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a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٧{

  

  آمني باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد
  تقدمي

الراهب القمـص    يديك أيها القارئ العزيز الكتاب التاسع من كتب          بني
  . اليت تتحدث عن فضائله وبعض معجزاتهفلتاؤس السرياين

، القمص فلتاؤس هذا الكتاب يتكلم عن فضيلة األمانة اليت كان يتحلى ا           
 فاألمانة أوالً هي صفة من     .واليت أوصلته إىل هذه الدرجة من القداسة والشفافية       

  .ت اهللا القدوسصفا
   ).١٤: ٣رؤ   " ( اَألمـني  الـشاهد  اآلمـني، : "  مكتوب عنه يف سفر الرؤيـا      @

 " ثُــم ـــتأَياءَ  رمـــةً، الــسوحفْتإِذَا مو  سفَــر ضـــيأَب  ســالالْجو ـــهلَيى  ععــدينـــاً يأَم 
  ). ١١: ١٩رؤ  " ( ويحارِب يحكُم وبِالْعدلِ وصادقاً،

 الرحمـةُ . كُرسـيك  قَاعـدةُ  والْحـق  الْعـدلُ : "  مكتوب عنه يف سـفر املـزامري       @
   ).١٤: ٨٩مز  " ( وجهِك أَمام تتقَدمان واَألمانةُ

 خـرج  مـا  أُغَيـر  والَ عهـدي  أَنقُـض  الَ .. أَكْـذب  الَ: "  يقول الرب عن نفسه     @
نم يفَتوهذه أمانة مطلقة ). ٣٤، ٣٣: ٨٩مز  (  "ش.  
 هـل . فَينـدم  إِنـسان  ابـن  وال فَيكْـذب  إِنـساناً  اُهللا لـيس : " يقول عنه موسى النيب   @

   ).١٩: ٢٣عدد  " ( يفي؟ وال يتكَلم أَو يفْعلُ؟ وال يقُولُ
 " حقَويـه  منطَقَـةَ  واَألمانـةُ  متنيـه  ةَمنطَقَـ  الْبِـر  ويكُـونُ : "  يقول عنه إشعياء النيب    @

  .اهللا متنمطق باألمانة ). ٥: ١١إش ( 
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 }٨{

  

 كَخـادمٍ،  بيتـه  كُـلِّ  فـي  أَمينـاً  كَـانَ  وموسـى : "  يقول معلمنا بـولس الرسـول     @
 إِنْ نحـــن  وبيتـــه. تـــه بي علَـــى فَكَـــابنٍ  الْمـــِسيح وأَمـــا . بِـــه يـــتكَلَّم  أَنْ للْعتيـــد شـــهادةً

   ).٥: ٣عب  " ( النهاية ثَابِتةًإِلَى وافْتخارِه الرجاِء بِثقَة تمسكْنا
  .مطلوب منا أن نتشبه باهللا يف فضيلة األمانة

 ووكَـالَءِ  الْمـِسيحِ  كَخـدامِ  اِإلنـسانُ  فَلْيحـِسبنا : "  يقول معلمنا بولس الرسول    @
رِسائ١: ٤كو ١ " ( اِهللا ر.(   
كون أمناء مع اهللا يف عبادتنا يف خدمتنا يف اعترافاتنـا ويف حياتنـا     ن جيب أن    @

  .اخلاصة
 ومن ضـمن    .كون أمناء مع الناس يف معامالتنا، يف عالقاتنا       ن كما جيب أن     @

 وجيب أيـضاً أن نكـون   ،اآلخريناألمانة املطلوبة االلتزام والتدقيق واحترام    
  . مع أنفسنا على صحتنا وأموالنا وأعمالنا وأقوالناأمناء

  :اإلنسان األمني يأخذ من اهللا مكافأة مثلثة @
 إِكْليـلَ  فَـسأُعطيك  الْمـوت  إِلَـى  أَمينـاً  كُـن : "  وعد باحليـاة األبديـة     – ١

اةي١٠: ٢رؤ (   "الْح.(   
 يجِـده  سـيده  جـاءَ  إِذَا الَّـذي  الْعبـد  لـذَلك  طُـوبى : "  املدح والتكـرمي   – ٢

  .، أي يفعل واجبه بأمانة )٤٣: ١٢لو  " ( هكَذَا يفْعلُ
   "أَموالـه  جميـعِ  علَـى  يقيمـه  إِنـه  لَكُـم  أَقُـولُ  الْحـق : "  الثقة والترقيـة   – ٣

ــو (     "الْكَـــثريِ فـــي أَيــضاً  أَمـــني الْقَليــلِ  فـــي اََألمــني " ،  )٤٤: ١٢لـ
   ).١٠: ١٦لو ( 
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وهكذا إن سلكنا مع اهللا باألمانة يكون لنا نصيباً مع اهللا كلي األمانة وحمب              
 الذي سـلك مـع اهللا       القمص فلتاؤس السرياين  األمانة، ويكون لنا نصيباً مع      

باألمانة يف حياته القصرية على األرض فأقامه على احليـاة األبديـة الطويلـة              
 لكَـي  اَألرضِ أُمنـاءِ  علَـى  عينـاي " الصادق  والسعيدة يف السماء، حسب وعده      

 مهـسلـي  أُجعم .كالالً  طَرِيقـاً  الــسكَـام ــونِي  همـدخالَ ي  كُنـســطَ يسـي  وتيــلُ بامع 
شغ .كَلِّمتبِ الْمالَ بِالْكَذ تثْبي امأَم يني٧، ٦: ١٠١مز  " ( ع.(   

ألمانة والقداسة اليت بدوا لن يرى أحد الرب ويعيننـا يف           اهللا يعطينا حياة ا   
 وكل القديسني الـذين أرضـوا اهللا بأعمـاهلم    أبانا فلتاؤسجهادنا كما أعان    

  .الصاحلة وسريم النقية
  .بشفاعة أمنا الطاهرة مرمي وصلوات أبينا املكرم األنبا تواضروس الثاين

  .ونعمة الرب تشملنا وتباركنا آمني
  

  
  

  صوم امليالد ايد    
 م٢٠١٧ديسمرب     
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  ك يا أبانا القديس البارن نطلب إليواآل

إلله  ليكمل لنا الرب اةأن تذكرنا أمام عرش النعم
  .مسرية حياتنا بسالم ويعيننا كما أعانك

 .آمني
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يـضاً  أهـو   ف إذاً   ،ذاته  وكما أن اهللا كامل يف    ،  صفة من صفات اهللا    مانةاأل
 يتـوهج   واحدة من أبرز صفاته الـيت      انة اهللا الدائمة  وأم،  ل صفاته ك يف   كامل

 .نعمة اهللا إىل بلوغ األمانة إال استناداً يف نسانكماهلا عند املقارنة مع تعثراإل
،  )٧: ٤٩ش إ ( “ وقُـدوسِ  أَمـني ” والكتاب املقدس قد وصف لنا اهللا أنه      

أم ،  ٣٧: ٨٩مـز    ( “اَألمـني  اهداَلـش ” ) ١٢: ١١هو   ( “اَألمـنيِ  الْقُـدوسِ ”
  “ هــوالرب  أَمــني ”) .٩: ١كــو ١ (“ اُهللا هــو  أَمــني ”)  ٥: ١رؤ ، ٥: ١٤
  ).٣: ٣تس ٢( 

 ) ١٠: ٩٦، ٩: ٩٨، ٤: ٧٦، ٨: ٩مز ( ستقامته الكاملة ا وأمانة اهللا تعين  
)  ٢٤: ١٨ تـك    (تـه    وعدم تراجعه عن كلم    ) ٣١: ٣ رو   (وصدقه املطلق   

بغـري  )  ٣١: ١٧أع  ،  ١٣ ٩٦،  ٩: ٩٨،  ٨: ٩مز   ( ة باحلق والعدل  وحكم
 .) ١٧: ١بط ١، ٩: ٦أف ، ١١: ٢ رو (حماباة 

   حتققت كـل مواعيـد اهللا      هففي،   املسيح يسوع تتجلى أمانة اهللا كاملة      ويف
   “ِهللا لمجـــــــد ، اآلمـــــــني  وفيـــــــه  الـــــــنعم  فيـــــــه  فَهـــــــو  اِهللا مواعيـــــــد  كَانـــــــت  مهمـــــــا َألنْ” 
 .) ٢٠: ١كو ٢( 

 غَـسلَنا  وقَـد ،   أَحبنـا  الَّـذي  ” ،) ١٦: ٣يـو   ( وبه وفيه مت الوعد باخلالص      
 ـنـا  مانطَايخ  ـهمالنهاية ليكونوا بـال     إىل   نيوفيه يثبت املؤمن  .  )٥: ١رؤ ( “ بِد

 يـسوع  ربنا يومِ في لَومٍ بِالَ النهاية إِلَى أَيضاً سيثْبِتكُم الَّذي ” .لوم عند ظهوره  
  “ ربنـــــا الْمـــــِسيحِ يـــــسوع ابنِـــــه شـــــرِكَة إِلَــــى  دعيـــــتم بِـــــه الَّـــــذي اُهللا هـــــو أَمـــــني الْمــــِسيحِ 

 اد املعد هلم منذ    إىل   ه معه ي سيدخل مؤمن   جميئة الثاين  ويف . )٩،  ٨: ١كو  ١( 
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 يف  فكل حقوقنـا  ،  ة اهللا الدائمة  وحبسب أمان  . )٢٥: ٣٤مت  (  تأسيس العامل 
 .إن متسكنا حنن أيضاً خبالصنا، مكفولة لنا تكون املسيح

 الَ الَّـذي  أَمـني  اَهللا ”التجارب يف    ضمان جناتنا  يفه،  وأمانة اهللا ال تستقصى   
 كُمعـدـونَ  يبرجت  قـا  فَـوونَ  ميعطتـسيف   رجاؤنـا  يوه.  )١٣: ١٠كو١( .“ ت 

ــا ــران خطايان  لَنــا يغفـر  حتــى، وعـادلٌ  أَمــني فَهـو  بِخطَايانــا اعترفْنـا  إِن ”: غف
 . )١: ٩يو١( “  إِثْمٍ كُلِّ من ويطَهرنا خطَايانا
خالصـنا    وباعث يقيننـا يف   ،  عبور حبر العامل بسالم    يف    أيضاً سندنا  يوه

 الـيت   لنا طريق األمانـة     ترسم  أيضاً اهللاستعالن إهلنا األمني وأمانة     ااألخري عند   
  : قال رب اـد يـسوع      إذ ) ١٠: ٢رؤ  ( “ .أَمينـاً  كُـن  ”ن حنيا ا    أأوصانا  

 نتعلم  ي لك  ومثاالً اًنفسه منوذج   فاهللا يقدم  . )٢٩: ١١مت  ( “  منـي  تعلَّمـوا  ”
ـ      فهو ظل أمينـاً   ،  منه   ومل يهـرب مـن املـوت      ،  يعلـى تـدبريه اخلالص
”  ـي  الْكَـأْسطَـانِي  الَّتأَع ا؟  أالَ اآلبهبـرحـىت   وأطاع،   )١١: ١٨يو  ( “  أَش
يقـول لنـا  املـوت إذ  نا أن نكون أمناء حىت    الذلك أوص ،  فع على الصليب  ر :  
”  ينـاً  كُـنإِلَـى  أَم  تـوذواتنا  فيه    نبذل الذياحلد   إىل   يأ،   )١٠: ٢رؤ  ( “ .الْم

 . أمناءنظلأن  من أجل،  حبياتنايونضح
 أي  ،جيب أن تكون أمانة مشوليـة     ،   العزيز ئالقارالنسبة لك أيها    واألمانة ب 

 أمانـة   ب أن تكـون   جيكما  ،  أا تشمل حياتك كلها سواء العاملية أو الروحية       
ستقامة ن تسلك باال  أ أي    أمانة سلوكية  وتكون،  دائمة ومستمرة وليست وقتية   
 .واهـب  من نعم وم هستخدام ما نلت  احسن  وأن ت ،  كل أيام غربتك على األرض    

  :واألمور الثانوية علـى الـسواء  ، األمور اجلوهرية يف  أمانةجيب أن تكون كما  
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”  ـنيـي  اََألميـلِ  فالْقَل  ـنيـضاً  أَمـي  أَيريِ  فألن من حيرص   ،   )١٠: ١٦لو  (  “ الْكَـث
األمـور   يف   يسلك أيضاً باألمانة    أن ياألمور الصغرية من الطبيع    يف   على األمانة 

ة عندما تقتصر األمانـة     ماملفارقة صارخة وصاد   من هنا تكون   ،اهلامة واملصريية 
وربنـا  ، القضايا الرئيـسية  يف ستهانةستهتار واال اال ويأيت،  اهلامشية على األمور 

تعـشري النعنـع     يف   يسوع املسيح أدان الكتبة والفريسيني الذين كانوا يدققون       
أساسه  أي   “ موسِالنـا  أَثْقَـلَ ”  نفس الوقت يهملون     ويف ...والشبث والكمون 

ا كم. )٤٢: ١١لو  ،  ٢٣: ٢٣مت   ( “ واِإلميـانَ  والرحمـةَ  الْحـق  ”ومركزالثقل فيه   
ويسود التـسيب   ،  األمور الرئيسية وحدها   يف   أنه ليس مقبوالً أن يعتد باألمانة     

ترتلق  اليت   كأخطاء اللسان : يهملوا ثانوية    يعتربه البعض أموراً   ما والتساهل يف 
وأخذ ،  لتزام باملواعيد بغري مربر   واحلنث بالوعود وعدم اال   ،   أثناء الكالم  بسهولة

 ...وغريها، ما ليس لنا أو أكثر مما نستحق
 إال أا تعترب  هتمام  تستحق اال   ال ةن بدت للبعض أشياء هين    إو،  وهذه كلها 

 حنو جهتت وأن النفس    يالبنيان الروح  يف    يدب الضعفاحلقيقة مؤشر على أن     يف  
 إىل  اية املطاف  يف   يالطريق الرحب السهل املؤد    إىل   من الباب الواسع  الدخول  

  .) ٢٤: ١٣لو ، ١٣: ٧مت ( اهلالك 
  : العزيزئعلم أيها القاراو

باءنا القديسني علـى    آساعدت   هي اليت    ن األمانة إ
ـ ول،  اهللا إىل   فكثريون يبدأون الطريق  .. ة السعيدة األبدي إىل   الوصول ن جنـد   ك

ذلك هو   يف   والسبب،  والبعض مل يصل  ،  ماء والبعض يتأخر  الس إىل   البعض يصل 
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أو أن  ،   يستطيع أن يـصل أو أن يتـأخر        هحيات يف   ه حسب أمانت  الذي نساناإل
 ..اليصل

 ااألبدية السعيدة وتتمتع ا وإليك أيه      إىل    تصل يحياتك لك  يف   فكن أميناً 
 ...تساعدك على أن تكون أميناً اليت  العزيز بعض جماالت األمانةئالقار

 
نعرض هنا   ولكننا،   كل احلياة سواء العاملية أو الروحية      يجماالت األمانة تغط  

 :بعض من جوانبها الرئيسية

a 
 حمبوبه وتقـديره  نسانعالقة حب اهللا حنو اإل    هي   حقيقتها يف   هليةالوصية اإل 

يبقـى  ،  عهده يف    أميناً نساناإلفبقاء  ،  نسانبه لإل هللا مسح ا ،   أشبه بعهد  يه،  له
 .همصدر حياتهللا مرتبطاً با
فقد أراد اهللا أن    ،   تكشف عن حرية إرادته    إذ،  نسان ترفع من شأن اإل    يوه

،  معـه  ييتعامل معه على مستوى فائق فأعطاه الوصية ليفتح باب احلوار العمل          
 حتكمها قـوانني الطبيعـة كـسائر        ةليآفتكون طاعته هللا ليست طاعة غريزية       

رادته املقدسة وحبه للحق اخلـارج مـن أعماقـه      إمنا تقوم على    إو،  خلوقاتامل
طريق التمتع   هي   مناإ،   وال كبتاً له   نسانفالوصية ليست حرماناً لإل   ته  بكمال حري 
حفـظ   يف  بأمانة وترتبط األمانـة  نسانن سلك فيها اإل   إ،  رادة احلرة بقدسية اإل 

 فـي  لتـسلُك  إِهلَـك  الـرب  تقـي ت ”: الكتـاب  إذ يقول ،  الوصية مبدى حمبتنا هللا   
 كُـلِّ  ومـن  قَلبِـك  كُلِّ من إِهلَك الرب وتعبد وتحبه ) بأمانة( “  طُرقه كُلِّ

فِْسكفَظَ نحتا وايصو بالر هضائفَر١٣، ١٢: ١٠تث ( “ ..و.(  



a ًكان أمينا a  

 }٢٤{

  

  “ وصـاياي  فَـاحفَظُوا  بـوننِي تح كُنـتم  إِنْ ” :وقد قـال الـسيد املـسيح      
 نحفَـظَ  أَنْ: اِهللا محبـةُ  هـي  هـذه  فَـإِنَّ ” : ويقول القديس يوحنا  ،   )١٥: ١٤يو  ( 

 اهـايصو . اهـايصوو  تـسيلَـةً  لَيويقول عنها معلمنـا داود      . )٣: ٥يو  ١(  “ ثَق
. وحـق  أَمانـةٌ  يديـه  أَعمـالُ ” ،  ) ٨٦ :١١٩مز( “  أَمانـةٌ  وصـاياك  كُـلُّ  ” :النيب
 . )٧: ١١١مز ( “  أَمينةٌ وصاياه كُلُّ

 هي يعترب أن إمتام الوصية وطاعتها    ،  حفظ الوصايا اإلهلية   يف    األمني نسانواإل
 واحفَـظْ  اللَّـه  اتـقِ : كُلِّـه  اَألمـرِ  ختـام  فَلْنـسمع  ”: هذه احليـاة  يف من أهم واجباته 

 اهـايصـذَا  َألنَّ وه  ـونـسان اإل ه  ولذلك يوصينا مجيعـاً     .) ١٣: ١٢جا   (“ كُلُّـه
  :فيقول لنا.  وصايا اهللايف  أن نسلك بأمانةيرجالقديس يوحنا الد
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  }٢٥{

  

a 
هذا النضال على    يف   وثبات،  حياة كفاح مستمر ونضال    هي   حياتنا الروحية 

حماوالً أن  ،  ية ضد شهواته ورغباته وميوله الدنيو      األمني دائماً  نسانأن يسلك اإل  
عامل  يف   وات وبأن يسبح  وبالصل،  وبالسرية املقدسة ،  ستواه بالتأمل الدائم  مب يرتقي

اليت ،  وسائط مناسبة  إىل   نسان هذا الطريق حيتاج اإل    ويف،  ئمةاالروح بتأمالت د  
ومجيع املمارسات الروحيـة    ،  األسرار املقدسة  :ينسميها بالوسائط الروحية وه   

 الكتـاب   - العطـاء    - الصوم   -الصالة  (  :مثل. الكنيسة املقدسة  اليت حتددها 
وغـري    التـداريب الروحيـة    - حماسبة النفس    -بيح   التس - التأمل   -املقدس  

، اهللا مـن   تقربـه  ي فيها بأمانة فه   نسانذا سلك اإل  إ وهذه الوسائط    .)...ذلك
 .الالئق به كمخلوق على صورة اهللاملستوى  يف وترفعه ليكون دائماً

لن يستغىن    فإنه ، الروحية هحيات يف   رتفعا مهما   إنسان أيضاً الزمة لكل     يوه
، ممارستها يف    أو قصر  نساناإل ن بعد عنها  إو،   الدائم يذاؤه الروح  غ يفه،  عنها

 . حملاربات خطريةهويعرض نفس،  الروحية تفترهن حرارتإف
  )٢٤: ٤يـو   (   أن تكون بالروح واحلـق     يتقتضفممارستها   يف   األمانةأما  

أن تقدم   و ) ٣٨ - ٣٧: ١٤،  ١٣: ١٣مر،  ٤١: ٢٦ مت (وباملواظبة والسهر   
وتفعـيالً حملبـة اهللا   .  )٦: ١١عب ( اً عن بر اإلميان ون تعبريهللا وحده وأن تك 

 ... والقريب
بالـساعات    مبلل وال حيـس    نساناليشعر اإل ،  وحينما متارس ذه الصورة   

ن إولكـن   ...  يتعبد له    يالذ  اهللا خالقه  ييقضيها بني يد   اليت   واأليام والسنني 



a ًكان أمينا a  

 }٢٦{

  

تكـون  إمنا  ،  ري ذلك  غ  شيء  شكلية كفريضة وال   ة بطريقة آلي  نسانمارسها اإل 
 .مبثابة نزع الروح من اجلسد

 شيء ذاته من كل     ي أن خيل  يه الروحية جيب عل   هممارست يف    األمني نسانواإل
حينئذ يتحدث إليه )  ٣: ٦نش  ( “ لي وحبِيبِي لحبِيبِي أَنا” ليكون بكليته هللا 

  “ ائفيـه لخ الـرب  سـر  ”.  ويكشف له مـن أسـراره      هويستمع منه وهو حيدث   
 اآلنَ” :  القدمي ويقـول لنـا  ذ مني اإلهليلذلك يوصينا الوح)  ١٤: ٢٥مز  ( 

