ضد الشعوذة
لكي حيظى كل مسيحي تقي على عون مباشر يف الصعوابت اليت قد يواجهها نتيجة التأثري
الشيطاين والشعوذة ،جيب أن تكون حبوزته املواد الروحية األساسية التالية:
أ) الصالة التالية ضد الشعوذة
ب) أيقونة للقديسني كرباينوس ويوستينة
ت) زيت مقدس من قنديل القديسني الساهر [إذا توفّر].
ث) مياه مقدسة من دير القديسني كرباينوس ويوستينة [إذا توفّرت ،وإالّ أي مياه مقدسة].
فعالة لكل من يعاين من
ؤمن مساعدة وراحة ّ
إستعمال هذه العناصر يومياً بنعمة ربنا سوف ي ّ

التأثري الشيطاين.

يبخر منزله ويضيء شعمة من مشع العسل أمام أيقونة
حني تقتضي احلاجة ،على املؤمن أن ّ

القديسني كرباينوس ويوستينة ،بينما جيب أن يُبقي قنديالً ساهراً مشتعالً يف زاوية األيقوتات يف

منزله يف كل األوقات.
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عليه أن يركع على ركبتيه ويقرأ الصالة ضد الشعوذة أبشد اإلنتباه والوقار .وعند النهاية،
عليه أن يرسم إشارة الصليب على نفسه ابلزيت املقدس املأخوذ من القنديل الساهر للقديسني.
إذا كان صباحاً واملؤمن مل أيكل بعد ،من املفيد له أن يتناول القليل من املاء املقدس ،األمر

الذي ميكن القيام به يف أي وقت آخر من النهار حني تقتضي احلاجة ،وذلك إذا شعر املرء
بصعوبة معينة نتيجة أتثري شيطاين ما.
***

ميكن للصالة ضد الشعوذة أن ترافقها صلوات أخرى من كنيستنا ،وخاصة اخلدمة اليت هي
األنسب واألكثر صلة يف مثل هذه احلالة ،نعين هنا الباراكليسي للقديسني كرباينوس و يوستينة.
ميكن ممارسة مجيع هذه الصلوات يومياً إبميان وصرب ووقار ،وخاصة حني تكون لدينا حالة

جدية من اإلزعاج الشيطاين املتواصل.

عالوة على ذلك ،ميكن للمؤمن قراءة الصالة ضد الشعوذة ملنفعة أقرابئه ،وأيضاً إذا اقتضت

احلاجة ألصدقائه ومعارفه وألشخاص آخرين غري معروفني له ابإلسم ،الذين وألسباب خمتلفة ال
يريدون القيام هبا أو هم غري قادرين على ذلك.
***

مع ذلك ،على املصاب أو على الشخص الذي يرغب مبمارسة الصالة ضد الشعوذة أبالّ
ينسى أهنا ال جتلب املنفعة الفورية ببساطة أو مصادفة ،وذلك ألهنا تفرتض سابقاً هذه النقاط:
جيب أن ترافق الصالة توبة صادقة واعرتاف منتظم وصريح ،ومناولة متكررة من األسرار
الطاهرة ،والتواضع واحملبة وطهارة اجلسد والنفس والصوم واإلحسان والصالة بال انقطاع.
2

ومجيع هذا األمور طبعاً جيب أن متارس ابلتوافق مع إرشاد من أب روحي مستقيم الرأي
ودراسة األسفار املقدسة والكتب املقدسة األخرى يف كنيستنا ِ
(سري القديسني وكتاابت األابء
القديسني) ،اليت تعلّمنا كيف حنيا يف حمبة ونور وشركة الروح القدس ،مصانني من كل عمل
ظالمي أيتينا من األرواح النجسة.
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ابسم اآلب واإلبن والروح القدس .آمني.


أيها السيد الرب يسوع املسيح إهلنا وخملصنا احملب للبشر ،إذ حنن واثقني بصالحك الذي

ال يُدرك جنثو أمامك اتئبني ومن األعماق نتضرع إليك بشفاعات القديسني الشهيدين اجمليدين
كرباينوس ويوستينة أبن تُبطل وتقتلع وتُبيد كالدخان وتسحق كل رابط شيطاين من كل مكان

حترر عبدك هذا من كل غيظ ومرض ،من الشعوذة واإلعتداء الشيطاين ،من
من سيادتك ،وأن ّ

كل عذاب ومكروه ،من كل شعوذة وعرافة وتبصري وفتنة تسبّب هبا البعض ابلتعاون مع احليّة
القدمية.



أنت أيها الكلي الصالح مبعرفتك الغري حمدودة تعلم سبل مستنبط الشر واألماكن اليت فيها

جعل هذا حيصل :لذلك نتضرع إليك أبن تستجب لنا سريعاً حنن أبناؤك الغري املستحقني،
وبشفاعات قديسيك الشهيدين كرباينوس ويوستينة إمنح عبدك هذا خالصاً سريعاً من قوة
الشيطان وأعماله.

 ألنك أنت طبيب وجتديد وتعزية نفوسنا وأجسادتا أيها املسيح إهلنا ولك نرفع اجملد مع
أبيك الال بدء له وروحك الكلي قدسه الصاحل واحمليي ،األن وكل أو ٍان وإىل دهر الداهرين.
***


ليقم هللا ويتبدد مجيع أعدائه ،وليهرب مبغضوه من أمام وجهه



لتُسحق كل القوات املضادة حتت عالمة صليبك الكرمي.



اي قوة الصليب الكرمي احمليي اإلهلية غري املقهورة اليت ال تدرك ،ال ترذلينا حنن اخلطأة.

4



اي رب ،أنت أعطيتنا صليبك مبثابة سالح ضد الشيطان؛ فهو يتزلزل ويرتعد غري قادر أن

حيتمل رؤية قوته؛ ألهنا تُقيم األموات وقد سحقت املوت؛ لذلك حنن نسجد لدفنك وقيامتك.


بصليبك أيها املسيح املخلص أرشدتا إىل ح ّقك وأنقذتا من مكائد العدو؛ اي من قام من



الصليب حامي املسكونة أبسرها؛ الصليب مجال الكنيسة؛ الصليب قوة امللوك؛ الصليب

بني األموات ،أهنضنا حنن الذين سقطنا يف اخلطيئة ،ابسطاً يدك أيها الرب احملب البشر،
بشفاعات قديسيك.
سند املؤمنني؛ الصليب عزة املالئكة وجرح الشياطني.


اي رب بشفاعات مجيع قديسيك ووالدة اإلله ،امنحنا سالمك وارمحنا ،ألنك وحدك

متعطف.
ٌ
أبوليتيكيون القديسني كرباينوس ويوستينة
ابللحن الثالث .وزن "ثيوس بيستيوس"

نلت نعمةً ابلروح القدس ،نور املعرفة اي كرباينوس ،وأخزيت الوحش املبدع التجربة ،مث أكملت

الطريق ابإلست تتتشت تتهاد ،مع يوست تتتينة املؤهلة الفؤاد ،فتشت تتفعا  ،الثالوث واضت تترعا ،أن مينح اجلميع
الرمحة العظمى.
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قنداق
ابللحن الرابع .وزن "اي من ارتفعت"

لكرباينوس العظيم نرمن ،الذي أشرق من الزيغ جنماً ،ومن ساحر صار  ،مقدساً ،ويوستينة التقية

لتكرم معه ،ألهنما جاهدا سوايً يف اإلميان ،واآلن يشفعان معاً ،للمسيح لصفح زالتنا.
بصلوات أابئنا القديسني ،أيها الرب يسوع املسيح إهلنا ارمحنا .آمني.



6