  ).١٤: ٢٤يش (  “وأَمانة بِكَمالٍ واعبدوه الرب اخشوا
a 

 ) ١: ١١عب( “  تـرى  الَ بِـأُمورٍ  واِإليقَـانُ  يرجـى  بِمـا  الثِّقَـةُ  فَهـو  اِإلميـانُ ” 
على كالم اهللا كما     احلياة احلاضرة بناء   يف   نسانالثقة مبا يرجى أن يتحقق لإل     أي  

نتظـار  ا و يجمده األبد  يف   شتراكاالأي  . احلياة األبدية  يف   تشمل الثقة مبا يرجى   
واإليقان بـأمور ال    ... نتظار قيامة األجساد ومتجيدها     ا من السماء و    الثاين هجميئ
اإلميـان   احلاضر مثل  يف    أو ياملاض يف    سواء ة موجود حبقائق  معناه اليقني ،  ترى

واإلميان خبلق العامل من    ،  وأصل اخلليقة كلها  ،   هو أصل الوجود   الذينفسه  هللا با
 اإلميان بأن يسوع املسيح املولـود مـن         يأ واإلميان بالتجسد ،  العدم بقدرة اهللا  

 وبكل األمور اليت  ،  هامتميان مبوت املسيح وقي   واإل،  ياهللا احل  العذراء مرمي هو ابن   
 . هأكملها املسيح ألجل خالصنا بتجسد

ويسلم ،  له اد  السيد املسيح  يف    أن يثق  ه جيب علي  هإميان يف    األمني نسانواإل
لذلك يقول  ،   ميلك على حياته   يالذ  وامللك ه ليكون هو املخلص لنفس    هله حيات 

“  للْمؤمنِ مستطَاع شيٍء فَكُلُّ تؤمن أَنْ تستطيع كُنت إِنْ” : لك السيد املسيح



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٢٧{

  

 شـيء  قدرته على كل     وذا يوجهنا اهللا بأن نضع ثقتنا فيه ويف       )  ٢٣: ٩مر  ( 
 . حياتنا يف  ويكمل كل مقاصدةي يعمل فينا عمله اإلهليلك

 تسلمناه من   ي الذ ي متسكك بإميانك املسيح   عقيدتك تعين  يف   يضا أمانتك أو
 غراًءإضطهاداً أو اضغط سواء كان   ي  وأال تسمح أل  ،  ولنيباء األ جنيل ومن اآل  اإل
 .املسيح احلق واحلياة يف أن يدفعك إلنكار عقيدتك، أو ديداً بالقتل، و شهوةأ

  )١٢: ٢ يت٢( .“ سينكرنا يضاًأ فَهو ننكره كُنا نْإ ”
 وجـه  يف   فهذا هو وقت الشهادة األمينة للمخلـص واـاهرة باإلميـان          

بلـيس حـىت    إومقاومة عمل   ،  الم الشهادة بالصرب والشكر   آوقبول  ،  املقاومني
 .النفس األخري

a 
مجيعاً، بداية من العهد الـذي       هعهود يف    أن يكون أميناً   نسانجيب على اإل  

 اليت هئر عهودسا إىل يوم املعمودية يف   نيابة عنه ،   جحد الشيطان   يف نطقت به أمه  
 إىل  ونعد اهللا بعدم الرجوع   ،   كل مرة نتوب فيها نتعهد     ي كثرية فف  ييذكرها وه 

كل مرة نأكل فيها جسد الـرب يـسوع املـسيح     يف  و... اخلطية مرة أخرى    
 إىل   ونعترف بقيامته ونذكره   هنتعهد أننا سوف نبشر مبوت    ،  ونشرب دمه املقدس  

 ...أن يأيت
 سائر املناسبات وخباصة   يف    أمام اهللا  نسانإلوجد تعهدات كثرية يتعهدها ا    تو

 الـيت   ه مجيع تعهدات  ي يف ي هو الذ  هحيات يف    األمني نسانواإل،  أوقات الضيقة يف  
  :قال عنها الكتـاب    اليت    نذوره يضاًأهذا النطاق     ويدخل يف  ..نطق ا أمام اهللا   

 ). ٥ :٥جا ( “  تفي والَ تنذُر أَنْ من خير تنذُر الَ أَنْ” 



a ًكان أمينا a  

 }٢٨{

  

  : العزيزئأيها القار لذلك
كـل عهـودك     وتتذكر،  نفسك إىل   عليك أن جتلس  

 من أن ملها متاماً وال حتاول أن        ري فهذا خ  ً، ا ولو متأخرا   ي تف يلك،  ونذورك
أو النذر ينـصحك    ،  وقبل التعهد ،   واهية جحبج،  أو تتخلص منها  ،  تغري و تبدل  
 “ اللَّه قُدام كَالَمٍ نطْقِ إِلَى قَلْبك يسرِع الَو فَمك تستعجِلْ الَ  ”:الكتاب قائالً

 .) ٢: ٥جا ( 
ـا  إ،  ألا ليست لـك   ،  البكور والعشور  يف   واألمانة أيضاً تشمل أمانتك   

ال إو،  خوة الـرب  إسواء كان للكنيسة أو     ،  همستحقيإىل  تدفعه  ،  نصيب الرب 
  :ال يقول الكتـاب   وعن هذا امل  ،  عندك “ مال ظلم  ” هي   كانت هذه األموال  

  ).٩: ١٦لو ( “  الظُّلْمِ بِمالِ أَصدقَاَء لَكُم اصنعوا ”
 فَــإِنكُم اللَّـه؟  اِإلنـسانُ  أَيـسلُب   ”: الــنيبيســفر مالخــ يف ويقــول اهللا

  . )٨: ٣مال ( “  والتقْدمة الْعشورِ في سلَبناك؟ بِم: فَقُلْتم. سلَبتمونِي
a 

 الَ أَنْ ”يعرف قدراته وحيترمها وال يتجاوزها و       ،  ه األمني مع نفس   نساناإل
 ـيئتري  قـا  فَـوـي  مغبنأَنْ ي  ـيئترـلْ  يب  ـيئترقُّـلِ  إِلَـى  يعويضع .  )٣: ١٢رو ( “ الت

يلة حياة الفـض   يف    السلوك ويف،   فيهتم بروحه ونقاوة قلبه    يأمامه مصريه األبد  
وال . مقاومة اخلطيـة   يف   ويكون أميناً جداً  ،  ي روحه غذاءها اليوم   يويعط،  والرب

 فال ختور وال ه إرادتيويقو،  بل يضبط نفسه متاماً  شيء يف أي    يتساهل مع نفسه  
لذلك ال   األفضل إىل    األمني مع نفسه دائماً يصلح من نفسه       نسان واإل .فعتض

، توبـة حقيقيـة عنـها      مام اهللا ويقدم  يربر نفسه وال جياملها بل يظهر عيوا أ       



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٢٩{

  

ـ ،  عن عيوب النفس وقصورها أو التهوين من شأا يضفالتغا هو كمـ ن  ي خيف
، اء الـشف  وتكون النتيجة تأصل الضعف ورمبا تعذر     ،  مرضه وينكره فال يعاجله   

لطمة قاسية  إىل   وقد حتتاج النفس  .. زدواج احلياة   ا الرياء و  ويأيت،  وتبقى العيوب 
  . التوبة تفيق وتطلبيك

 :ئ القاريعزيز
 وليس  شيءن خسرا خسرت كل     إن لك نفس واحدة     أعلم  ا

نسان لو ربح العامل   ماذا ينتفع اإل  ” ستمرار أنه   الذلك ذكر نفسك ب   ،  ما يعوضها 
 . حرص على خالصهااو، هتم حباضر نفسك ومستقبلهااف.. “ كلة وخسر نفسه

a 
العقـل   إىل ن قدسنا احلـواس نـصل  حن ذا ماإو، أبواب الفكر هي   احلواس
  :داخلنـا  يف   هللاوعندئذ نستحق معاينة ا   ،  قيق للقلب الن  ي هو الطر  يالطاهر الذ 

 هـي   واحلواس)  ٨: ٥مت  ( “  اللَّـه  يعـايِنونَ  َألنهـم  الْقَلْـبِ  لَألنقيـاءِ  طُـوبى  ”
سـم  اد  توظيفها بكل أمانة     لذلك جيب ،   أن نشكر اهللا عليها    يينبغ اليت   النعم

يد الـشيطان    يف   سوف تصري أداة  ،  حواسنا يف   ن مل نكن أمناء   إو،  القدوسهللا ا
 وكـن أمينـاً  ،  دائماً لعالقتك حبواسك العزيز ئالقارنتبه أيها   اإذاً  . لفعل الشر 

 يتأتيك عن طريقهـا أن تـثري أوتغـذ    اليت نطباعاتحبيث ال تسمح لال   ،  فيها
، شـيء كل   يف    اهللا دائماً  رضاءستعمل حواسك إل  ابل على العكس    ،  أوجاعك

أو عن طريق ممارسة الفضائل املخالفـة       ،  إما عن طريق املقاومة الداخلية املباشرة     
 .لألوجاع
 



a ًكان أمينا a  

 }٣٠{

  

a 
رو ،  ٣٠ - ١٤: ٢٥مت  ( .  ما أشار إليه الكتاب املقدس بالوزنات      يوه

احلـرص عليهـا    يفهذه كلها نعم ينبغ،  )٣١ – ١: ١٢كو ١،  ٨ – ٦: ١٢
هللا  من أجـل جمـد ا      هاستثماراجيب  بل  ،  ما ال يفيد   ومحايتها وعدم تبديدها يف   

 يف  كمن يبدد عمره احملـدود    ،   من األمانة  ال يعترب  ذلك   وعدا،  خرينخدمة اآل و
أو أمـام  ، اهلـذر و، املكاملـات  يف واللذة والكسل أو يهدر وقته،  اللهو الفارغ 

 إال القليل للـصالة ومعرفـة      يتبقىفال  ،  الكمبيوتر للتسلية شاشات التليفزيون و  
 هأو من يدمر صـحت   ،  وتنمية الذهن وخدمة اتمع والكنيسة    ،  الكلمة والدراسة 

أو مـن   ،  واملخـدرات ،  أو إدمان التدخني واخلمور   ،  واألغذية الضارة ،  بالنهم
 إِنْ ”: الوصية تقول له  ف عدم أمانة    ه وهذا كل  .يستخدم ذكاءه يف الشر وتدبريه    

 “هـو  أَنـتم  الَّـذي  مقَـدس  اِهللا هيكَلَ َألنَّ اُهللا فَسيفِْسده اِهللا هيكَلَ يفِْسد حدأَ كَانَ
 .) ٣: ١٧كو ١( 
a 

واخلادم  .) ٦٣: ٦يو ( “  وحياةٌ روح ” هي بل، ليست اخلدمة جمرد كالم
ا حمبة متأل قلب اخلادم حنو    إ.. احلياة   إىل   ميهخمدو يف   حيوهلا اليت   األمني له الروح  

حيب اهللا ويريد أن اجلميع     ،  خدمته يف   واخلادم األمني ..  وحنو الناس    هاهللا وملكوت 
 . اهللا إىل ويريد أن يوصلهم، وحيب الناس، هحيبون

واخلادم األمني هـو وسـيلة      .. تعليم  ها  أكثر من ،  قدوة وتسليم  هي   اخلدمة
 .. ية السليمة بكل فضائلها إيضاح للحياة الروح
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واخلادم األمني .. خرين وفيض على اآل، متالء من الروح القدس ا هي   اخلدمة
 يستطيع  ي له شركة وحياة مع املسيح وخربة سابقة باحلياة الروحية لك          يهو الذ 

 هذه .. متألا ييفيض إال الذ   ال،  لذلك،  الناس من خالل حياته    إىل   أن يقدم اهللا  
 يسعى كل خادم أمـني للمـسيح أن        اليت   خلدمة األمينة بعض مواصفات ا  هي  

 ... ميارسها فطعامه وراحته أن يعمل مشيئة اهللا ويتممها 
ميان على نقاوته وأصـالته     التعليم ضرورة قصوى ليظل اإل     يف   واألمانة أيضاً 

حيثنا أن نثبت علـى مـا        والكتاب املقدس ،  ولتسليمه صحيحاً لألجيال القادمة   
  “ تعلَّمـت  ممـن  اًــــــــــــــــــــــــــ عارِف ،وأَيقَنت تعلَّمت ما علَى فَاثْبت نتأ اوأَم ”:تعلمناه

 ومـا  ” :خرين أمناء أيضاًآ ما تسلمناه ونودعه   ةوأن نعلم بأمان   . )١٤: ٣ يت٢( 
هتعــــــمــــــي سنم ودهبِــــــش ريِينأ، كَــــــثــــــهعداســــــاًأ وــــــاَء أننم ،ــــــونَيــــــوا  نْ أكْفَــــــاًءأ كُونلِّمعي 

 . ) ٢: ٢ يت٢(   “يضاًأ خرِينآ
فاخلادم األمني اليقدم أفكاره اخلاصة كعقيدة وال يقدم تعليماً للناس إال ما            

 . ق قديسيهايقد تسلمه من الكنيسة عن طر
a 

 العبـادة والدراسـة     دراسته وواجباته ويوازن بني    يف   نتظميالطالب األمني   
استذكار دروسه ومراجعاا، وحريصاً على      يف   ويكون أميناً ،   والرياضة والترفيه

 .ألن الغش ضد األمانة، متحاناتاال يف وال يغش، جناحه وتفوقه
 يف  لتزام باملواعيد والدقـة واجلديـة      اال فاألمانة تترجم يف  ،   جمال العمل  ويف

كما . واجبات العمل كاملة  الء وأداء   وحسن التعامل مع الزم   ،  وقتالالعمل كل   
 يف  وإتقان العمـل والعدالـة    ،  أنه ال يتقاضى رشوة وال يقبل هدايا مقابل عمله        



a ًكان أمينا a  
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وبالنسبة للمدير أو الرئيس فاألمانة تتطلب منه العـدل واحلـزم        ،  ةتقدير األجر 
وأن يعـيش  . نتظام والدقةاال يف حترام العاملني والعمالء وتقدمي القدوة  اوالعفة و 

 .احلياة العملية يف  املسيحيةه مبادئنساناإل
وسـوف  ،  لتفعيل األمانة  يفالدراسة وممارسة األعمال الشك أا جمال عمل      

: ١٣مـت   ( . هذا العامل حىت وقت احلصاد     يف   تظل احلنطة والزوان ينميان معاً    
 .خرونوخيزى اآل،  ووقتها تتمجد األمانة وأصحاا )٣٠
a 

فتكـون  ،  يـف يوتنجو من التز  ،  عندما متتزج احملبة باألمانة حتتفظ خبواصها     
واألمانة حتصن  ،  هدف وجودها يعترب  ق ذلك   ي وحتق ،عطاًء مكتفياً الينتظر املقابل   

احملبـة  إن   .ستغالل والتعـصب  والطمع واال ،  وحب التملك ،  احملبة من األنانية  
 على  يوتضف،  عيف والفقري والغريب وكل حمتاج    تأخذ بيد الض   هي اليت    األمينة
نار متأججة ال تقدر سيول البغضة مهمـا         هي   .العدل والفرح والسالم  ،  احلياة

  ال يمنا ترحب بالتعب الذ   إ،  واحملبة األمينة ال تعرف الراحة    ،  عظمت أن تطفئها  
 .  قدام اهللاىينس

ل تتأىن وترفـق    ينفذ صربها بل تظ    وال،  احملبة األمينة تغفر وتسامح وتتنازل    
و أ أن تتفاخر    ي وتنسى نفسها وتستح   ،اخلري يف   مؤملةوحتتمل وتصدق وترجو    

 احملبة األمينة   .خرين ال النكسارهم  وال تعرف احلسد بل تفرح لفرحة اآل      ،  تنتفخ
  بل ترى   )٨ – ٤: ١٣كو  ١( ال تنحاز وال تتعصب وال حتتد وال تظن السوء          

ة ال تنتظر شيئاً مـن       متجرد يلذلك فه  ،جه السيد املسيح احملب   وكل البشر   يف  
 .الناس



a القمص فلتاؤس السرياين a 
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 صـداقة  تثمـر ، خرإذا قوبلت مبحبة أمينة مماثلة من اآل    ،  وهذه احملبة األمينة  
  :والصداقة نعمة كربى يـسميها القـديس بطـرس الرسـول          . تقاوم الزمن 

بـل  ،  حمبة األخ  إىل   لصديقاوقد ترقى حمبة    ،   )٧: ١بط  ٢( “  أَخوِيـةً  مـودةً  ”
ويقـول  )  ٢٤: ١٨أم  ( “  اَألخِ مـن  أَلْـزق  محـب  يوجـد ”  .تتجاوزهـا رمبا  

ـ         الصديق ا ” :يشوع بن سرياخ   ، اًزـألمني ملجأ حصني من جيـده وجـد كن
الصديق األمني دواء احليـاة     ،   وقيمته بال حدود   شيء لهالصديق األمني ال يعاد   

  . )١٦ – ١٤: ٦سرياخ  ( “ه والذين خيافون الرب جيدون
البذل واخلدمة املتجردة املتبادلـة   يف  وتظهر،  تدميهامانة تدعم الصداقة و   واأل

لتزام واال،  المواملساندة وقت اآل   الفرح يف   واملشاركة،  خالص وعدم اخليانة  واإل
. نتقـاد والعنـاد واإلهانـة   اال يف والتحفظ، بالوعود واملواعيد وسهولة التعامل  

وتعمـل   ،وث مايعكر الصفو  عند حد ،   يغلب احلب عتاب الصديقني    باألمانةو
 ومن صـفات الـصديق      .خر املخلصة  صدر كل منهما لنصيحة اآل     على اتساع 

“  اَألمـر  يكْـتم  الـروحِ  اَألمني” خرين األمني أن يكون مستودعاً حلفظ أسرار اآل  
الم وحـزن وضـيق     آ مبا فيه من     نسانفعندما يضيق صدر اإل   )  ١٣: ١١ أم   (

وجيد فيه القلب الكـبري     ،  ن أميناً يبث إليه شكواه    من يكو أن جيد   يلتمس بشدة   
 .اً ومهاً ثقيالًتأمل ثقالً كبريفإن جمرد التنفيس يزيح عن الصدر امل، والصدر احلنون
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  :خرين فيقول حيافظ على أسرار اآلالذيباء الصديق األمني ويصف أحد اآل
  











 

 
 .”:  القديس أغسطينوسهقول عنوي 
a 

 مـن  حياتـه  فَلَيـست  كَـثري  َألحـد  كَـانَ  متـى ”  ال تقاس مبا ميلك      نسانحياة اإل 
 ـهالوومبـدى  ،  باملـسيح  نسانرتباط اإل اولكنها تقاس ب  )  ١٢: ١٥لو  (  “ أَم

 فَقَـد  أَنـا  وأَمـا ” . صميم حياته حىت يوفر له احلياة الفـضلى      يف مساحه بتدخل اهللا  
 ـتيكُـونَ  أَتتل  ـمـاةٌ  لَهيكُـونَ  حيلو  ـملُ  لَهسب حيوحينئذ  )  ١٠: ١٠يو  ( “  أَفْـض

 .هأو بعده عنهللا اً حبسب قربه من ا عظيماً أو حقرينساناإل
، ل العشور والـصدقة   عمل اخلري من خال    يف   فاملال هو جمرد أداة لالستثمار    
ونصنع به حمبة   ،  من خالل احملتاجني   هللا هفنقدم،  ولتكوين عالقات طيبة مع الناس    
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خـري ألاليوم ا  يف   وهكذا يصري ما عملناه باملال شاهداً لنا      ... فرح القلوب   ون:  
 الْملَكُــوت ثُــوارِ فَعلْــتم فَبِـي  اَألصــاغرِ هــؤالَِء إِخــوتي بِأَحـد  فَعلْتمــوه أَنكُــم بِمـا  ”

 ـدعالْم  ـذُ  لَكُـمنـيسِ  مأْسـالَمِ  تفاملال رغم سطوته    )٣٤،  ٤٠: ٢٥مت   (  “الْع  ،
 يف  ومن ينجح ،  ختبار األمانة التراب ولكنة يظل جماالً ال    إىل  يؤول   النهاية يف   نهفإ

لذلك حيـذرنا   ،   ال يفىن  الذيعلى الكثري   هللا  ا ه يقيم ةاستخدامه باحلق واالستقام  
 علَـى  يـأْتمنكُم  فَمـن  الظُّلْـمِ  مـالِ  فـي  أُمنـاءَ  تكُونـوا  لَـم  فَـإِنْ   ”:قائالًيد املسيح   الس

 أيضاً شـرط    يه،  تعامالتنا هنا  يف   كما أن أمانتنا  ،   )١١: ١٦لو  (  “ الْحـق؟ 
 مـا  يفـ  أُمنـاءَ  تكُونـوا  لَـم  وإِنْ ” :خرياليوم األ  يف   من الديان العادل  ،  حلسن جمازتنا 

 ـوـرِ  هيلْغل  ـنفَم  ـيكُمطعـا  يم  ـو؟  هولذلك حذرنا ربنا   . ) ١٢: ١٦ لو ( “ لَكُـم
سـتثماره  امنا يشجع علـى     إو،  يسوع املسيح من اكتناز املال هنا على ألرض       

 الَ  ”:الـسماء  يف    لنـا  اًأعمال احملبة فيكون حمفوظ     نفاقه يف اأي  ،  حلساب اهللا 
 َألنـــــه .. الـــــسماِء كُنـــــوزاًفي لَكُـــــم اكْنِـــــزوا بـــــلِ ... اَألرضِ اًعلَىكُنـــــوز لَكُـــــم تكْنِـــــزوا
ــت ( “  أَيـــضاً قَلْبـــك يكُـــونُ هنـــاك كَنـــزك يكُـــونُ حيـــثُ   ، )٢١ – ١٩: ٦مـ

  . )٣٤: ١٢لو ( 
  :ئ القاريعزيز

ـ   وإهذا العامل    يف   إن الشعور بالغربة    يف   هـو  ين املوطن احلقيق
هتمامنا باملـال   اينحصر   وال،  الدائمة جيعلنا تم أكثر باحلياة      ر بأن السماء جدي 
 يسهل عليه عـدم االهتمـام     فمن تذوق السمائيات    ،  هذا العامل  يف   واملمتلكات
 .وأما من مل يتذوق السمائيات فإنه يفرح باملمتلكات واملال، باألرضيات
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a 
وم عليه كيان األسرة هو شخص املسيح    يق الذي والصحيح   ياألساس احلقيق 

اً قادرة على أن تثمر مثـار       أسرة تقية  ئش ين الذياملسيح هو    يف   والثبات،  هنفس
 من تكوين األسرة هو حتقيق احلب       يواهلدف األساس ،  صاحلة للكنيسة واتمع  

ية داخـل  نـسان العالقات اإل يف ولذلك فاألمانة. تبادل بني مجيع أفراد األسرة امل
حفاظـاً علـى    طرف   أي    من واالنفصال التسلط واألنانية    ةترفض فكر األسرة  

وحدة روحية وشركة    هي   ألن األسرة املسيحية  ،   كيان األسرة  استمرارية متاسك 
خالص واحلب بني الزوجني    فاألمانة واإل . حمبة وعطاء متبادل بني مجيع أعضائها     

 “ واحد جسد بلْ اثْنينِ بعد لَيسا إِذاً” . تكوين األسرة يف يهو القانون األساس
وهؤالء ،  أبنائهماومها يبذالن نفسيهما من أجل      . ) ٨: ١٠مر  ،  ٦: ١٩مت  ( 

...  والتصرف والكالم والتعـاون    ما يتعلق باحلياة الروحية    يف   يقتدون بالوالدين 
 وسادت األخطاء بـني الوالـدين ومـع         يلتزام الروح فإذا غابت األمانة واال   

 . اجلميع إال نتائج مدمرةفال جيين، ذلك على أوالدمهانعكس ا، خريناآل
 األسرية أن يتقنا ضبط النفس عنـد     احيام يف   ن األمناء يفيجب على الوالد  

وال يكـون   ،  حباً وحزماً وتأديباً  ،  وأن يوحدا معاملتهما ألوالدمها   ،  ختالفاتاال
د وأن يـسو  ،  املـرتل  يف   اًوالرياء والشكوك موضـع   ،  يءللكذب والكالم الرد  

 .حترام العالقات بني اجلميع صغاراً وكباراًاال
تستطيع أن تشهد للسيد املسيح      هي اليت    حياا يف   فاألسرة املسيحية األمينة  

خـالص  اعداد أجيال ختدم املسيح بأمانـة و      إ يف   وتساهم مع الكنيسة  ،  بأعماهلا
هي   األسرة األمينة  وبذلك تصبح ،  واألقوال الصاحلة ،  وتشهد له بالسرية احلسنة   
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حيملـون  ،  يفرز على الدوام أعضاء جدد للكنيسة واتمع       ي الذ ياملعمل الروح 
كل مكـان    يف   رائحته الذكية ورته و ويعكسون ص ،  مسات السيد املسيح له اد    

 .هيذهبون إلي
ولعلـك  ... تساعدك على أن تكون أمينـاً      اليت   هذه بعض جماالت األمانة   

 :.؟ فأقول لك األمانة و أمنو فيهاتين كيف أق: وتقول العزيزئالقارل أيها ائستت
 

هو عمل من   بل  ،  ساس عمالً بشرياً  األ يف   اقتناء األمانة والنمو فيها ليس هو     
ـ  هوراء أمانت هللا رمحة ا  إىل   والقديس بولس الرسول يشري   ،  أعمال النعمة   ة املوهوب

 ربنـا  ”)  ٢٥: ٧كـو   ١( “  أَمينـاً  يكُـونَ  أَنْ الـرب  رحمـه  كَمـن  ... ” :فيقول
 كما أن أمانة الرب تظـل     .) ١: ١٢ يت١ ( “ مينـاً أ حـِسبنِي  نـه أ،  قَـوانِي  الَّـذي 
رؤ ( “  أَمينـاً  كُـن  ”: تنفيذ الوصـية   إىل   النموذج و القدوة لكل من يتطلع     هي  

عيـة الـرب   تب يف جانباً إرادياً، وبصورة عامة، بالطبع على أن هناك،   )١٠: ٢
ـ    يف   فالروح القدس يعمل  ،  هاحلياة مع  يف   واإلميان به والنمو   ، هالنفس املستجيبة ل

 يقبـل   ياً ك لق حر  خ نسانواإل،   الروح القدس  يساندهاأما النفس املقاومة فال     
  )٢: ١١ يت١( اً وهكذا يقتبل نعمة اهللا املخلـصة        تبعية اهللا مبلء إرادته وليس قهر     

 ستجاب فهذا يعـين اومىت ،  أوالًنساناطب إرادة اإلومن هنا فوصايا الكتاب خت 
لـرب  ل واهللا من مث يقود بنعمته هذه النفس الطائعه      ،  أن اإلميان هناك والنية متوفرة    

“  يخلُـصونَ  النـاسِ  جميـع  أَنَّ يرِيـد  ”ورغم أن اهللا    . جمد إىل   ويتقدم ا من جمد   
 خـالص   لياع لصوت اهللا يعط   نصاال يف    إال أن إخفاق االرادة    ،) ٤: ٢ يت١( 

 .النفس
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 أن يقابـل     منه إذاً  يطلب،   األمانة وينمو فيها    يريد أن يقتين   ي الذ نسانفاإل
، وأن يرفض اخليانة وقت التجربـة     ،  هللاطاعة لصوت ا  ،  نعمة األمانة باإلحنياز هلا   

 . املعونة من األعايليسمع ويرى وستأيتهللا ن اأواثقاً 
طريـق   يف    والثبات ي والنفس يلنمو الروح  ا عولكن م ،  فتبدأ األمانة حمدودة  

ومبعونـة  ،  التصرف والكالم والسلوك   يف   وتنعكس،  تنمو األمانة أيضاً  ،  القداسه
 .قبالنعمة تتأصل دون تراجع مهما تكن العوا

وهو سوف يأخذ بعد ذلك بيدك خطـوة     ،  فاهللا دائماً يطلب منك البدايات    
 بقيـة علـى   هللا فيقيمك ا ،  اخلطوة األوىل  يف   فكن إذاً أميناً  ،  خطوة حىت تصل  

 على كن أميناً.. فيقيمك اهللا على اإلمكانية   ،   من جهة النية   كن أميناً .. اخلطوات
ـ    أي   يده هو  يف   يقيمك اهللا على بعض مما    ،  يدك يف   ما   الفائقـة  هعلـى مواهب

فيقيمك اهللا على ما لـيس      ،  ستخدام إمكانياتك املتاحة  ا يف   كن أميناً .. للطبيعة
يقيمك اهللا علـى األمـور      ،  األمور املادية اخلاصة باجلسد    يف   كن أميناً ... لك

احليـاة اإلجتماعيـة    يف خوتك من البـشر   حتمالك إل ا يف   كن أميناً  ..الروحية
حمبتـك   يف كن أمينـا  ..احلروب الروحية يف يقيمك اهللا على مقاومة الشياطني   

،  تـستطيعه  الـذي  شيءال يف   كن أميناً .. يقيمك اهللا على حمبة العدو    ،  للقريب
يقيمك ،  مقدور إرادتك  يف    فيما هو  كن أميناً  ...هال تستطيع  يقيمك اهللا على ما   

قادر ،  مقاومة اخلطايا الظاهره   يف   كذلك بأمانتك .. اهللا على ما هو فوق إرادتك     
  ..هواتساخلطايا اخلفية وال يف اهللا أن ينصرك
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  :ئ القاريعزيز
 الـذي ود  هذا العمر القصري احملد    يف   أرجو منك أن تكون أميناً    

وتـسمع ذلـك    ،  السماء يف    يقيمك اهللا على احلياة األبدية     يلك،  على األرض 
 فـي ً أَمينـا  كُنـت . واَألمـني  الـصالح  الْعبـد  أَيهـا   نِعمـا ”:  يقول لـك الذيالصوت  

ــت ( “  ســيدك فَــرحِ إِلَــى ادخــلْ. الْكَــثريِ علَــى فَأُقيمــك الْقَليــلِ  .) ٢١: ٢٥م
 .مكافأة األمناء هي وهذه

 
 ويقـول   ي اإلهل يكليل احلياة لذلك يوصينا مجيعاً الوح     إ هي   مكافأة األمانة 

 وهذا   )١٠: ٢ رؤ ( “ الْحيـاة  إِكْليـلَ  فَـسأُعطيك  الْمـوت  إِلَـى  أَمينـاً  كُـن   ”:لنا
ويظـل  ،  املـوت ىل  إوعد إهلي دائم لكل من يريد أن يكون أميناً دون حتفظ و           

ـ ، ضيقنا احلاضر يف واإلكليل معزياً لنا،  الوعد دائماً ألمانتنا    يت بـاآل يحىت نلتق
 بِـه  وعـد  الَّـذي  الْحيـاة  إِكْليـلَ   ”:هعلى السحاب واهب اإلكليل لكل الذين حيبون    

 بالـر  ينلَّـذل  ـهونبحيتالدهر اآل  يف   وإذا كان نصيب األمانة   )  ١٢: ١يع  ( “  ي 
،  احلياة الروحية  ةنتعاشاوسر  ،  ة حيوية اإلميان  م هنا عال  يفه“  الْحيـاة  إِكْليـلَ  ”

 يف وأساس العالقات الناجحـة ... فتداء الوقت وجناح اخلدمةاوطهارة احلواس و  
 فاألمانة،  ...الدراسة والعمل  يف   التفوقووراء  ،   اتمع العائلة ومع األصدقاء ويف   

  ،قتنائهـا التـستحق التعـب      اليت   للؤلؤة كثرية الثمن  ا هي   احلياة املسيحية يف  
  “ الــرب مـع  حـنيٍ  كُـلَّ  نكُـونُ  ”أن  أي “ الْحيـاة  إِكْليــلَ ” هــي ألن جائزــا

 .) ١٧: ٤ تس١( 
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 من السرياينأبينا القديس القمص فلتاؤس حياة  يف  وهذه األمانة قد رأيناها   

فكان هدفـه  ،  مع اهللاهعالقت يف  كان أميناً جداًفمنذ صباه،   العطرة تهخالل سري 
كـان  و،  وحبه واحلياة معه والثبات فيـه      هومعرفت،   إليه يالوحيد هو اهللا والسع   

لتـصق  اوقد  . ) ٢٥: ٧٣مز  ( “  اَألرضِ فـي  شـيئاً  أُرِيـد  الَ معـك   ”:يقول له 
 ح وكان منتظمـاً خدمة املذب يف إذ أنه كان مشاساً أميناً    ،  باهللا عن طريق الكنيسة   

فكان مواظباً على حضور القداسات وملتزمـاً  ،  على أكمل وجههتأدية واجبيف  
ـ  ،  ه بأسرت هوعالقت،  هدراست يف   ةبقوانينة الروحية وكان يسلك بأمان      هلذلك أحب

 .عمله يف وكان أميناً جداً، مجيع أفراد األسرة
 ض الوقت  البكالوريا عمل بع   حصل على شهادة  أنه بعد ما    : هحكى عن إذ ي 

وكان هناك أحد األشخاص يقوم بتزويـر بعـض         ،   بشربا يحمالت صيدناو يف  
هذه األعمال   يف   ها و أراد أن يشركه معه     ئاملستندات بقصد أن يكسب من ورا     

:فرفض رفضاً باتاً وقال له

. ..  فحاول معه أكثرمن مـره
 منه بـشدة    نسانفتضايق هذا اإل  ،  كل مرة رفضاً أشد من سابقه      يف   فكان جيد 

أحـد   يف   وبالفعـل ،  هذا التزوير  يف   هن مل يشترك مع   إ،  لدرجة أنه هدده بالقتل   
يـده إن مل يـشترك    يف  كانتاة عليه مبطوي أن يعتد نساناأليام حاول هذا اإل   

وسيلة للهروب من هـذا      أي   هأمام“  بينا القديس  أ ”ل  ومل جيد األخ كام   ،  معه
فرشم ذاته بعالمة الصليب    ،  الدور الرابع  يف   كانت اليت    احلجرة نافذةاملوقف إال   

، ومحلته العنايـة اإلهليـة    ،  النافذة من   زوقف،  وطلب شفاعة العذراء والقديسني   
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نـا  وبفكـان أ  . أصابات ة أي ذ أنه هبط على األرض دون أن حيدث له        إته  ألمان
إذ أنه عـرض    ،  ه يغضب شيء أي    مع ربنا وال يعمل    هحيات يف   القديس أميناً جداً  

 إِلَـى  أَمينـاً  كُـن  ”هلية  تنفيذاً للوصية اإل  ،   للموت من أجل احلفاظ على أمانته      هنفس
تو١٠: ٢رؤ ( “ .الْم.(  

 يضبط نفسه   بل كان ،  شيء يف أي     مع نفسه وال يتساهل    وكان أميناً أيضاً  
أنه كان مثل اجلبل الراسخ تـصدمه العواصـف   ، أفكارهيضبط حواسة ومتاماً و 

 يبعده عن ي عراقيل كثرية لكهواألنواء فال تنال منه شيئاً لقد وضع الشيطان أمام    
 يف  ولكن بنعمة اهللا وعمل الروح القدس الـساكن       ،  هاحلياة مع اهللا ويفقده أمانت    
حكـى  إذ ي ،  التـصرف يف   عطاه اهللا نعمة وحكمة   أو،  داخله تغلب عليها مجيعاً   

 يقيم مع أسرته يف عمارة حبي شربا وكانت تقيم يف           كان،  عندما كان شاباً  : عنه
 من بني أفراد هذه األسـرة     وكان،  ي األرض الطابقيف  أسرة يونانية   هذه العمارة   

ستخدمت أساليب كثرية   او،  حتاول بكل قوا أن جتذب إليها الشاب كامل        فتاه
وقد أعطـاه اهللا    ،  اً من هذه األسرة   عثر كثري وقد أُ ،  هلامل يستجب    هوألمانت،  معه

ستأجر غرفة منفردة بعيده    او،  إذ أنه أستأذن أسرته   . التصرف يف   معونة وحكمة 
إذ ،   بأمانة وطهارة  ه مع اهللا وحد   ياوحي،  ه يعيش فيها مبفرد   يعن العمارة كلها لك   

  “ شـر  شـبه  كُـلِّ  عـن  امتنِعـوا   ”:تقـول  الـيت    نه قد نفذ الوصـية اإلجنيليـة      إ
 .) ٢٢: ٥ ست١( 

 يف  “قبل الرهبنـة    ”العامل   يف    األوىل هنا القديس فترة حيات   وهكذا عاش أب  
سواء كانت روحيـة   ..  ومسئولياته على أكمل وجه    هوقام بواجبات  ،غاية األمانة 

وعنـدما  ... هكل عمل يعمل   يف   وأميناً أيضاً ،  روحياته يف    فكان أميناً  .أو عاملية 
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 فكان أميناً ،  حياته يف    الرئيسية ةالسم هي   صارت األمانة ،  ريق الرهباين الط دخل
أنه ترك العـامل     أي   ،هللا حنالل من الكل والتفرغ    هو اال  ي الذ هدفه الرهباين يف  

 اهلـدف الرهبـاين    يف   وأمانته ..هحمبت يف   يثبت مع اهللا و   يعيش يوكل ما فيه لك   
ـ افأصبحت كل   ،  وحاًقوة ونشاطاً ور  حتقيقه منحته محاساً و    يف   ورغبته  همكانيات
، حنراف وهو حتقيق اهلدف الرهبـاين     اجتاه واحد بال    ا يف    سائرة ه وأعمال هوطاقت

وكل دقيقة من دقائق حياته     ،   الرهبانية حياة هادفة هلا قيمتها     هلذلك كانت حيات  
ولـذلك  ،  اً متقدة لتحقيق هذا اهلدف    نار هقلب يف   ميةوكانت احل ،  هاصار هلا مثن  

 إىل  أن وصل  إىل   وتقدم فيها .. مجيع الوسائط الروحية والرهبانية      يف سلك بأمانة 
 أن وصل  إىل   حياة التوبة  يف    فقد تدرج  :وعلى سبيل املثال  ،  درجات عالية جداً  

 الـيت   الصالة الدائمة  إىل   أن وصل  إىل   ةحياة الصال  يف   وتدرج،  نقاوة القلب إىل  
 ...الوجود الدائم مع اهللا إىل أوصلته

ـ  يف قوا وفاعليتهالكلمة اهللا هلا تأثريها و   هوكانت قراءات   شـغلته   إذهحيات
من أجـل   ،  يالنمو الروح  إىل   اً وأرشدته فرازإات ومنحته فهماً واستنارة و    باإلهلي

قوالـه وأفكـاره    أنطبعت على حياتـه و    اف،  هذا وهب حياته كلها لكلمة اهللا     
وتدرج .. نسكبت فيه قداسة رب اد يسوع املسيح بواسطة الكلمة     اوسلوكه و 

 .والثيئورياحالة الدهش  إىل أن وصل إىل تأمالته يف أيضاً
 يف  وألمانته... ستقبال املعرفة اإلهلية  الوكان التأمل يفتح ذهنه وقلبه وروحه       

، قلبـه  يف   معه وسـكن اهللا   وذاق حالوة العشرة    ،  لتصق باهللا ا،  اهلدف الرهباين 
 وقد )٢ :١١ جا (لريح الدنيا بالنسبة له باطل وقبض ا يف شيءلذلك كان كل 

 يف   بأمانـة  وقد سلك أيـضاً   . . باهللا لذلك داست شهوات العامل     هشبعت نفس 
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 فكان أميناً جداً  “  والعفة   يختيارالطاعة والفقر اال   ”: يه اليت    الرهبانية هنذور
عترافه أو رئـيس    ا هللا كان يطيع اجلميع سواء أب        هوداخل طاعت ،   هللا هطاعتيف  

لذاتية حىت املمات حباً للمسيح ومن      متنازالً عن إرادته ا   ،  ته الرهبان خوإ أو   هريد
وال ،  هلية أمانته لطاعة اهللا كان حييا حياة التسليم للمشيئة اإل         يفف.. أجل املسيح 

ـ  هـذا مـا   ،  ما يريده اهللا له   إن  بل  ،  يفرض على اهللا وضعاً معيناً حييا فيه        ه يقبل
بل كان يقـول هللا     ،  ه كان عكس ما يرغب    إذاحىت  ،  ويفرح مبا يشاء له   ،  ويرضاه

 يف  كان أميناً أيـضاً   ،   طاعته وتسليم حياته هللا     بل مشيئتك ويف   لتكن ال مشيئيت  
،  والروحيـة  ةحياته الرهباني  يف    أنه كان نامياً جداً    :هحكى عن وي.. طاعة اجلميع 

الربية اجلوانية فطلب من األنبـا       يف   السياحة إىل   لدرجة أنه فكر جبدية أن خيرج     
 بينا يا   ستينا :فقال له ،  ذلك الوقت أن يسمح له بذلك      يف   ديرثاؤفيلس رئيس ال  

مث حدث أن تقابل األنبا ثاؤفيلس مع البابا كريلـس الـسادس            ،  فأطاع،  شوية
وفعالً جاء األنبـا    ،  فطلب منه البابا أن يرسله إليه     ،  نا فلتاؤس يأبوأخربه بطلب   

نـا القـديس    وأبفأطاع  .روح لسيدنا البابا عايزك   : الدير وقال له   إىل   ثاؤفيلس
وقال ،  ذ أنه يعرفه من قبل    إبه جداً     رحب الذيقداسة البابا كريلس     إىل   وذهب

نـا  وأبفأطاع . .مينا وتعمر هناك   دير مار  يف   معنا يزينك ختدم احنا ع ا بينايا  : له
 لتكن  :هناك وحال لسانه يقول    إىل    وذهب السرياينالقديس القمص فلتاؤس    

 يختيـار حياة الفقـر اال    يف   ن أميناً أيضاً  وكا...  يارب بل مشيئتك   ال مشيئيت 
 أنه كان يوزع     إذ هنا القديس حياة التجرد منذ صغر سن      وفقد عاش أب  “ التجرد”

 يف  يعطيه له والده على الفقراء واحملتاجني وعندما كـرب وعمـل          يمصروفه الذ 
كان يوزع اجلزء األكرب منه على      ،   وأصبح يتقاضى مرتباً عالياً    يجنليزاجليش اإل 
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حتياجاتـه  إنفاق على ويبقى اجلزء القليل لإل،  خوته باجلسد إوعلى  ،   الرب خوةإ
، قالية رئيس الـدير األسـبق     ،  وعندما ترهب أعطاه األنبا ثاؤفيلس    ،  الضرورية

فأخرج كل ما فيها من     ،   كثرية جداً ومثينة    بأشياء ةومليئة  ومتسعوكانت كبرية   
 ... ال بعض األشياء الضروريةومل يبق له إ، باء الرهبانأشياء كثرية وأعطاها لآل

كان حيضر معه أشياء كثرية مـن       ،  الدير يف    لزيارته ه والد وعندما كان يأيت  
حيـاة الفقـر     يف   وألمانة أبينا القـديس   ،   ومالبس وأموال وغريها   مأكوالت

 يأخذ منها   وال،  باء الرهبان وعمال الدير   كان يوزعها كلها على اآل    ،  يختياراال
 الـذي املـرياث    يف   يعطوه نصيبه خوته أن   إة والده أراد    وبعد نياح ،  شيئاً لنفسه 

ـ : فرفض رفضاً باتاً وقال هلم،  تركه والدهم  وظـل  ! ؟اًكيف مليت أن يرث ميت
وقـد  ،  حياته األرضية   خر يوم يف  آ حىت حياة التجرد  يف   نا القديس أميناً جداً   وأب

حيـاة   يف   رأينا مجيعاً ذلك بأعيننا وتوجد قصص كثريةجداً تظهر مدى أمانتـه          
 إىل   العزيز أن يرجـع    ئولكن لضيق املساحة هنا نرجو القار     ،  يختيارالفقر اال 
  .صدرت سابقاً ألبينا القديس اليت الكتب

  فكـره ويف   جسده ويف  يف   فكان عفيفاً ،  عفته وطهارته يف  أميناً  أيضاً  وكان  
 يف أي    عندما كان يعثر   هألمانتو. .ه قلب ويف،   مجيع حواسه   كالمه ويف  نظراته ويف 

عتراف وأخذ احلـل     كان ال يستريح اال أن يتخلص من هذه العثرات باال          يءش
أحد األيام كان قداسـة      يف   دير مارمينا إذ   يف   عندما كان : حكى عنه وي. .عنها

نا وفذهب أب ،   بعد الظهر  متواجد هناك وسوف يبدأ صالة القداس      البابا كريلس 
، وأثناء رفع خبور باكر    ،الكنيسة وقام برفع خبور باكر وفرش املذبح       إىل   القديس
الاليت كن عائدات من املصيف     ،  الكنيسة رحلة كلها من النساء والبنات      دخلت
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 ن مالبس املصايف فكانت مناظرهينيرتد مجيعهم نوك، وأردن أخذ بركة الدير
كيف أنـا   :  فتضايق أبونا وعنف نفسه وقال     .نا القديس معثرة جداً   يبالنسبة ألب 

مث أخذ  ! ؟ القداس مع قداسة البابا    يصلأ بعد ذلك    مث،  راهب وأرى هذه املناظر   
وبينمـا هـو    ،  الكنيسة إىل    قداسة البابا  قاليته قبل أن يأيت    يعود إىل  يتونيته لك 

؟ رايح فني يا حبيب أبـوك     : قابله قداسة البابا فسأله   ،  خارج من باب الكنيسة   
مـستحق   أنا غري :وقال له، هاآر اليت فحكى أبونا فلتاؤس لقداسته عن العثرات    

 ي معلش :البابا ميسك يده ويقول له      بقداسة فإذ،  هذا اليوم  يف    و أتناول  يأن أصل 
فقال لـه   ،  ي مع يهات التونية وتعال صل   ،  يلعب بيك   متخليش الشيطان  بينايا  

لك ا اهللا حي  بينافقال له تعال يا     ،   يا سيدنا عن هذه املناظر     أخطأت حاللين : أبونا
وتناول وشـكر  ، عترف وأخذ احللابا بعدما وصلى أبونا القديس مع قداسة البا     

حياتـه علـى     يف   خر حلظـة  آحىت  ،  ه وطهارت هعفت يف   وكان أميناً جداً  .. .ربنا
فقـد  ،  يسبب له عثرهشيء أي شيخوخته حمترساً جداً من يف    رأيناه ذإ،  األرض

فأنه كان يضع يده فـوق رأسـها        ،  امرأة أو   ة فتا ي أل يرأيناه عندما كان يصل   
 سم وعندما كانوا يأتون     ٢٠ أو   ١٥تقل عن    ني رأسها ويده ال   ويترك مسافة ب  

 على كوب   يبل كان يصل  ،   هلا مباشرة  يكان ال يصل  ،   ا روح شرير   امرأةله ب 
وعنـدما  ، وكان ربنا يتمجد معه وخيرج الروح الـشرير ،  ويرشه عليها ،  به ماء 

ـا روح    امـرأة  ي مباشرة أل  ينا ال تصل  املاذا يا أب  : باء وقال له  سأله أحد اآل  
:  فقال له أبونـا    .شرير؟



 ... 



a ًكان أمينا a  

 }٤٦{

  

مجيـع   يف  كان أميناً  الذي نا القديس القمص فلتاؤس السرياين    وأبهذا هو   
 غـذائها   ه لذلك كان يقدم لروح    هوحهتمام بر اال يف   فكان أميناً ،  جوانب حياته 

 ضمـر  أي   وجدإذا   أنه   ذإ،  أيضاً بعالجها  ويهتم،  عن طريق الوسائط الروحية   
 يس الذ وطبيب أرواحنا وأجسادنا إهلنا القد     إىل   يلجأ كان،   يزحف إليه  يروح

طلب يباء املرشدين الروحيني    اآل إىل   كما كان يلجأ  ..  القدوس همينح قوة بروح  
منـوه   يف وكان أميناً.. من كل فكر شريرل شهوة خاطئة و   من ك  هعالجاً لروح 

ـ      ويف،  الرب إىل   لذلك عاش جائعاً وعطشاناً   ،  يالروح  ه منوه ال يبحث عن أبديت
سـتحق  اوقـد   ،  جهاداته يف   اًينلذلك عاش أم  ،   أيضاً عن مركزه فيها    بل،  فقط

 كُنـت . واَألمـني  حالـصال  الْعبـد  أَيهـا  نِعمـا  ”: مساع ذلك الصوت اململوء فرحـاً     
 :٢١مـت  ( “  سـيدك  فَـرحِ  إِلَى ادخلْ. الْكَثريِ علَى فَأُقيمك الْقَليلِ في أَميناً
ذ قـد  إ، السماء يف   وهناك أعطاه اهللا الكثري هنا على األرض      وبالفعل لقد    ) ٢٥

انب مجيع جو  يف   همن أجل أمانت  ،  ه كفيض نعمت  ةأعطاه اهللا مواهب روحية كثري    
نتقاله باجلـسد والـروح     او،  يته الروحية العالية جداً   فشفا وكان أبرزها ،  هحيات

هذه املواهـب بأمانـة      يف   وقد سلك أيضاً  .. . لألمراض ءهوشفا،   “هسياحت”
، ولكـل اخلليقـة    هللا هحمبت يف    املواهب أمانة  ه هذ هوقد زادت ،  شديدة جداً للغاية  

ـ ، هذا العاملنتقاله من ا حىت بعد هحمبت يف  هستمرت أمانت او  ال تـسقط  ةألن احملب
ـ   . ومساعدتنا،  اً حمباً يسرع ملعونتا   ينمأوأصبح شفيعاً   . أبداً  يف  يناوحنن مجيعاً نع

 أن يعـرب    يحياتنا اليومية عجائب مساوية تفوق اإلدراك وال يستطيع لسان بشر         
ـ    األمـني يف   قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    بشفاعة   عنها تتم   هحمبت



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٤٧{

  

مما جيعلنا نقدم التمجيد والتسبيح والشكر علـى الـدوام          ،  ميع من اجل  واحملبوب
 ...هقديسي يف املتمجد، ملراحم إهلنا القدوس

متـت   اليت    العزيز لتقرأ هذه املعجزات القوية     ئىل هنا أتركك أيها القار    إو
 األمني واململـوء بـروح اهللا    قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    بشفاعة  
 .هقديسي يف  متجد اهللايلك، هونعمت، القدوس



a ًكان أمينا a  

 }٤٨{

  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٤٩{

  

 

 

 
 



 

 

 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٥٠{

  

 هيكَلــــه  مــــن فَــــسمع صــــرخت إِلَهِــــي وإِلَــــى  الــــرب دعــــوت ضــــيقي فــــي" 
   )٦: ١٨ مز(   "أُذُنيه خلَد قُدامه وصراخي صوتي

–– 
  

أحـد   يف  من مشاكل صحية كثرية بدأت منذ أعوام حيث أنين         كنت أعاين 
 يف  ضـغط الـدم وزيـادة       رتفاع يف االتنفس مع زيادة     يف   األيام شعرت بضيق  

وبعد الكشف طلـب  أحد األطباء   إىل   فذهبت. ضربات القلب و صداع شديد    
وقد أثبتـت التحاليـل     ،  وأشعة على الغدة الدرقية   ،   إجراء بعض التحاليل   مين

وقد أجريت أكثـر مـن      ،   على الغدة الدرقية   واألشعة أنه يوجد ورم سرطاين    
وأخذت عالجات ، زالة الغدة الدرقيةإمع  ،  زالة هذه األورام السرطانية   جراحة إل 

 إىل  فـذهبت ،  يظهـر  يف   الم مربحة آوبعد فترة ليست بقليلة شعرت ب     ،  كثرية
،  )أشعات وحتاليل( ،  وبعد الكشف وعمل الفحوصات الالزمةيستشاراطبيب 

 الطبيب البـد مـن   فقال يل، يالعمود الفقر يف  سرطاينورمأثبتت وجود  اليت  
، وسوف تكون صعبة جداً ألن األورام متشعبة      ،  زالة هذه األورام  جراء عملية إل  إ
قترب اوصرت  ،  ي وأوالد  وبييت حيايت يف   تزن واليأس أثر   حالة من احل   ينتنتاباف

قديـسنا العظـيم القمـص      ذلك الوقت تعرفت على      يف   .من املوت كل يوم   
 وأحضرت معها بعـض  زارتين اليت اجلاراتحدى إ عن طريق فلتاؤس السرياين 

،  هذا القديس  طليبا وقالت يل ،  حياة ومعجزات هذا القديس العظيم     الكتب عن 
،  القويـة  ه مأل الدنيا كلها مبعجزات    هألن صيت ،  المكآ من   يكوهو سوف يشفي  

 إىل  صـليت ،   من العملية القادمة   وخويف،   الشديدة وضعف قدرايت   وأمام أتعايب 



a ًكان أمينا a  

 }٥١{

  

، قديسنا العظيم القمص فلتاؤس الـسرياين     اهللا بدموع كثرية وطلبت شفاعة      
 معجزة كما عملت    يوتعمل مع ،  هذا املوضوع  يف   أرجوك أن تتدخل  : وقلت له 

وبعد ذلك شعرت براحـة     ،   بدموع كثرية  يبكأوكنت  ،  ع كثريين من أمثايل   م
 مل أشعر به من قبل مث أخذت الكتاب اخلـاص  ي داخل كبرية جداً مع سالم قليب    

ستطعت أن أنـام علـى     اوعلى غري املعتاد    ،   حتت املخدة ومنت   ه ووضعت هبقدس
 منتصف يل حوا كن أستطع عمله منذ سنني مضت ويف      أوهذا مل   ،  اجلانب األمين 

نـا  اأب ي أرى أمـام   وإذ يب ،  ستيقظت فجأة على صوت فتح باب الغرفة      االليل  
، ولكن مالحمه واضحة جداً، عبارة عن طيف من نور    ،  القديس القمص فلتاؤس  

 ذ بيده متدت  إو،   كلمة يولكن مل أستطع أن أحترك أو أتكلم بأ       ،  اًوكان مبتسم 
، ي من ظهـر   شيئاًب   يسح هوإذ بقدس ،  ي وشعرت بثقلها على ظهر    يظهرإىل  

 ينسحب مع سحب هـذا      وشعرت بأمل شديد جداً وكأن قليب     ،  وبقوة شديدة 
 ينفك وصـرت    ذ بلساين إو،  نا القديس و أب يختفى من أمام  ا حلظة   ويف،  شيءال

، شعرت به مع سحب يد أبينا القـديس       ي  لشدة األمل الذ  ،  أصرخ لدقائق قليلة  
 ي أجـد نفـس    وإذ يب ،  على يطمئنوا   يالبيت وجاءوا لك   يف   ستيقظ كل من  او

وصرخت للجميع  ،  أستطيع احلركة بنشاط وأتكلم وأتنفس بطريقة طبيعية جداً       
 هنا وعمـل    ي كان عند  أبونا فلتاؤس ” قمة الفرح والسعادة وقلت هلم     يف   وأنا

 ذهول من تـصرفايت    يف   ولكنهم كانوا ،   أحد ومل يصدقين “ ...العملية يا أوالد  
 علـى   يوقد أصر أوالد  ،   سنني مضت  كادت تكون معدومة منذ    اليت   وحركيت

ـ        املوعد يف   املستشفى إىل   أن أذهب   أعمـل   ي احملدد من الطبيـب املعـاجل لك
وقـد  ،  املستشفى إىل   فحوصات قبل أن أدخل حجرة العمليات وبالفعل ذهبت       



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٥٢{

  

ومن ضمن هذه الفحوصات أشعة ، عملت مجيع الفحوصات الالزمة قبل العملية     
 حالة من   هنتابتا،   سوف يقوم بعمل العملية    الذيها الطبيب   آوعندما ر ،  مقطعية

الذهول والدهشة إذ كانت مجيع الفحوصات مبا فيها األشعة املقطعية أثبتت أنه            
 الـيت   الـسابقة شعاتأورام سرطانية وهذا عكس الفحوصات واأل أي  اليوجد

 لنه منتشر حو إو،  نه من النوع الشرس واخلطري    إو،  أثبتت وجود الورم السرطاين   
، الطب هذا العمل ليس من      :وقال لنا الطبيب باحلرف الواحد    ،  يفقرالعمود ال 
 وألغى مجيع األدوية  ،  وقد ألغى العملية اجلراحية   ،   من عند اهللا   يعجازإبل عمل   

 يف  اخلروج من املستـشفى   تصرحياً ب  وكتب يل ،  على أخذها  كنت مواظبة اليت  
وأنـا  . ةدالسعاقمة الفرح و   يف   وأنا،  وبالفعل خرجنا من املستشفى   ،  نفس اليوم 

قديسنا العظيم   هرسالإوأشكر ربنا يسوع املسيح على      ،  ن بصحة جيدة جداً   اآل
 وأزال عين ،   هذه املعجزة القوية جداً    ي يصنع مع  ي لك القمص فلتاؤس السرياين  

وسـوف  . ة جديدة إنسان بلمسة روحية من السماء جعلين    ،  هذا املرض الصعب  
،  أمراضنا وتفرح قلوبنـا    يتشفيت   ال  أمام قوة شفاعته   أقف عاجزة طوال حيايت   

 باحلقيقة شفيع املستحيالت ومفـرح القلـوب        ه ألن حقاً لن أنساه طوال حيايت    
مسه سبب  اوسيبقى  ،   مديونة هلذا القديس العظيم     حيايت ىوستبق،  وحمب للجميع 

  .وفرح لنفوسنا وأرواحناوشفاء ألمراضنا ونصرة وسعادة ، بركة
 مني آ.يعاً فلتشملنا مجه وشفاعاتهصلواتبركة 

  
  

  



a ًكان أمينا a  

 }٥٣{

  

 "جِبتــــسيل  لَــــك  بــــي  الــــرمِ  فــــويقِ  يالــــض . ــــكفَعريل  ــــماس  إِلَــــه  قُــــوبعي "  
   )١: ٢٠مز ( 
–– 

  
 زيادة  يوأثناء التدريب حتاملت على نفس    ،  يجمال التدريب الرياض   يف   أعمل
، نيتثن اال ركبيت يف   صابة مؤملة جداً  إ بيتصاإ إىل    خاطئة أدت  وبصورة،  عن طاقيت 

 . البسيطيمصدر رزق اليت هي وفقدت القدرة ائياً على مزاولة مهنيت
 زمة اليت ال قام بعمل الفحوصات ال    يالذ،  عبد العزيز / الدكتور   إىل   فذهبت

لركبة وخروج صابونة ا  ،  الركبتني نتيجة تك األربطة    يف   رتشاحاوجود  ،  أثبتت
 ه عملت هـذ   إذا إنينمع العلم   ،  عملية جراحية  إىل    أحتاج وأقر أنين ،  من مكاا 

فخرجت من عند هـذا     ،  هذا اال بصورة الئقة    يف   العملية لن أستطيع العمل   
 قد  نينأوشعرت  ،  أحد أي   يو يشعر بدموع  أ،  ن يراين أ بدون   يالطبيب وأنا أبك  

ح هـذا  سين يف   وال أجيد غريها  ،  داًأحبها ج  اليت   مهنيت يف   عدام باإل كم على .. 
أبينـا  دير السريان وأخذ بركة      إىل   قررت أن أذهب  ،  ي ويأس  وسط حزين  ويف

 إىل  وبالفعـل ذهبـت   ،   شفيع املستحيالت  القديس القمص فلتاؤس السرياين   
  وتشفعت به كثرياً   هوأخذت بركت ،  مزار قديسنا العظيم   إىل   وهناك ذهبت ،  الدير

ومن جه حلد دارك جعـل  ، ال أستحقها اليت م البنوة أترجاك بعشأنين: وقلت له 
، حمبتـك  يف   وعشمانة،  سي ويأ  وأحزاين يالمبآ أنا جئت إليك     احلق عليك يعين  

نتيجة املـشوار واإلجهـاد     ،   األمل جداً   على دزدااوقد  .. .ورمحتك،  عتكاوشف
 على الكنبة فأنا ال أحتمل أن أنزهلمـا علـى           يفكنت طول الطريق رافعة رجل    



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٥٤{

  

جلست على األرض ،  الم غري احملتملة   اآل ةومن شد ،  ي العاد نسانض مثل اإل  األر
وكنـت  ،  ي والنفس ي من شدة األمل اجلسد    يبكأوأنا  ،  داخل مزار أبينا القديس   

ـ ا تعال :وأقول له، وبدموع غزيرة    من كل قليب   نا فلتاؤس اأبأطلب    يملس رجل
ا جالسة علـى    نأو،  وصدقوين...  كالماً كثرياً  هوتكلمت مع ،   سوف ختف  يوه

 ي ويأس  وسط أحزاين  ويف،  قديسنا العظيم القمص فلتاؤس   األرض جبوار جسد    
ـ يجسد إىل شعرت بقوة عجيبة تدخل   ،  ي ودموع يوأمل  إىل وبـاألخص ، ه كل

مل أشعر ا من قبـل وإذ جبميـع         ،  وشعرت براحة عجيبة جداً   ،  ثنتني اال ركبيت
وأقوم وأقف  ،   فجأه يختتف،  حتماهلااوغري قادرة على    ،  أشعر ا  كنت اليت   الماآل

،  أمام جسد أبينا القـديس     تفسجد،  قمة الفرح والسعادة   يف   وأنا،  يعلى رجل 
وكنـت  ،  مزاره يف   ي مع ه عمل ي العظيم الذ  ي على هذا العمل املعجز    هوشكرت

ولكن مـن  ، ي وأملي ويأس أمام جسده الطاهر ليس من حزين    ة وأنا ساجد  يأبك
وخرجت مـن   ،  ي حدث مع  ي اجلبار الذ  ياملعجز  ذا العمل   وسعاديت فرحيت

 أن   الصغرية تطلب مـين    بنيتاوإذ ب ،  حالة فرح وسعادة ال توصف      املزار وأنا يف  
ومل أشـعر  ،  وبسرعة على رجليي أجروأذ يب،  قبل السفر ،  هتذهب لدورة امليا  

 ال أطيـق    مث ركبنا السيارة وشعرت أنين    ،   ال نتأخر على السائق    يلك،   أمل يبأ
، فقمـت بفكهـا كلـها     ،  يوكأا قيود حتبس دم   ،  بط ركبيت تر اليت   األربطة

 .رتياح شديد بدوااوشعرت ب
،  أشـرف فـؤاد   /الدكتور إىل قد ذهبت، الدير إىل  وكنت قبل أن أذهب   

قمـت  ،  من الـدير يوبعد رجوع،  عمل أشعة ثانية غري األوىل  طلب مين  يالذ
 األشعة  : قال يل  هاآ عندما ر  يأشرف الذ / وذهبت ا للدكتور    ،  بعمل األشعة 



a ًكان أمينا a  

 }٥٥{

  

، األربطـة  يف   الركبتني وتك  يف   رتشاحاعندك   األوىل بالفعل تثبت أنه يوجد    
  أنـك سـليمة بنـسبة      تظهرما األشعة الثانية    أ،  بونة عن مكاا  اوخروج الص 

أدويـة أو    إىل أي    ن غري حمتاجة  وأنت اآل ،  شيء أي   واليوجد عندك ،  %١٠٠
ن بصحة جيدة   وأنا اآل ،  الكالم هلذا   ففرحت جداً ... عمليات جراحية  أي   عمل
 أنعـم   يوأشكر ربنا يسوع املسيح الذ    ،   ونشاط ة بكل مه  يوأمارس عمل ،  جداً
قديسنا العظـيم القمـص فلتـاؤس       بشفاعة وصلوات   ،   بالشفاء العاجل  على

 ه أمام قوة شفاعت    أقف عاجزة طوال حيايت    يشفيع املستحيالت والذ  ،  السرياين
.  فلتكن معنا مجيعـاً    ه وصلوات هبركة شفاعت ،  اوتفرح قلوبن ،   أمراضنا يتشفاليت  

  .منيآ
  


 

  
  مار يعقوب السروجي

Word
Rectangle



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٥٦{

  

 ذَكِّـــروا . بِأَفْعالـــه  الـــشعوبِ  بـــين  عرفُـــوا . بِاســـمه  ادعـــوا . الـــرب  احمـــدوا" 
   )٤: ١٢ إش" (  تعالَى قَد اسمه بِأَنَّ
– 

  
 عدادية حبـوايل  م األول للشهادة اإل   ريمتحانات الت امرضت قبل   “ م ”ابنيت
، يلتهاب رئـو  ا إىل   مث حتول ،  نفلونزاالبداية كان عندها أعراض اإل    يف  ،  شهرين

 يف  أحد األطبـاء  إىل   فذهبنا ا ،   درجة ٤٠أكثر من    إىل   رتفعت حرارا اوقد  
يوجـد  “ م ”بـنيت اصرح لنا أن    ،  وبعد ما عمل الفحوصات الالزمة    ،  القاهرة

وجيب عمل عملية ،   رفع درجة احلرارة   الذيوهو  ،  وصديد عندها ماء على الرئة   
مكان املاء والصديد وبواسطتها     إىل    عبارة عن حقنة معينة تدخل     واً وه بذل فور 

ستـشاريني  أحد األطباء اال إىل مث أرشدنا، هذا املاء مع الصديد يسحب الطبيب 
ـ   اليت،  لنا بعض األدوية  وقد كتب   ،  هذا املوضوع  يف   املتخصصني  ى تساعد عل

بنتنـا  ان علـى    زحالة قلق وح   يف   وكنا،   صعبة جداً  بنيتاوكانت حالة   ،  الشفاء
وهناك تقابلنا مـع    ،  العزباوية مقر دير السريان بالقاهرة     إىل   فقمنا بزيارة . “م”

ألبينا القديس  صورة فأعطاين، بنيتاوحكيت له عن مرض     ،  باء الرهبان آلأحد ا   
وقال لنـا   ،  همع زجاجة زيت صغرية خاصة بقدس     ،  القمص فلتاؤس السرياين  

، ذن اهللا سوف يتمجد اهللا معها ويشفيها بشفاعة العذراء مرمي         إ وب ه شفاعت اطلبواُ
ع املـسيح بـدموع     ربنا يسو  إىل   وبالفعل قمنا بالصالة هناك   ،  نا فلتاؤس يوأب

وقلت ،  وقديسنا العظيم أبونا فلتاؤس   ،  وطلبنا شفاعة أمنا العذراء مرمي    ،  كثرية



a ًكان أمينا a  

 }٥٧{

  

 أرجوك أعمل معها معجزة كما عملت مع        بنيتاله أنا أطلب شفاعتك من أجل       
 ... غريها

نينة وسـالم   أسعادة تامة وطم   يف   وحنن،  وقد خرجنا من هذا املكان املقدس     
 سوف يتمجد معنا بصلوات أمنـا العـذراء      وشعرنا أن اهللا  ،  عجيب ال يوصف  

، نـا فلتـاؤس   اأب وثقة أن    اً إميان ي وكان عند  القديس القمص فلتاؤس  وأبونا  
 إىل  وقبـل أن نـذهب    ،  “م ”بـنيت ا يويشف،  هذا املوضوع  يف   سوف يتدخل 

 من الزيت اخلـاص     بنيتادهنت  ،   سوف يقوم بعمل عملية البذل     يالطبيب الذ 
 إىل  مث بعد ذلك ذهبنا    .ه كل يوم نطلب شفاعت    اً ار و وكنا ليالً ،  نا القديس يبأب

، مث طلب منا عمل أشعة مقطعيـة      ،  يفقام بالكشف املبدئ  ،  يستشارالطبيب اال 
ة بـذل املـاء     قبل أن يقوم بعملي   ،  جانب بعض التحاليل  إىل  ،  وأشعة تلفزيونية 

 ..والصديد من الرئة
، ها ذهل جداً  آما ر وعند،  ليه ا إوذهبنا  ،  وبالفعل قمنا بعمل كل املطلوب    

ماذا تقـول   :فقلت له، أاألسو إىل  اخلوف من أن يكون الوضع قد تغري  فتملكين
 شـعات  غريب جداً مجيـع األ     شيء : والتحاليل يا دكتور؟ فقال يل     شعاتاأل

بنتك عندها ماء وصديد على الرئة والبد من إجراء         ا أن    تؤكد والتحاليل السابقة 
 بنتـك ال  اأن  توضح   يتحاليل املوجودة أمام   وال شعاتولكن األ ،  عملية بذل هلا  

 إىل  وال حتتـاج  ،  ا سليمة متامـاً   أو،  يوجد عندها ال ماء وال صديد على الرئة       
 الـسابقة   شـعات مع العلم بأن التحاليـل واأل     ،  خرآ شيء أي   عملية بذل وال  

وقـد مت   ،  تاريخ عملها قريب من بعض جداً بفارق أيام قليلة معدودة          واجلديدة
وقـد  ،  يمعدهلا الطبيع  إىل    احلرارة ةوقد اخنفضت درج  ،  فس املعامل ن يف   عملها



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٥٨{

  

ففرحت جداً هلذا   “م ”بنيتاكانت تأخذها    اليت   أوقف الطبيب مجيع العالجات   
، وقديسنا العظيم القمص فلتاؤس    مت بشفاعة أمنا العذراء      ي الذ يالعمل املعجز 

، األول بتفـوق  م  ريمتحانات الت اجتازت  ا و ي نشاطها الطبيع  بنيتاستعادت  اوقد  
 . أيضاً بعد رحلة العذاب مع املـرض       ٪ وهذه معجزة أخرى   ٩١ وحصلت على 

، نشاط وفرح وسعادة تامة  يف   ن بصحة جيدة جداً ومتارس حياا     اآل“ م ”بنيتاو
ـ  ياملسيح الذ  وسوف نعيش طوال حياتنا نشكر ربنا يسوع       م بـنيت ا علـى    ن 

وقديـسنا  ، اء القديسة مرميبالشفاء العاجل بربكة صلوات وشفاعات أمنا العذر     
وحمبوباً للكـل   ،   صار شفيعاً لنا مجيعاً    يالذ،  فلتاؤس السرياين  العظيم القمص 

 . املقبولة عنا مجيعاًهوأمام عيوننا حياً دائماً بصلوات، قلوبنا يف وسيبقى
مني آ. فلتكن معنا مجيعاًمابركة صلوا.  

  
  




 
  

  القديس كربيانوس

Word
Rectangle



a ًكان أمينا a  

 }٥٩{

  

  " لَـه  يفْـتح  يقْـرع  ومـن  يجِد يطْلُب ومن يأْخذُ يسأَلُ من كُلَّ َألنَّ" 
   )١٠: ١١لو ( 
– 

  
يظل لعـدة   ،  مساك شديد إ من   وكان يعاين ،   أربع سنوات  يل حوا ه عمر بينا

مخـسة   إىل وهذه املدة كانت تصل، أيام يتأمل وهو حياول عمل محام دون فائدة       
وقد أخذ بعض األدوية اخلاصة ـذا  ، عدة أطباء أطفال  إىل   وقد ذهبت به  ،  أيام

طبيـب   وهو،  رأفت فارس / الدكتور   إىل   فذهبت،  هاملوضوع ومل تتحسن حالت   
 مريض  بيناوقد أظهرت هذه األشعة أن      ،   عمل أشعة  فطلب مين . جراح مشهور 

أن هذا ،  الطبيبوقد قال يل“القولون  يف اءرخت ا”بنوع نادر من األمراض وهو    
، خراج الفـضالت  إومينع الطفل من    ،   لطفل وسط كل مليون طفل     املرض يأيت 

 ..ويلزمه عملية جراحية
 عنـدما رأى  يالذ، جراحة أطفال، لنيبأمحد عبد ا  / الدكتور   إىل   مث حولين 

حلالة حمتاجة جراحـة عاجلـة   اأن ، األشعة وبعض الفحوصات األخرى قال يل   
والعملية خطرية بالنـسبة    ،  سم٣,٥ من القولون وهو حوايل    يإلزالة اجلزء املرخت  

وسـافرت  ،  فتخوفت جداً هلذا الكـالم    .. .وممكن تنجح وممكن تفشل   ،  لطفل
 صختصحسن حسيب وهو    /  على الدكتور    تهاك عرض وهن،  القاهرة إىل   بالطفل
 مجيع األوراق اخلاصـة   وفحص،  قام بالكشف ف،  القصر العيين  يف    أطفال جراحة
،  ميعاد العملية  بنك حمتاج عملية جراحية وحدد يل     ابالفعل  : وقال يل ،  هبعالجات

 . بعض التحاليل وأشعة أخرى قبل العملية مباشرةه أن أعمل لوطلب مين



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٦٠{

  

 عن  قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    ت تعرفت على     ذلك الوق  يف
، الكتب عن أبينـا القـديس       جاء لزيارتنا ومعه بعض    الذيطريق أحد األحباء    

وقـد  ، نا فلتـاؤس يألبوزجاجة زيت صغرية بركة موضوع فيها صورة صغرية  
وتـشفعنا بـه    ،   من كل قلوبنا   هفطلبنا،   الكثرية ه ومعجزات هحكى لنا عن قداست   

 أقول  وكنت،   من زجاجة الزيت   ه ودهنت بينا حتت رأس    هووضعت صورت ،  كثرياً
وكان دائماً يقول   ،  والولد تعلق به جداً   ،   ويشفيك يجيا   ه نا فلتاؤس اأب أن   بينال

 .أبونا فلتاؤس يا شفيينا له تعايل
أبونـا   يا مامـا     : وقال يل  اً فرحان  متهلالً بينا ينء أحد األيام جا   ح صبا ويف
 ورشـم  يده على بطـين    منري وبيضحك ووضع   هان وجه وك،   ظهر يل  فلتاؤس

 ويف.. “   ”:عليها الصليب وقال يل 
، وعمل محام ألول مرة بدون أمل وبكل سهولة       ،   طبيعياً جداً  بيناهذا اليوم صار    

ألشعة جراء التحاليل وا  إلوبعد ذلك ذهبنا    . يهلفكنا فرحانني جداً هلذا العمل اإل     
وهـو  ، حسن حسيب بالقـاهرة / الدكتور  إىل وذهبنا ا، املطلوبة قبل العملية 

التحاليـل   ”لطبيـب   اأى  وعندما ر ،   سوف يقوم بعمل العملية    الذيالطبيب  
 بنك ال او،   ده يد ربنا تدخلت    :وقال لنا باحلرف الواحد   ،  ذهل جداً “  واألشعة

بنك سـليم  ان أ تؤكداألشعة والتحاليل و، القولون يف اتءرختاا أي   هيوجد عند 
 يف  عمليات أو أدوية وهذا عكس مـا رأيتـه         ة إىل أي  ٪ وال حيتاج  ١٠٠بنسبة  

وبالفعل سوف نعيش طوال حياتنا     .. . ربنا يشكراف،  التحاليل واألشعة السابقة  
بالشفاء العاجل بربكـة    “ باسم ”بينا على   ن م الذينشكر ربنا يسوع املسيح     

ح قلوبنا مجيعاً ونـشعر  وفر، ه ل فلتاؤس السرياين شفيعنا العظيم القمص    ظهور  



a ًكان أمينا a  

 }٦١{

  

ن بـصحة   اآل “باسـم  ”بينا كل مكان و   كل وقت ويف   يف    دائماً معنا  هبوجود
نشاط وفرح وسـعادة    يف    طفل ي كأ هوميارس حيات ،   طبيعية هوحيات،  جيدة جداً 

 أن ال ينسانا ويذكرنا     أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    ونطلب من   ،  تامة
 .آمني فلتكن معنا هبركة شفاعت. ش النعمةأمام عر
  




 
 

  مار إسحاق السرياين



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٦٢{

  

 " جاُفْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقَاتقَلْبِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ض . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني مدائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي شرِجأَخ"  
   )١٧: ٢٥مز ( 

– 
  

أعترف أنه حقاً ال يستحيل على ربنا يسوع املسيح أي شيء وأنـه يهـتم          
بكل إنسان متعب اهتمام خاص، وحييطه يف كل حلظة ويسمع كل أنات قلبه،             
فالضيقات مدرسة يدخلها اإلنسان وخيرج منها بدروس عميقة عـن حمبـة اهللا             

اته الطبيعية فيزداد اقتراباً والتصاقاً بـاهللا       وقديسيه ال يستطيع أن يتعلمها يف حي      
  .وقديسيه

لقد مسح اهللا يل بتجربة شعرت من خالهلا بتدخله العجيب وملـست قـوة              
الذي هو باحلقيقـة شـفيع      قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين      شفاعة  

  .املستحيالت
أنا صاحب شركة سياحة وشركة أخرى للسيارات، واُقيمت ضدي قضية          

طريق وحكم فيها بشهر حبس وقمت بعمل معارضة على احلكـم ومت            إشغال  
  ،قبوله

وحيث أنين من حميب دير السيدة العذراء السريان وكنت أذهب إىل الـدير             
من ستينيات القرن املاضي وإىل وقتنا هذا لكي أتبارك من قديسي الدير وآبـاء              

، ويف  س السرياين بقديسنا العظيم القمص فلتاؤ   فتشفعت كثرياً   . الدير املباركني 
 ألبينـا فلتـاؤس   يوم نظر املعارضة ذهبت إىل احملكمة وأنا معي صورة صغرية           

. وضعتها يف جيب قميصي حبيث يكون وجه قديسنا العظـيم أمـام القاضـي          



a ًكان أمينا a  

 }٦٣{

  

وتشفعت به وطلبت منه أن يتكلم ويدافع عين، وكنت أشعر بسالم وطمأنينـة             
وكان هـذا   . وضوع بأكمله  معي داخل احملكمة وسلمته امل     أبينا فلتاؤس لوجود  

  .اليوم أربعاء البصخة املقدسة قبل عيد القيامة ايد
وقام القاضي بنظر قضايا كثرية قبل قضييت وقام بتأييد حكم احلبس فيهـا             

ومت . وسجلها بيده ونطق القاضي أيضاً بتأييد احلكم ضدي وهو شهر حـبس           
جيل احلكم انكـسر    وضع القيود احلديدة يف يدي ولكن عندما قام القاضي بتس         

القلم يف يده ومل يقدر أن يسجله فاضطرب واندهش هلذا احلدث مث نظـر إىل               
: مث نظـر إىلَّ وقـال يل  . فك القيود من يده: الشرطي املكلف حبراسيت وقال له 

انتوا عندكم أولياء اهللا الصاحلني وأنا ما أقدرش عليهم وكمان عندكم أعيـاد             
  . ونطق بالرباءة فعالًاليومني دول، فأنا ها أديك براءة

قديسنا العظـيم   فكنت متعجب جداً هلذا العمل املعجزي الذي مت بشفاعة          
 الذي وصفه القاضي بأولياء اهللا الصاحلني الذي هـو          القمص فلتاؤس السرياين  

حبق شفيع املستحيالت وقادر بصالته وشفاعاته أن يعطـي سـالماً وفرحـاً             
  .شاكل واضطرابات وآالم وسجونللملتجئني إليه رغم ما يكون لديهم من م

قديسنا العظيم  وأشكر ربنا يسوع املسيح وأجمد امسه ألنه استجاب لشفاعة          
 وسأبقى عمري كله ملتصقاً ذا القـديس العظـيم          القمص فلتاؤس السرياين  

  .الذي صار شفيعي وحبييب ألنه ساعدين يف حمنيت وأنقذين من السجن
 . آمنيبركة صلواته وشفاعاته فلتشملنا مجيعاً



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٦٤{

  

   )٥٠: ٧لو  "( »بِسالَمٍ اذْهبِي! خلَّصك قَد إِميانك«: للْمرأَة فَقَالَ" 
––– 

  
 يعمـاد حبيـب أخـصائ     / الدكتور   إىل    فذهبت يالثد يف   شعرت بورم 

سـتبيان  متخصـصة ال   عمل حتاليل وأشعة     وطلب مين ،  يفقام بفحص ،  األورام
وتبني أنه ورم   ،   وبالفعل أجريت األشعة والتحاليل    ه ونوع هنتشاراحجم الورم و  

معهد  إىل   حاليتإومت  ،  هنتشاروأنه من النوع اخلطري ال    ،  ي متشعب بالثد  سرطاين
 . األورام

نا القديس القمـص فلتـاؤس      يأبن نذهب لزيارة    أونصحنا بعض األحباء    
 إىل  قبل أن نـذهب   ،   النطرون ي بواد راء السريان  السيدة العذ  ديريف   السرياين

نـا القـديس   يمزار أب إىل الدير وذهبنا إىل وبالفعل سافرنا سريعاً ،  معهد األورام 
وقـد  ،   حالة حزن وقلق بسبب هذا املـرض        ويف يبكأوكنت  ،  هلطلب شفاعت 

ونترك له األمر ودأ وهو     ،  نا فلتاؤس يألب اًحد احملبني أن نعمل متجيد    أ طلب مين 
 هوبالفعل عملنا التمجيد وصليت أمام جـسد      ،  هذا املوضوع  يف   وف يتدخل س

وكنـت  ،  وبعد ذلك شعرت بسالم عجيب مل أشعر به من قبل         ،  بدموع كثرية 
نسر ”شترينا فيلم امث ،  وثقة ذااً إميانيمطمئنة جداً أنه سوف يتدخل وكان كل     

 .مياً يوةومكثنا نشاهد الفيلم أكثر من مر، وعدنا للمرتل“ الربية
 الـيت    كل التحاليل واألشـعات    يمعهد األورام ومع   إىل   وبعد ذلك ذهبت  

 بالفعل عنـدك ورم     قالوا يل  أن مت الفحص     وبعد،  تثبت وجود الورم السرطاين   
، يزالة الثـد  عملية إل  إىل    ومن النوع اخلطري وحمتاجة    يالثد يف    منتشر سرطاين



a ًكان أمينا a  

 }٦٥{

  

وقد ،  عن طريق املعهد   أخرى هنا    أشعاتولكن البد من أن نقوم بعمل حتاليل و       
معمل  إىل   رساهلاإوأخذ عينة من الورم و    ،  شعاتقام األطباء بعمل التحاليل واأل    

وأثناء ذلك كنت متمـسكة بـشفاعة       ،  أنيس إيليا / التحاليل اخلاص بالدكتور    
  سوف يتدخل  ه أن ي إميان قو  يوعند،  قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    

مركـز   إىل   م تقرير حتليل العينـة فـذهبنا      ستالاوجاء وقت   ،  هذا املوضوع يف  
 أي  يوجـد  أن العينة نظيفة وال   : وإذ بالطبيب املسئول هناك يقول يل     ،  التحاليل
 إىل وذهبنا،  الدكتورلهومل نصدق ما قا،   التقرير اخلاص بالعينة   وأعطاين،  سرطان

متـت بـشفاعة     اليت   وهناك ظهرت املعجزة اجلبارة والقوية جداً     ،  معهد األورام 
إذ األطباء أمجعوا كلهم أن ما حـدث هـو          ،  ديسنا العظيم القمص فلتاؤس   ق

 كان واضحاً جداً باألشعة والتحاليل الـسابقة  ألن الورم السرطاين  ،  معجزه حبق 
 سرطانية وهذه معجزة من     أورام أي   ولكن األشعة والتحاليل احلالية ال يوجد ا      

 شـعات  ونتـرك األ   وقد حضرنا مرة أخرى للدير لنسجل املعجـزة       . عند اهللا 
 ي املعجـز  لـه  وبعد تدخ  أبونا القديس القمص فلتاؤس   والتحاليل قبل تدخل    

 أرجوكم ال ختافوا من ،   لنقول لكل من يقرأ هذه املعجزة      وأيضاً،  الفائق التصديق 
نـا  وأبألن ، أسبااأو تعب أو أزمة مهما كان حجمها و    حديث عن مرض    أي  

شفاء كامـل    إىل   خماطر أي    متاماً من   قوية جداً وتغري احلسابات    ه صلوات فلتاؤس
قديـسنا   إىل   جلـاؤا ا،  ن نعلن ذلك لكل من يقرأ هذه املعجزة       أونريد  ،  وسريع

فهـو  ،  بإميان وثقة وهو لن يردكم حزاىن أبداً العظيم القمص فلتاؤس السرياين   
 . قوية جداًهحنان ورؤوف وحمب للكل وشفاعت



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٦٦{

  

 مت بـشفاعة    ي الـذ  يجزونشكر اهللا من عمق قلوبنا على هذا العمل املع        
 فلـتكن   هبركة صلوات . القمص فلتاؤس السرياين   جداً   يقديسنا العظيم والقو  

 .مني آ.معنا مجيعاً
  




 
  

  القديس مكاريوس الكبري



a ًكان أمينا a  

 }٦٧{

  

   )١٤: ١٤ يو" (  أَفْعلُه فَإِني شيئاًبِاسمي سأَلْتم إِنْ" 
– 

  
وقد أدخـل   “يبيشو”رزقنا اهللا بطفل مجيل هدية من السماء وقد أمسيناه          

نـدما  ولكن ع، قلوبنا وشكرنا ربنا يسوع املسيح على عطاياه العظيمة  إىل   املرح
وقـد  ،  النطق والسمع  يف    صعوبة كان ينمو ويكرب الحظت عليه أنه كان يعاين       

وبعـد  ،  العديد مـن األطبـاء     إىل   فذهبت به ،  ربع سنوات ونصف  أ إىل   وصل
 ضـعف    الالزمة أمجع الكل على أنه يعـاين       اتالفحوصات والتحاليل واألشع  

ل العمـر   طـوا ه تبقى معهأذني يف    مساعات هوسوف يركبوا ل  ،  السمع يف   شديد
 يبدأ  يلك،  وأكد الطبيب املعاجل أنه الزم يركب هذه السماعات خالل أسبوع         

فحزنا مجيعـاً   ،  وإال لن يتكلم أبداً وبذلك يدخل مدرسة الصم والبكم        ،  يتكلم
 .  الطبيبه قالالذيهلذا الكالم 

وهناك تقابلنا مع أحد    ،  دير السريان  إىل   وذهبت به “ يبيشو” وقد أخذت 
 وقلت له أنه مازال ال يقدر       يوحكيت له عن قصة مرض بيشو      ،باء الرهبان اآل

أبينا القـديس   ىل مزار   إنا  بوذهب  ،  فأخذنا هذا الراهب  ،  على السمع والكالم  
، بنـك ا ي منـه أن يـشف    طليبا و يتشفع: وقال يل ،  القمص فلتاؤس السرياين  

 وبكيـت أمامـه   ،  اًجسد أبينا القديس وتشفعت به كثري     وبالفعل وقفت أمام    
ويشفع فيه أمام رب اـد يـسوع        ،  بينا ويرحم   من قدسة أن يرمحين   وطلبت  

 يف  ن يسمع ويتكلم مثل بقية األطفـال الـذين        أ ويستطيع   يشفيه ياملسيح لك 
 .عمره



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٦٨{

  

وأحضر لنا هذا الراهب زجاجة زيت صغرية مع بعـض الـصور ألبينـا              
ل بنك به ك  ا دهيناوه  بينا القديس خذي  أهذا الزيت من عند     : وقال يل ،  القديس

 .نا فلتاؤسيأبيوم وبإذن اهللا سوف يسمع ويتكلم بربكة شفاعة 
 يف   كل يوم  يوبالفعل قمت بدهن بيشو   ،  ففرحنا جداً ذه الربكة العظيمة    

فوجئت بـأن   ،  نا فلتاؤس يأب بزيت   هاليوم الثالث من دهان    يف   وصدقوين،  هأذني
ففرحت جداً هلـذا التحـسن      ،  وكان يسمعين ،  بكالم مكسر ،   يتكلم يبيشو

عمل لـه   ،  وعندما رأى هذا التحسن   ،  الطبيب املعاجل  إىل   وذهبت به ،  مللحوظا
 :سـتغراب ويقـول يل  ا بوإذ بالطبيب يكلمين، مقياس مسع وبعض الفحوصات 

، شيء أي يوجد عنده بنك الا٪ و ١٠٠مقياس السمع سليم بنسبة     ! ؟يماذا جير 
نـه غـري    إو،   يتكلم بطريقة عادية   يبعض الوقت لك   إىل   واملوضوع كله حمتاج  

وكتب تقرير ذا الكالم ففرحت     ،  أدوية ة أي حمتاج لتركيب السماعات أو أخذ    
 قديسنا العظـيم   بربكة شفاعة    ي بيشو بين مت ال  ي الذ يجداً هلذا العمل املعجز   

 .القمص فلتاؤس السرياين
 ويسمع ويتكلم بطريقة عادية جـداً وال      ،  ن بصحة جيدة جداً    اآل يوبيشو

ونشكر ربنا يسوع املسيح      متاماً يملوضوع وقد شف  هذا ا  يف   يوجد عنده مشاكل  
قديسنا  بربكة صلوات وشفاعات     يبننا بيشو  منح الشفاء ال   يمن كل قلوبنا الذ   

 . فرح قلوبنا مجيعاً، الذيالعظيم القمص فلتاؤس السرياين
  .منيآ.  فلتكن معناهبركة صلوات

 



a ًكان أمينا a  

 }٦٩{

  

 وجـه  مـن  الْفَرجِ أَوقَات أْتيت لكَي خطَاياكُم لتمحى وارجِعوا فَتوبوا" 
ب١٩: ٣أع  " ( الر(   
– 

  
 ولكن  السرياينأبينا القديس القمص فلتاؤس      عن   شيء أي   مل أكن أعرف  

هتمام ا يف   وتابعته“ نسر الربية     ”ه صدر عن قدس   الذيعندما شاهدت الفيلم    
 يشغل  أبونا فلتاؤس ومنذ ذلك اليوم أصبح     ،  غزارة ب تسيل يشديد كانت دموع  

وأعتـرف  ، صدرت عنه وقرأا بعمـق  اليت  فأحضرت كل الكتب  ،  كل حيايت 
 إىل نـسان  تصل باإلالقد فهمت مجال العشرة واحلياة مع اهللا وكيف أ    ،  وأقول

 الـيت   ه وصلوات هختربت قوة شفاعت  اوعشت و  .السماء وهو مازال على األرض    
 .اهللا إىل وترجع النفس، وحتل املشاكلتعمل املعجزات 

، كلية الصيدلة مير بظروف عصيبة فقد رسـب مـرتني     يف   كان“ ك ”بينا
 وقـال   بينا تصل يب افقد  ،  بو ظيب أ يف   اًذلك الوقت مقيم   يف    كنت وحيث أنين 

 يفأخذت أجازة من عمل   ،   بالقاهرة بعض الوقت   ه أكون جبوار  أن أنه حمتاج  :يل
ضطرابات وعندما تقابلت معه الحظت عليه بعض اال      ،القاهرة إىل   هناك وذهبت 

وإذا بـه    فجلـست معـه   ،  شيء يف أي    وغري مركز ،  وأنه متعب جداً  ،  والقلق
، درجـة اإلدمـان   إىل  حىت وصل ،   أنه يتعاطى بعض العقاقري املخدرة     يصارحين

،  الصحية جداً بسبب هذا اإلدمان     هوقد تدهورت حيات  ،  وغري قادر على تركها   
، وغري قادرعلى حتصيل الدروس واحملاضرات،  ية الصيدلة مرتني  كل يف   وقد رسب 

 ه كنت أضع علي    الذي “ك” الوحيد   بينا هذا الكالم من     يفحزنت جداً لسماع  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٧٠{

  

 وعندما علم مبا مير     ه أعرف الذيوقد تقابلت مع أحد اخلدام      ،  هذه احلياة  يف   مايلآ
 املركز خاص   وهذا،  دمانمركز لعالج اإل   إىل    أن أذهب به   عرض على ،  بينابه  

وحاولت معه بكل   ،  يفرفض هذا الرأ  “ ك ”بينا األمر على    تفعرض،  بالكنيسة
، مراحم اهللا  يف    فشلت ومل أفقد األمل    ما أملك أن يترك هذه املخدرات ولكنين      

أحد األيام أقنعت    يف   إذ،  السرياينقديسنا العظيم القمص فلتاؤس      شفاعة   ويف
 إىل   وبالفعل ذهبنـا   نا فلتاؤس يأبكة  دير السريان ونأخذ بر    إىل    أن نذهب  بينا

 أن يتـشفع    بـين اوقد طلبت من    ،  مزار قديسنا العظيم   إىل   وهناك دخلنا ،  الدير
 . على ترك هذه املخدراتهسوف يساعد وهو نا فلتاؤسيبأب

وبدموع غزيـرة أن    ،  اًوقد تشفعت به كثري   ،  وسجدنا أمام جسده الطاهر   
 يف  املخدرات وأن يـسنده    ذهمن ه “ ك ”بيناهذا املوضوع وخيلص     يف   يتدخل

 . ويقف معه حىت يتخرج منها، كلية الصيدلة
 ده أبونا فلتـاؤس   يا بابا    :يقول يل “ ك ”بيناإذ ب ،  وعند خروجنا من املزار   

 وأنا ساجد أمـام    :فقال يل !  ماذا حدث معك ؟    :فقلت له ،  قديس عظيم جداً  
ـ وقد  ،  يجسد يف   شعرت بقوة خترج من جسده وتسكن     ،  جسده الطاهر   تألام

  وحيـوييت  قـويت  وقد رجع يل  ،   بفرح وسالم وطمأنينةمل أشعر ا من قبل       قليب
وشكرت ربنا يسوع املسيح    . . جديد إنسان ن أنين وأشعر اآل ،   الذهين يونشاط

قديسنا العظيم القمـص فلتـاؤس       من جسد    بيناأخذها   اليت   على هذه القوة  
 فاء من املخـدرات   قوة ش  هي    وثقة أن هذه القوة    اً إميان ي كل وكنت،  السرياين

 .بينأعطاها أبينا القديس الاليت 



a ًكان أمينا a  

 }٧١{

  

 إىل  خرجنا فيها من مزار قديـسنا العظـيم        اليت    من هذه اللحظة   وصدقوين
 متاماً من هذا الـداء  يفوقد ش، نوع خمدرات أي “ك ”بينامل يأخذ  ،  وقتنا هذا 
 .شفى منه أحداً أن ي نادر، الذيالصعب

 قد مت الشفاء العاجل     السرياينس  قديسنا العظيم القمص فلتاؤ   ولكن بقوة   
مزار قديـسنا العظـيم      يف    مت الذي يوالسريع وفرحنا مجيعاً هلذا العمل املعجز     

عتـراف  ومارس سر اال  ،  الكنيسة إىل   فقد ذهب ،   الوحيد بينا غري حياة    الذيو
، اً يعـرف اهللا والقديـسني    إنسانوصار  ،  وتناول من جسد الرب ودمه    ،  والتوبة

كـل  يف  ،   صار شفيعاً خاصاً له    الذي يم أبونا فلتاؤس  العظ قديسناوخصوصاً  
 أبونا القـديس  هوساعد، املرتل يف    كل يوم  اً وكان يعمل له متجيد    هظروف حيات 

قبل ،  م األول من السنة الدراسية    ريالت يف   إذ كان راسباً  ه،  حتصيل دروس  يف   اًكثري
 يف  اًريلى أبينا القديس تشفع به كـث      ولكن بعدما تعرف ع   ،  القاهرة إىل   وصويل

 يومل ينتـه  ،  م كلها بنجاح وتقدير   ريمتحانات هذا الت  اجتاز  اوقد  ،  م الثاين ريالت
 ةوبشفاع، م األولريمتحانات التاأجازة الصيف أعاد   يف   بل،  األمر عند هذا احلد   

 أبونا فلتاؤس ومن ذلك الوقت أصبح     ،  جتازها كلها بنجاح أيضاً   ا أبونا فلتاؤس 
 .يع األسرة الدائمهو شف
، نوع من املخـدرات    أي   وال يتعاطى ،  ن بصحة جيدة جداً   اآل“ ك” بيناو

 قلبه مبخافة اهللا وصـار      امتألوقد  ،  بناً داخل الكنيسة  اوصار  ه،  وقد تغريت حيات  
 ...  الروحية والعمليةهحيات يف اً ناجحاًإنسان

ـ  شفى ابينالذيونشكر ربنا يسوع املسيح    ه من هذه املخدرات وغري حيات
قديسنا العظيم القمص فلتـاؤس      ربكة صلوات وشفاعات  األفضل ب  إىل   كلها



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٧٢{

  

 يف   بيتنا دخل الفـرح    إىلفعندما دخلت سريته    ،   لن ننساه أبداً   ، الذي السرياين
 .والطمأنينة وأعطانا السالم واحملبة والفرح الروحاين، فضلاأل إىل حياتنا وغريها

 .آمني. اً تشملنا مجيعه وشفاعتهبركة صلوات
  





 

  
  القديس يوحنا الدرجي



a ًكان أمينا a  

 }٧٣{

  

 "بي اَلرترخنِي صصحي وذقنم٢: ٢٢صم ٢ " ( و(   
–– 

  
كليـة    طالب بالسنة الثالثـة    حدى األمسيات حيث أنين   إ يف   كنت أذاكر 

  تسقط بالغرفة وإذ والديت  ي  كان مع “ عديل ”يوأخ،  التجارة باجلامعة املفتوحة  
نتابنـا الرعـب   انفجار وا ب هومسعت صوت طرقعة عنيفة تشب    ،  أرضية احلمام يف  

ذ إ وملقاة على أرضـية احلمـام     ،  ي فاقدة للوع  احلمام لنجد والديت   إىل   وهرعنا
 وكان منظرها ينذر بكارثة كبرية ال     ،  نزلقت قدمها على بالط سرياميك احلمام     ا

نقذنا يـا أبونـا   أ ” ونقول  نردد بصوت عايليوبقينا أنا وأخ ،  يعلمها غري اهللا  
 يف   وحنن حنملها ونسرع ـا     يوكنا نبك “ أنقذنا يا أبونا فلتاؤس   .. .فلتاؤس

هـا  آوعندما ر ،  ئالطوار إىل   ودخلنا،  السالم باملهندسني  مستشفى إىل   يتاكس
املخ وأحالونـا لعمـل    يف شيء لنا يوجد عندها  ا قالو شيءاألطباء وعرفوا كل    

وأشياء أخـرى    “رجتاج باملخ ا” يوجد   ه أن ت أثبت اليت،  أشعة مقطعية على املخ   
 يوبعد خروجها من األشعة جـاء األخـصائ       ،  سببت هلا عدم احلركة والكالم    

 إىل   الصغري نصرخ  يوأثناء ذلك كنت أنا وأخ    ،  شف عليها ويفحص األشعة   ليك
 شـفيع املـستحيالت أن      السرياينأبينا القديس القمص فلتاؤس     اهللا ونطلب   

: حالة ذهـول   يف    وهو يقول يل  “ عديل ”يوإذا بأخ ،   هذا املوضوع  يفيتدخل  
تفتح عينيها   يذ بأم إو.. ي واقفاً جبوار الطبيب األخصائ    أبونا فلتاؤس أنا شايف   

وقـام  ، ستغرابه الـشديد  ا أظهر   ، الذي لدكتورمع ا التحدث   يف   وتتحرك وتبدأ 
 يف  شيءتزاا وكالمها والسمع والتركيز وكل      اخترب  امن كل جانب و    بفحصها
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أنا أرى معجزة حقيقية مل      :ستغرابالذهول واال  قمة يف   جسمها مث قال لنا وهو    
 شـيء  ي أمامةا املريضم بينشيئاً تظهرة  الطبية ألن األشعحيايت يف  أراها من قبل  

 يف   وغـري حمتاجـة للوجـود      شيءمعافية متاماً من كل     ووالدتكما خبري   ،  خرآ
 .سالم يف املستشفى وممكن تأخذوها وتذهبوا

 شـفى   الذيوخرجنا من املستشفى وحنن على أرجلنا فرحني وممجدين هللا          
  أنقذين، الذي لسريايناأبينا القمص فلتاؤس    والدتنا بشفاعة قديس املستحيالت     

أنا شخصياً من جتارب كثرية جداً كنت سأتعرض إليها بصلواته املقبولة لـدى             
 .. اهللا

فأنا أحبه جداً وألتصق به دوماً منذ زمن طويل وهو شفيع أسرتنا ومنقـذنا             
ـ  ه وحمبت هربنا يعطينا من خريه ونعمت    .. من جتاربنا وأمرضنا   بـصلوات  ه،   ورمحت

  .السرياينا العظيم القمص فلتاؤس قديسنحبيبنا وشفيعنا 
 آمني.  فلتكن معناهبركة صلوات

  



 
  

  
  القديس كربيانوس
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   "دائـك  مـن  صـحيحةً  وكُـونِي  بِـسالَمٍ  ياذْهبِـ . شـفَاك  قَد إِميانك ابنةُ يا" 
   )٣٤: ٥مر ( 

– 
  

، طبيب قلب وباطنـة   إىل   فذهبت،   من مشكالت صحية كثرية    كنت أعاين 
أنت عندك ضربات القلـب      :وبعد الكشف وعمل الفحوصات الكثرية قال يل      

ـ وكتب يل ،   الدقيقة  يف ١٠٠سريعة تصل فوق      كـل  ه على عالج أواظب علي
عظـام القفـص     يف   لتهابات حـادة  ا يكان يوجد عند    نفس الوقت  ويف،  يوم

طبيب عظام وبعـد الكـشف وعمـل         إىل   فذهبت،   والرقبة والوجه  يالصدر
 البـد أن    مث قـال يل   ،   مع بعض املسكنات   ي مضاد حيو  الفحوصات كتب يل  

فتخوفت من هـذا    ،  بةثدييك أورام متشع   يف    يوجد هطبيب أورام ألن   إىل   تذهيب
وبعد ،  ذلك يف   نيني املتخصص يستشارأحد األطباء اال   إىل    ذهبت ولكين،  الكالم

وغالباً ،  ثدييك أورام متشعبة   يف    بالفعل يوجد  قال يل  عمل الفحوصات الالزمة  
، جراء عملية جراحية إلزالـة هـذه األورام       إوالبد من   ،  هذه األورام سرطانية  

 . قبل العمليةييس عمل أشعة رنني مغناطوطلب مين
 حالة حزن وقلق وحرية شـديدة  فكنت متخوفة جداً من هذا املوضوع ويف    

بأبينا القـديس القمـص      ربنا أن أتشفع     وقد هداين ،   يعلم ا  يربنا وحده الل  
 من  هوكنت مسعت عنه مرة كد    ،  إذ قد تعرفت عليه بالصدفة    ،  السرياينفلتاؤس  
عجزات كـثرية ومـستحيالت     أنه قديس عظيم بيعمل م    ،   الكربى بنيتاحديث  
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ولكن عندما  ،  سأل عنه أمل أهتم أن    ،   هذا الكالم  بنيتاوعندما مسعت من    ،  كثرية
 .ت به جداًمهتما تمرض

أبينا القـديس القمـص     مزار   إىل   دير السريان وهناك ذهبت    إىل   فذهبت
موضـوع   يف اً وبدموع حارة أن يتـدخل وتشفعت به كثري  ،  السرياينفلتاؤس  

، د أخذت من هناك زجاجة زيت خاصة بأبينـا القـديس          وق،   ويشفيين يمرض
تتحدث عن   اليت   شتريت الكتب او،  مكتبة الدير  ىلإوذهبت  ،  هوبعض من صور  

 إىل  وعندما ذهبـت  ،  وكنت فرحانة جداً ذه الزيارة املقدسة     ه،   ومعجزات هحيات
ومسكت أحد الكتب اخلاصـة     ه،   من الزيت اخلاص بقدس    يدهنت نفس ،  املرتل
 مـن شـدة الفرحـة      يوعندما كنت أقرأ معجزاته كنت أبك     ،  يه أقرأ ف  هبقدس

 املوجـودة   ه صورت إىلوكنت أنظر   ،  والربكة املعطاة من اهللا هلذا القديس العظيم      
عملت مـع هـؤالء     ماي زيأعمل مع:  وأقول لههعلى غالف الكتاب وأكلم  

وعنـدما  ،  وأتشفع بـه ي وأنا أبكيوأحضن الكتاب وأضعه على صدر ،  الناس
سـتمريت علـى   ا و يم كنت أضعه مره حتت املخدة ومرة على صدر        كنت أنا 

ختفى اوقد  ،   اليوم الثالث شعرت براحة غريبة جداً      ويف،   ثالثة أيام  ذلك حوايل 
 اًخذ مسكن آ كنت   نينإحيث  “ والوجه والرقبة الصدر ”ياألمل من مجيع عظام   

ت نبـضات   أوقد هـد  . وعندما يزول مفعول املسكن أشعر باألمل مرة أخرى       
 .وصارت طبيعية جداً، قلبال

كنت  اليت   وأوقفت مجيع األدوية  ،  ففرحت هلذا العمل العظيم ألبينا القديس     
الكنيسة وتناولت من جسد     إىل   توذهب. خذها سواء كانت للقلب أو العظام     آ

ه وقديسوشكرت ربنا يسوع املسيح    ،  وكنت سعيدة وفرحانة جداً   ،  الرب ودمه 
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 على  يت ألعمل أشعة الرنني املغناطيس     وبعد ذلك ذهب   العظيم القمص فلتاؤس  
وأخـذت  ،  العملية اجلراحية حسب طلب الطبيب املعاجليقبل أن أجر  ،  الثديني

وكنت أقول له كمـل     ،   صورة صغرية لقديسنا العظيم شفيع املستحيالت      يمع
وبعد ذلـك   ،  وقد عملت األشعة  ،   من هذا املرض الصعب    شفيينا و يمجيلك مع 

إذ قد   وهنا ظهرت املعجزة الكربى والعظيمة جداً     ،  الطبيب إىل   أخذا وذهبت 
 أي  مستحيل األشعة بتقول ال يوجد    : وقال يل ،  ذهل الطبيب عندما رأى األشعة    

وقد أثبتـت   ،  عملها قبل األشعة   اليت   مث قام بعمل فحوصات كثرية مثل     ،  أورام
  معجزة يبالفعل د : وإذ بالطبيب املعاجل يقول يل    ،  أورام أي   يوجد مجيعها أنه ال  

 الثديني يف نه يوجد عندك أورام  أ تؤكدإذ مجيع الفحوصات السابقة     ،  كبرية جدا 
 ياملوجودة أمام ،  ن األشعة والفحوصات اجلديدة   واآل،  كبرية ومتشعبة وسرطانية  

فقلت ! ؟ ماذا فعليت  مث سألين ،  أورام وأنك سليمة متاماً    أي   بتقول ال يوجد عندك   
أبينا القـديس القمـص فلتـاؤس       مزار   إىل    ذهبت  غري أنين  شيءله مل أفعل    

 الـذي  وهوه،  من زيتي ودهنت نفسهوأخذت بركته وطلبت شفاعت،  السرياين
 باحلقيقة قديس عظيم يتمجـد اهللا       ه أن : الطبيب فقال يل ،   هذه املعجزة  يفعل مع 

 عمليـات أو أن     ين غري حمتاجـة أل    أنت اآل : مث قال يل  ،   كثرياً جداً  هعلى يدي 
 أي  يواليوجد عنـد  ،  ن بصحة جيدة جداً   ل أنا اآل  وبالفع.. .أدوية ة أي يتأخذ

 بالـشفاء   علـى ن مالذيوأشكر ربنا يسوع املسيح    ،  أدوية ة أي خدآأورام وال   
 هو باحلقيقـة    ، الذي السرياينقديسنا العظيم القمص فلتاؤس     بربكة  ،  العاجل

 . اجلباري جداً ذا العمل املعجزوقد فرح قليب، شفيع املستحيالت
  .منيآ  فلتكن معنا مجيعاًه وشفاعتهبركة صلوات
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 الــــــــــصوم علــــــــــى واظبــــــــــتم نإ لــــــــــصلواتكم يــــــــــستجيب الــــــــــرب نأ اعلمـــــــــوا " 
   )١٢: ٤ يهوديت " ( الرب مامأ والصلوات

–– 
  

 الـذي أحد األطباء  إىل فذهبت، التنفس يف الصدر مع ضيق يف   شعرت بأمل 
 يف   أظهر وجود خلـل    الذي على القلب “ إيكو” مث عملت    ى عل قام بالكشف 

ـ   كتب يل “ رجتاع بنسبة متوسطة  ا ”ترايليالصمام امل    وقـال يل   اً الطبيب عالج
 .  هذا اخلللحالقلب لتصحي يف يولكن قد يستلزم تدخل جراحه،  علييستمرا

، ج للعال يالم ال تتغري رغم أخذ    واآله،  جممليف  والكالم كان صعباً وقاسياً     
فبدأ ،   جداً السريايننا القديس القمص فلتاؤس     اأبحيب  “ أمري ”يوكان زوج 

 زجاجة زيـت خاصـة      حضر يل أوه،   وقوة شفاعت  ه ومعجزات ه عن حيات  يكلمين
ألبينـا القـديس     اليت    ا وكان معه بعض املتعلقات الشخصية      ورمشينه،  بقدس

 ه شـفاعت  هذه الليلة طلبنـا مجيعـاً     يف   و ي أضعها على جسد   ي لك فأعطاها يل 
وال يسمح  ،  الم هذه اآل  ويزيل عين ،   رب اد يسوع    يشفيين ي لك  عين هوصلوات

 مملوءةوأنا  ،  الصباح الباكر  يف   ستيقظتامث  ،  ومنت،  القلب يف   عمليات أي   بعمل
وهو قريب منا   ،   معنا نا فلتاؤس يأب بوجود   أشعربالسالم والفرح واهلدوء وكنت     

وطلبت ،  على تطمئن   ي لك تصلت يب اف،  اأملاني يف    أخت باجلسد تعيش   ويل. جداً
 على القلب حديثاً وأرسله إليها لفحص األمر طبياً هنـاك “إيكو” أن أعمل    مين
وأرسلت الصور القدمية   “إيكو”املستشفى وعملت    إىل   أملانيا وبالفعل عدت  يف  

أا عرضت  :  رسالة عجيبة جداً وتقول يل     وإذ ا تتصل لتبلغين   ،  واحلديثة إليها 
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املانيا والكل أمجعوا بأن     يف   ت القدمية واحلديثة على أطباء كثريين هناك      الفحوصا
وهـذا  ،   للقلب ترايليالصمام امل  يف   ظهر بوضوح وجود خلل   القدمي ي “ يكواإل”

فـإن  احلـديث   “يكواإل”أما  ،  ن مضارة تتزايد  يستلزم بالفعل عملية عاجلة أل    
يكو األول بأسبوع   اإلوعمل بعد   ،  لنفس الشخص  وا أنه مل يصدق األطباء األملان   

 الـصمام  يف خلـل  أي ظهر حالة القلب سليمة متاماً وليس هنـاك  يهألن،  فقط
 . صمامات أخرى أي  والترايليامل

متت بـشفاعة    اليت   ففرحنا مجيعاً ذه األخبار السارة وهذه املعجزة القوية       
 .السرياينقديسنا العظيم القمص فلتاؤس 

 أي  يوال يوجد عنـد   ،  أدوية ة أي تعاطىوال أ ،  ن بصحة جيدة جداً   وأنا اآل 
، التنفس وأشكر ربنا يسوع املسيح من عمق قليب        يف   ضيق وال،  الصدر يف   المآ

قديـسنا  بشفاعة  ،   هذه املعجزة القوية   يوعمل مع ،  الماآل من هذه     رمحين الذي
حياتنـا الفـرح والبهجـة       إىل    أدخل الذي السرياينالعظيم القمص فلتاؤس    

 .السماء يف ار شفيعاً قوياً لنا مجيعاًصو ،طمئنانواال، والسالم
 
، يثدال يف   شعرت بوجود ورم  ،   شهور من هذه املعجزة القوية     ٨ بعد حوايل 

هذا املوضوع وبعد الكشف وعمل الفحوصـات     يف   طبيبة أخصائية  إىل   فذهبت
ه بدقة ونعـرف    د حند ي ولكن لك  يالثد يف    بالفعل يوجد ورم   قالت يل ،  األولية

مث بعد ذلك نقوم بعمل عملية جراحيـة         ،املوجمرايفالبد من عمل أشعة     حجمه  
فحزنت حزناً  ،  خاف جداً من موضوع العمليات اجلراحية     أ وأنا بطبيعيت ه،  زالتإل

 رب اـد    ي مع هولكن تذكرت ما فعل   ،   الضيق والقلق واخلوف   ينشديداً ومتلك 
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 من   ويشفيين نقذين ي ياهللا لك  إىل   فصرخت،  نا فلتاؤس يأبيسوع املسيح بشفاعة    
، بـدموع كـثرية   ،  سنا العظيم القمص فلتاؤس   يبقدوتشفعت  ،  هذا املوضوع 

 أي وأن ال أعمـل ،   من هذا املوضـوع    طلب من املسيح أن يشفيين    اُ: وقلت له 
ـ  يوكان عند ،   من قبل  يكما فعلت مع  ،  عمليات جراحية   وثقـة أن اهللا     اً إميان

وقمـت  ،  تم املعجـزة  سوف يستجيب هلذا القديس العظيم وبشفاعته سوف ت       
داخـل  ه،  ووضعت صورة صغرية لقدس   ه،   من الزيت اخلاص بقدس    يبدهان ثد 

 صباح اليوم التـايل  يف   ستيقظتامث  ،  هذه الليلة نوماً عميقاً جداً     يف   ومنت،  يثد
 وقد نزع اهللا من قلـيب     ،  طمئنانواال  قمة السعادة والفرح والسالم القليب     يف   وأنا

الطبيبة  إىل   وأخذا وذهبت ،   األشعة املطلوبة  عمل إىل   اخلوف والقلق مث ذهبت   
الفحوصات مجيعها  ،   غريب شيء: وقالت يل ،  وعندما رأا ذهلت جداً   ،  املعاجلة
 اً أن املوجود عندك ليس ورمتظهرولكن األشعة  ،  يالثد يف    أن عندك ورم   تؤكد

، أدوية ة أي أو،  يتدخل جراح  إىل أي    وهذا ال حيتاج  ،  يبل عبارة عن كيس مائ    
،  ففرحت جداً هلذا الكالم وخرجت من عند الطبيبة        ه سوف ينصرف بنفس   هنأل

ستجاب لشفاعة  ا الذيشكر ربنا يسوع املسيح     أقمة السعادة والفرح و    يف   وأنا
 الذيو،  يكيس مائ  إىل    فحول الورم  السرياينقديسنا العظيم القمص فلتاؤس     

 . يالثد يف على غري املعتاد أن يظهر
 كل أوالده الذين يلجأون     ي وحيم  حيميين الذي اؤسنا فلت اأب وأشكر حبييب 

 نـا فلتـاؤس  يأبواليترك اهللا نفسه بال شاهد من خالل شفاعات وطلبات ،  إليه
 .  يتعبناشيء أي ودوماً ينقذنا من،  أنقذينالذي
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ـ   ،  يضغط الدم عند   يف   رتباكامنذ عدة سنوات حدث      ربات وبـدأت ض

 يف ىل أطباء متخصصني إفذهبت، القلب تتأثر وكان ذلك فجأة وبدون مقدمات    
مـدار   ضغط الدم على     يقيسوهو جهاز   “ر  تهول ”تركيب   يل وأشاروا،  ذلك
أو ،  لتـشخيص العـالج   ،  ومعدالت التغري ،  كاملة لتحديد املشكلة   ساعة ٤٨

ـ  يف   وهو جهاز يوضع  ،  تركيب جهاز لضبط ضربات القلب وتنظيمها       صدرال
وكان ،  ليقوم بتنظيم ضربات القلب حسب ما يضبطه الطبيب       ،  بعملية جراحية 

 ... متالحقةته وتطورا، األمر غريباً
أبينـا القـديس    مزار   إىل   وهناك ذهبت ،  ديرالسريان إىل   فقمت بالذهاب 

، هذا املوضـوع   يف   ه وطلبت شفاعت  هوأخذت بركت ،  السرياينالقمص فلتاؤس   
وسلمت لـه املوضـوع      رمشت ا على قليب   وأخذت زجاجة زيت من هناك و     

وشعرت بتحسن شديد ، قمة السعادة والفرح يف بأكمله وخرجت من املزار وأنا    
 قام  الذي الطبيب املعاجل    وذهبت إىل القاهرة   إىل   وعدت،   الصحية حاليت يف   جداً

ال يوجـد   ،   الطبيـب  وبعد اية مدة اجلهاز قال يل     ،  “رتاهلول”بتركيب جهاز   
 .لضغط الدم تركيب جهازل للعالج أو ييستدع شيء أي عندك

 أشعر أنين“ ال ”ه من األعراض السابقة؟ فقلت ل  هل مازلت تعاين  : مث سألين 
 أنـت   فقـال يل  ،  كما كان سابقاً  شيء أي    من يوال أشتك ،  بتحسن كبري جداً  

وبذلك قلبك سليم   ،  ضغط الدم  يف   ضطراباتا أي   معاف متاماً وال يوجد عندك    
 الـذي ففرحت جداً ذا الكالم     ،   من العالجات  هوية أو غري   أد يةوال حتتاج أل  

 الـذي املـسيح    وأنا شاكر ربنا يسوع   ه،  وخرجت من عند  ،   الطبيب مسعته من 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٨٢{

  

 الـذي  السريايننا القديس القمص فلتاؤس     يأب من هذا املرض بشفاعة      أنقذين
مسه سبب شفاء ألمراضـنا     امديونة له وسيبقى      فرح قلوبنا مجيعاً وستبقى حيايت    

 .حنا مجيعاًانصرة وسعادة وفرح لنفوسنا وأروو
 

،  اخلاصـة  اً بسياريت وكنت مسافر ،  سكندرية اإل يفمأمورية عمل    يف   كنت
وخرجت ألجد السيارة   ،  ي عمل ي أ يمسوحة لك  يف   ووضعتها أمام أحد البنوك   

وعرفت أن محلة مروريـة عـربت بالـشارع         ) كلبشة  ( عليها قفل من املرور   
 أجد هذه احلملة املرورية قريبة مـن        ومن املتبع أنين  ،  نطلقتاو،  جرت ذلك وأ

 أنتظرت ساعتني حىت بـدأت      ولكين،  يمكان وضع القفل ألدفع الغرامة وأمش     
 الـذي نفعلت على الضابط    اوكنت متضايق جداً ف   ،  سيارة املرور تعود للمنطقة   

اً تقريـر وعمـل   ،   السيارة والقيـادة    رخصيت وأخذ مين ،  رفض أن يفك القفل   
 وبـسرعة   سيءوضع   إىل    للمحكمة وفوجئت أن العملية تطورت جداً      حاليتإل

 وما كان جيـب أن      هذا الضابط صعب جداً    : بالشارع يقول يل   ينآوكل من ر  
اية ورديتـه الـساعة      يف   القسم يف   وحاول أن تذهب إليه   .. تتكلم معه أصالً  

 هولكن وفعلت ذلك ،  ة وتأخذ الرخص وتدفع الغرام    هالظهر وتستعطف  الرابعة بعد 
، اً حزيناً وحمتـار   يالتاكس يف    وخرجت هحلقأساعة ومل   ٤/١اً  ترك القسم مبكر  

القديس القمـص فلتـاؤس      أبينافأخرجت صورة   . ؟ ماذا أفعل  يولست أدر 
، هذا املوضوع املعقد جـداً     يف    أن يتدخل  هأشكو له وأطلب من أبوت    ،  السرياين

 . يستطيع ذلكهوأنا واثق أن، هذه األزمة و حيلها يل يف يوأن يقف مع



a ًكان أمينا a  

 }٨٣{

  

إذ ،  تكلم فيها مع أبينا القـديس     أكنت   اليت   نفس اللحظة  يف    أنه وصدقوين
شارة سيارة شرطة ففتحت الزجاج ألسأل السائق عن مكـان     اإل يف   أرى جبانيب 

 فـذهلت   .أنت صاحب الـرخص؟    :ذ به يقول يل   إالضابط رئيس قسم املرور     
مرتل العميد   إىل   وإذ به يأخذين  ،  يت خلف سيار  يمشا :فقال يل ،   نعم :هوقلت ل 

 هـذا    بالقسم مث قال يل    هعمل إىل    كان ينتظر السائق ليعيده    الذيرئيس الوحدة   
وإذ بالعميد  ،   ميكن أن حيل لك املشكلة     الذيإن هذا الشخص الوحيد      :السائق

 إىل كيف عرفـت أن تـصل  : ويقول يل ،   مبتسماً ويسمع قصيت   هيرتل من مرتل  
  مـن جـييب   الـسرياين أبينا القديس القمص فلتاؤس     فأخرجت صورة   . ؟هنا

سـيارة   يف   ه مع بتسم وأخذين اف،   إليك  أرشدين الذيوأظهرا له وقلت له هذا      
 حاول التهرب مـن     الذي“النقيب   ” الرخص من الضابط     وأحضر يل ،  املرور
وكـأن  ،  ه أن حيل املـشكلة    صرارإو،   الرخص لوال تصدى العميد له     يتسليم

 ن سـلمين  أ إىل   وكان مهتماً جداً ذا املوضـوع     ه،  ا أخص  أو أن  هالسيارة ختص 
أبينـا  ولكن  ه،   عن شيء أي   وال،  وال مسكنه ،  مسهاالرخص وأنا مل أكن أعرف      

ـ   أرشدين الذي هو   السرياينالقديس القمص فلتاؤس     وحـل املـشكلة    ه،   إلي
 ... أو أحكام أو أزمات، خملفات أي القاهرة سليماً بدون إىل وأعادين

متت بـشفاعة    اليت   يسوع املسيح على هذه األعمال املعجزية     ونشكر ربنا   
 اً طوال حيايت   أقف عاجز  الذي السرياينأبينا القديس القمص فلتاؤس     وطلبات  

 وأسـأله أن  ،  وحتل مشاكلنا وتفرح قلوبنا   ،   أمرضنا يتشف اليت   هأمام قوة شفاعت  
 .يذكرنا دائماً أمام عرش النعمة

 منيآ . فلتكون معناطلباته وشفاعتهبركة 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٨٤{

  

 يا رب يا معونتي إِلَى أَسرِع عني تبعد الَ إِلَهِي يا. رب يا تتركْنِي الَ" 
   )٢٢، ٢١: ٣٨مز  " ( خالَصي

– 
  

قديـسنا   بالشفاء العاجل بربكة      حتنن على  الذيأشكر ربنا يسوع املسيح     
إذ هو معنـا  ،  فرح قلوبنا بسرعة عجيبةالذي السرياينالقمص فلتاؤس  العظيم  

 . عنا مجيعاًشفاعته وصلواتهبروحة ولن تعيقنا املسافات أن حنيا دائماً ب
لتهابات بالغدد اللعابية مع تكـوين      ا منذ فترة طويلة من تكرار       كنت أعاين 

 . ستخراج احلصوات باجلراحةا كل مرة كان يتم ويف، حصوات
،  جـداً  شديدأملصحوت من النوم على ، أحد األيام وكان يوم اجلمعة    ويف

حصوة وجود  سبب  ال  عرفت أن  ة السابق ومن خالل خربيت  ،  وتورم شديد باللثة  
الطبيب اجلـراح ألن   إىل ومل أستطع أن أذهب ،  بقناة الغدة اللعابية حتت اللسان    

وأمـضيت  ،  هادتوهو يوم األجازة األسبوعية اخلاص بعي      اليوم كان يوم اجلمعة   
وكان عندنا مبكتبة املرتل    ،  أمل شديد ال يطاق بالرغم من املسكنات       يف   لهاليوم ك 

نا القـديس القمـص     يأب كتاب   فأحضرت زوجيت ،  كثري من كتب القديسني   
 تشفع به ألنـه قـديس عظـيم         وقالت يل “مفرح القلوب  ”السرياينفلتاؤس  

بعد مـا  ، يت رأسووضعت الكتاب حتشفاعته، وطلبنا مجيعاً   ،  وسوف يشفيك 
 مل أتوقـف    ولكين،  الم شديدة آ يف   قرأت فيه بعض الوقت وأمضيت الليل كله      

 من هذه   شفيينا و ىحتنن عل  : وأقول له  أبينا القديس القمص فلتاؤس   عن طلب   
جداً حىت ظهـر    نوماً عميقاً   ومنت  ،  وفجأة شعرت أن األمل زال    ،  الم الصعبة اآل



a ًكان أمينا a  

 }٨٥{

  

 كبرية قد خرجت من فتحة قنـاة        ةوستيقظت وجدت حص  اوحني  ،  اليوم التايل 
كمـا أن   ،  طالقأمل على اإل   أي   حتت اللسان ومل يكن هناك     اليت   الغدة اللعابية 

 الـذي ففرحت جداً وجمدنا ربنا يسوع املسيح       ،  ختفت متاماً التهابات اللثة قد    ا
 .السرياينقديسنا العظيم القمص فلتاؤس  بشفاعة شفاين

داخـل القنـاة     يف    حمـشوره  ىخر وجدت حصوة أ    مساء اليوم التايل   ويف
أنـت  :  وأقول له  نا فلتاؤس اأبفأخذت أكلم   ،  بالقرب من فتحة القناة   . اللعابية

وأنا ،  فأرجوك أن خترج احلصوة التانية    ،   معجزة وأخرجت احلصوة   معيعملت  
ثـار  آستيقظت مل أجد    ا وحينما   هكلمأومنت وأنا   ،  متأكد أنك سوف تشفيين   

 إىل   ذهبـت   اليوم التـايل   ختفت ويف اجت و طالق وكأا خر  للحصوة على اإل  
 على منطقة الغـدد     ي أن أعمل رنني مغناطيس     طلب مين  الذي .الطبيب اجلراح 

 . حصوات أي وال يوجد ا، وكانت النتيجة أا سليمة بالكامل، اللعابية
 بالـشفاء    أنعم على  الذيوشكرنا وجمدنا ربنا يسوع املسيح      ،  ففرحنا مجيعاً 

 مفرح القلـوب  السرياينقديسنا العظيم القمص فلتاؤس  العاجل بربكة شفاعة    
 .آمني  فلتكن معنا مجيعاًشفاعته وصلواتهبركة  .وحمب اجلميع

  



 

  
  صنوفيوسالقديس بر



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٨٦{

  

 مـــــــستطَاع  شـــــــيءٍ  فَكُـــــــلُّ  تـــــــؤمن  أَنْ تـــــــستطيع كُنـــــــت  إِنْ: يـــــــسوع  لَـــــــه  فَقَـــــــالَ" 
   )٢٣: ٩ مر" (  للْمؤمنِ

–– 
  

أطبـاء   إىل   وتوجهت،  البطن يف   المآ شعرت ب  ٢٠١٦شهر مارس سنة    يف  
، القناة املرارية  يف   صوة وخرجت من املرارة ونزلت     ح يد:  منهم من قال   ،كثرية

ـ       ...لتهابات باملعدة ا يد: ومنهم من قال    بعـض   يوكل طبيـب كـان يعط
 إىل  وكان األمل يزداد فـذهبت    ،  حاليت يف    حتسن يأت بأ تولكن مل   ،  العالجات
شهر أبريل سـنة     يف   وهذا كان ،  جورج نادر وعملت أشعة تلفزيونية    /الدكتور  
وبالفعل عملت  ،   أن أعمل أشعة مقطعية على البنكرياس      لىمث أشار ع  ،  ٢٠١٦

  أظهرت وجود ورم علـى أول البنكريـاس ونـصحين          اليت،  األشعة املقطعية 
رشـاد   / الـدكتور  إىل   وهناك ذهبت ،  القاهرة إىل   جورج أن أذهب   /الدكتور

فـأظهرت  ،  عمل أشعة جديدة وحتاليل جديدة    ب فنصحين مبصر اجلديدة    ياملصر
،  على البنكرياس ضاغط على القناة املراريةحاليل وجود ورم سرطاين  األشعة والت 

 . أشعر ا اليت الم الشديدة اآلسبب يلينسداد وكل هذا اال إىل طريقها يف يوه
،  مبستشفى احلياة مبـصر اجلديـدة      ينبيل املصر /  الدكتور إىل   مث توجهت 

، طريـق املنظـار    قام بعمل تركيب دعامة بالستيكية بالقناة املرارية عن          الذي
 مبـصر  ياألورام بروكـس  يف ه حنا دكتـورا   يمنري ذك /  الدكتور إىل   وحولين
وبعد ،  اخلاصةته  جلسة بعياد  ١٢ عدد    حوايل اًي كيماو اً عالج فقرر يل ،  اجلديدة
 جلسات حدث انسداد مرة أخرى فقـام        ٩بعد أن أخذت     أي    شهرين حوايل



a ًكان أمينا a  

 }٨٧{

  

وبعد ذلك  ،   اجللسات يلت باق بتركيب دعامة أخرى لفتح القناة املرارية مث أكم       
وعمـل  ،   لعمل حتاليل دالالت األورام    ٥٧٣٥٧مستشفى   إىل    الدكتور حولين

 إىل  املستشفى ذهبت  إىل   وقبل أن أذهب  ،   على اجلسم بالكامل   يأشعة مسح ذر  
، الـسرياين أبينا القديس القمـص فلتـاؤس    دير السريان حيث يوجد جسد      

  أرجوك تدخل  لهوقلت  ،  هسوأخذت زجاجة زيت خاصة بقد    شفاعته،  وطلبت  
 طلب من رب اد يسوع املسيح أن يتحـنن علـى          اُو،  شفييناو،  املوضوعيف  

... نا ساجد أمام جسده الطاهر    أ و يوكنت أبك ،   هذا املرض الصعب   ويرتع مين 
 وأنا شاعر براحة عجيبة جداً مـع        هقدسب خرجت من املزار اخلاص      وصدقوين

نا القـديس   با وثقة أن أ   اً إميان يوكان كل  ،مل أشعر ا من قبل    ،  سالم وطمأنينة 
 نفس الليلة حلمت    ويف...  معجزة كما عمل مع كثريين من أمثايل       ييعمل مع س
  ورشم علـى   ياجتاه يف   ورفع يده ،  اً جداً  وكان منري  ي واقف أمام  نا فلتاؤس يبأب

 ... “ ”: الصليب وهو بقول يل
 ياملستشفى لك  إىل   مث ذهبت ،  قمة الفرح والسالم   يف   ناوقمت من النوم وأ   

، ١٤/٨/٢٠١٦يـوم األحـد      يف   وكان ذلك ،  يأعمل التحاليل واملسح الذر   
 صباح يـوم    ويفالسرياين،  وكنت دائم التشفع بقديسنا العظيم القمص فلتاؤس        

 اًوكان واقف ،   رب اد يسوع املسيح    ظهر يل ،  ي للتحاليل واملسح الذر   يستالما
 بكامـل   الـسرياين قديسنا العظيم القمص فلتاؤس      هومع،  هيئته بكامل   يأمام
 .ستبشرت خرياًاف، القوية ومبتسم وفرحانته نظر إىل وهو ناظر، ههيئت

صنعها  اليت   وهنا ظهرت املعجزة العظيمة واجلبارة    ،  املستشفى إىل   مث ذهبت 
، ياينالسرقديسنا العظيم القمص فلتاؤس   رب اد يسوع املسيح بشفاعة       يمع



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٨٨{

  

  كان علـى البنكريـاس ال    الذي بأن الورم    يإذ كانت نتيجة أشعة املسح الذر     
 وكـذلك  شـيء  أي أثر ومجيع أجزاء اجلسم بالكامل اليوجد ا   أي   لهيوجد  

 علـى   شـيء  أي   يوال يوجـد عنـد    ،  ؟٪١٠٠مجيع التحاليل سليمة بنسبة     
 ..طالقإلا

 مت الذي يملعجز على هذا العمل افشكرت ربنا يسوع املسيح من عمق قليب     
 شـفيع   الـسرياين قديسنا العظيم القمـص فلتـاؤس       بصلوات وشفاعات   

 .آمني . فلتكن معنا مجيعاًصلواتهبركة  .املستحيالت ومفرح القلوب
  




 
  

  القديس أغسطينوس



a ًكان أمينا a  

 }٨٩{

  

 "عما اسي اُهللا يالَتغَ. صي كَالَمِ إِلَى اص٢: ٥٤مز  " ( فَم(   
– 

  
ومنذ ،  مت احلمل ،  وبعد فترة من الزواج   ،  جرجس لويس /تزوجت من السيد    

تاريخ عائلتنا  يف  يوجده ألنهبدأمري ع /احلمل وأنا أتابع مع الدكتور     يف   أول يوم 
 ستـسقاء ا األشعات أنه يوجد     توبالفعل أثناء املتابعة أثبت   ،  املخ يف   مرض قصور 

أشعات رباعية األبعاد ومجيعهـا      ٧ فترة احلمل عملنا حوايل   يف  و،  مخ اجلنني يف  
شعة أثبتت أن   أخر  آولكن قبل الوالدة عملنا     ،  ستسقاء بوضوح  هذا اال  تظهرأ

 الطبيب املعاجل أن هذا خطر علـى        وأعلمين،  املخ عالية جداً   يف   ءستسقانسبة اال 
 على أنفسنا أنه    اً أن نكتب تعهد   ي أنا وزوج  وطلب مين ،  وعلى أنا أيضاً  املولود  

وبالفعل كتبنا هذا   ،   للجنني أو أمه أثناء الوالدة     شيء أي   إذا حدث غري مسئول   
وحدة  يف   ولود سوف ميكث  علمنا الطبيب بأن لو اهللا مسح ونزل امل       أوقد  ،  التعهد

وعمل ته  يوماً ملتابع  ٤٠ إىل   ٣٠من  “ احلضانة ” الوالدة   يالرعاية املركزة حلديث  
 مجيعاً نطلـب ربنـا   اوكن... املخ عالية جداً    يف   ستسقاءالالزم له ألن نسبة اال    
وأن حيافظ على   ،   الوالدة ه وأقوم بالسالمة من هذ     على نيسوع املسيح أن يتحن   

وقديسنا العظيم القمص فلتـاؤس     ،  شفاعة أمنا العذراء مرمي   لب  ونط،  املولود
وقبل أن أدخـل    ،   ليلة الوالدة  ويف،   وال تتركوين  يوأقول هلما قفا مع   ،  السرياين

 أرى الـسيدة    وإذا يب ،  منت بعض الوقـت   ،  غرفة العمليات بعدة ساعات قليلة    
 مـنريان  ومهـا ، السرياينقديسنا العظيم القمص فلتاؤس  ومعها  ،  العذراء مرمي 

” : يقـول يل القديس القمص فلتاؤس  وإذ بأيب ،  وواقفني على سحابة  ،  جداً



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٩٠{

  



“ ... 
وبالفعـل  ،  قمة الفرح والسالم ومطمئنة جداً     يف    من النوم وأنا   واستيقظت

 :٤٠كالم الطبيب من  يل احلضانة حسبودخلت مهرائ، متت الوالدة بسالم
وقديسنا العظيم  ولكن قد متجد اهللا معنا بشفاعة السيدة العذراء مرمي          ،   يوماً ٣٠

 يكتب  عة مساءً  الساعة التاس  يف اليوم التايل  إذ فوجئنا   ،  السرياين القمص فلتاؤس 
ـ  ويقول،  روج مهرائيل من احلضانة   خب اًالطبيب املتخصص تصرحي   ولـدت  : هفي

مساًء وقد كان هنـاك تـاريخ        ونصف   ٩ الساعة   ٢٠١٥ / ٩ / ٣يوم  الطفلة  
 يف ستـسقاء اوفحوصات سابقة أثناء احلمل تفيد بوجود ،  املخ يف    بقصور يعائل

لعمـل  “ احلـضانة ”وحـدة الرعايـة    يداع الطفلةإلذلك مت ، املخ عالية جداً  
اسـبة  ن حبالة جيدة جـداً ومن      اآل يوه،  الفحوصات الالزمة والتحاليل املطلوبة   

  وقد خرجت يـوم   .. حسابات طبية  أي    خارج عن  وهذا عمل رباين  ،  للخروج
 .عمرو عبد املنعم/الدكتور .  الساعة التاسعة مساًء توقيع٢٠١٥ / ٩ / ٤

 الـذي وشكرنا ربنا يسوع املسيح     ،   العظيم يففرحنا مجيعاً هلذا العمل اإلهل    
بـشفاعة  ،  قاء املخ ستساوشفى مهرائيل من    ،   الوالدة الصعبة  ههذ يف   حتنن علينا 

 شفيع املستحيالت   السرياينوقديسنا العظيم القمص فلتاؤس     أمنا العذراء مرمي    
 سبب شـفاء   همسا مديونة هلذا القديس وسيبقى      وستبقى حيايت ،  ومفرح القلوب 

 .ألمراضنا ونصرة وسعادة وفرح لنفوسنا وأروحنا
 .آمني.  فلتشملنا مجيعاًماصلوابركة 

  



a ًكان أمينا a  

 }٩١{

  

   "الْعــــالَم  غَلَبــــت قَــــد أَنــــا : ثقُــــوا ولَكــــن ضــــيق لَكُــــم  يكُونُســــ الْعــــالَمِ فــــي" 
   )٣٣: ١٦يو ( 

– 
  

  الكثرية ه من خالل كتب   السرياينأبينا القديس القمص فلتاؤس     تعرفنا على   
 لـذي ا“ نسر الربيـة  ”ومن خالل أيضا فيلم     ،  هومعجزاتته   عن حيا  يحتكاليت  

، ناه من كل قلوبنا   بوأحب،  ا القديس العظيم  وتعلقنا ذ ،  هومعجزاتته  جيسد لنا حيا  
 .كل ظروف حياتنا يف وكنا نطلب شفاعته على الدوام
ـ تراب” اهللا طفالً مجيالً أمسيناه      وقد رزقين ،  تزوجت منذ ثالث سنني    “ كي

ـ  ،  ولكن ظروفنا املادية كانت صعبة جداً     ،  ونشكر اهللا على ذلك    مل  يألن زوج
 ومل يوفـق ، ةوظيفة ثابتة فقد خترج من أحد املعاهد فوق املتوسط   يف   يعمل يكن

فكان يـوم يعمـل     ،  يوعمل على تاكس  ،  فتعلم قيادة السيارات  ،  وظيفةيف أي   
، السرياينقديسنا العظيم القمص فلتاؤس   وعندما تعرفنا على    ،  يعمل وعشرة ال 

 وكانت عبارة   همعجزة لقدس قرأت  “ حبيب القديسني ”قرأ الكتاب الرابع    أوأنا  
فطلبت من قديسنا   ،  عن توفري فرصة عمل ألحد األشخاص الذين طلبوا شفاعته        

 بوظيفة ثابتة تـساعدنا  يبكل إميان وثقة وبدموع كثرية أن يرزق زوج      ،  العظيم
 هذا  يف  أن يتشفع ذا القديس العظيم     يوطلبت من زوج  ،  على مصاعب احلياة  

وبالفعل كنا كل   .. لك فرصة عمل مناسبة     وهو سوف يتدخل وجيد     ،  املوضوع
 بعمل  ي بدموع كثرية أن يرزق زوج     ه نقف أمام اهللا ونطلب من     ييوم أنا وزوج  

 ... بشفاعة حبيب القديسني. مناسب



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٩٢{

  

الـيت  ،  حدى الـشركات  إ يف   ظهرت وظيفة ،   بعد أيام معدودة   وصدقوين
نا مجيعـاً  وك،  هبأوراق هذه الوظيفة  إىل   يكانت طالبة سائق مبيعات فتقدم زوج     

وبالفعل اتصل  ،  هذه الوظيفة  يف   ه بإميان أن يوفق   ه ونطلب نا فلتاؤس يبأبمتمسكني  
 صـورة   هوكان مع ،  ه ملقابلت يفذهب زوج ،  هوطلب مقابلت ،  به مسئول الشركة  

،  األمـور   تسهل يل  ي لك أخذتك معي وكان يقول أنا    ،  صغرية لقديسنا العظيم  
هـذه   يف مت قبولهوقد ، سهلة جداًوكانت املقابلة   ،  كل األمور  لهوبالفعل سهل   

 ارج احملافظـة  ها خ ودولكن لظروف وج   ،“سائق مبيعات ”الشركة وعمل ا    
،  متأخرة من الليـل    ة ساع يف إىلَّويرجع  ،  الصباح الباكر  يف    خيرج يكان زوج 

،  صار صـديقاً للعائلـة  ، الذيالسرياينأبينا القديس القمص فلتاؤس     فعاتبت  
 يف  يتواجـد الشغالنة تكون بعيـدة و  يف هندما توفق يا أبونا عيعين“: لهوقلت  

 لهوجتع،  املوضوعهذا   يف    أن تتدخل  يا أبونا فلتاؤس  أرجوك  ،  املرتل طوال اليوم  
إذ قـد   ،  قد تدخل قديسنا العظيم   فوبالفعل  ،  قريبة منا مبواعيد مناسبة    وظيفةيف  

، يعـات جمال املب  يف    أنه يعمل  هوعندما علم من  ،   مع أحد األصدقاء   يتقابل زوج 
وأفضل مـن  ،  شركة مبيعات أخرى وكانت مناسبة جداًيف،  وظيفةهعرض علي 

ذ أا قريبة من مرتلنا ومواعيـدها أفـضل         إ،  كان يعمل ا   اليت   الشركة األوىل 
، وفرحنـا كـثرياً  ،  على الفور يفوافق زوج ،  من مواعيد الشركة األوىل   ،  بكثري

سنا العظيم القمص فلتاؤس    شفيعنا وقدي بعمل ربنا يسوع املسيح معنا على يد        
، والـسعادة ،  والفـرح ،   اخلـري  ه عندما دخل حياتنا دخل مع     ، الذي السرياين
ومل ينته األمر عند ذلك بل أعطانا اهللا أكثر مما طلبنا أو سألنا بشفاعة              ،  والربكة

هذا اال فقـد     يف   هونشاطته  ذ عندما رأى مدير الشركة أمان     إ،  قديسنا العظيم 



a ًكان أمينا a  

 }٩٣{

  

فكنا فرحني جداً لعمل اهللا معنا بواسطة       ،  ر مبيعات الشركة  مديمنصب   إىل هرفع
، دهةن هو باحلقيقة شفيع املستحيالت وسريع ال      ، الذي هذا القديس العظيم جداً   

حياتنا وأعمالنا وسيبقى بركـة      يف   باركتنا اليت   صلواته و شفاعتهولن ننسى أبداً    
 .عظيمة لنا مجيعاً

ل حياتنا نشكر ربنا يـسوع      وسوف نعيش طوا  ،  سعادة تامة  يف   نوحنن اآل 
قديسنا العظيم القمـص     أعطانا أكثر مما نطلب أو نسأل بشفاعة         الذياملسيح  

  معنا يف  ه مجيعاً من كل قلوبنا ونشعر دائماً بوجود       ه حنب الذي السرياينفلتاؤس  
 .  كل مكانكل وقت ويف

 .آمني. املقدسة فلتكن معنا مجيعاًته برك
 


 
  

  القديس األنبا موسى األسود



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٩٤{

  

 الَّــــذين عبِيـــدك  وصـــالَة  عبـــدك  صـــالَة  مـــصغيةًإِلَى  أُذْنـــك  لـــتكُن  ســـيد  يـــا " 
   )١١: ١ نح(  " اسمك مخافَةَ يرِيدونَ

–– 
  

ونشكره أيـضاً ألنـه     ،  ال حتصى  اليت   هنشكر ربنا يسوع املسيح على نعم     
ذلـك  ،  السرياينفلتاؤس   أبانا القديس القمص  هذه األيام الصعبة     يف   أوجد لنا 

 يفرح قلوب اجلميع ويعمل علـى إراحـة         الذي يالبطل العظيم والشفيع القو   
 .. الكل

/ الـدكتور    إىل   فـذهبت ،  يسرىاألذن ال  يف   الم شديدة آ من   كنت أعاين 
 وعمـل   فقام بالكشف علـى   ،  أذن وحنجرة  و أنف يستشارا ،يوسف الشاعر 

، ذن اليـسرى طبلة األ  يف    أثبتت وجود ثقب   اليت،  شعاتبعض الفحوصات واأل  
عمليـة   إىل    حمتاجة نينإ: وقال،   بعض األدوية  فكتب يل ،  الم اآل هوهو سبب هذ  

 .  أسرع وقتضرورية ويف
 يويوجد عند ،  يقاربت على السبعني من عمر      حيث أنين  يناً لكرب س  ونظر

، متخوفة جداً مـن هـذه العمليـة       كنت  ،  بعض املشاكل الصحية لكرب السن    
، وكنت أتأمل جداً منها   ،  ولكن كانت بدون فائدة   ،  فواظبت على تناول األدوية   

 الصباح  ويف،   اليسرى كل يوم قبل ما أنام      ذينأ يف   وكنت أضع قطعة من القطن    
 . كان يسيل من األذنالذيمن الصديد  مملؤة ر أجدهاالباك

وتشفعت ، طلبت من رب اد يسوع املسيح أن يشفيين      ،  يلاحدى اللي إ ويف
أنـت قـديس عظـيم      : وقلت له ،  السرياينبقديسنا العظيم القمص فلتاؤس     



a ًكان أمينا a  

 }٩٥{

  

فـأرجوك  ، حياتك على األرض وحمب للكل     يف   وكنت رحوم ،  وشفاعتك قوية 
 وسالت مـن عـيين    ،  الم الصعبة  هذه اآل  لية وترفع عين  العم  من هذه  أن ترمحين 

ومتلـك  ،  ذلك الوقت  يف   ي مع هودجوشعرت بو ،  هتكلم مع أدموع كثرية وأنا    
املوضوع يف سوف يتدخل أنه  سالم عجيب جداً وكنت واثقةعلى . 

 اليسرى مثل كل يوم ووضـعت صـورة         أذين يف   مث وضعت قطعة القطن   
وبعد ذلك منت نوماً عميقاً جـداً ومل        ،  ألذنصغرية لقديسنا العظيم على نفس ا     

وجدت القطنة على   ،   صباح اليوم التايل   ويف،  الم كما كنت من قبل    آ يأشعر بأ 
ختفت مجيع  اوجافة كما وضعتها وقد     ،  أثر للصديد  أي   يوجد ا  ال،  غري العادة 

، ه ال أستحق، الذييففرحت جداً هلذا العمل اإلهل،   منها كنت أعاين اليت  ،  الماآل
 اليسرى وأذين،  أملين ال أشعر بأ اآل وقلت له أنين  ،  الطبيب املعاجل  إىل   مث ذهبت 

فقـام الطبيـب بعمـل مجيـع     ، صديد كما كان من قبـل  أي ال خيرج منها 
. ا من قبل وأثبتت وجود الثقب     عمله اليت   مثل،  الفحوصات واألشعات الالزمة  

اليسرى سـليمة   ذنتثبت أن األ، يتوجد أمام اليت   مجيع الفحوصات : مث قال يل  
ألن ، غريب عـن الطـب     شيءثقب واضح وهذا     أي   وال يوجد ا  ،  ٪ ١٠٠

ومستحيل أن يتالشـى إال     ،  يوجد ا الثقب واضح جداً    ،  الفحوصات السابقة 
، وليس من الطب  ،  هو عمل من عند اهللا    ،  ن أراه اآل  الذيبعملية جراحية ولكن    

عمليات  ة أي  عالجات أو  ةيألوال حتتاج   ،  ن أذنك اليسرى سليمة متاماً    وأنت اآل 
قمـة   يف   نـا أو،  وخرجت من عند الطبيب   ،  ففرحت جداً لسماع هذا الكالم    

 .. السعادة والفرح



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٩٦{

  

 بالشفاء العاجل بربكة شفاعة      حتنن على  الذيوشكرت ربنا يسوع املسيح     
،  شفيع املستحيالت ومفرح القلـوب  السرياينقديسنا العظيم القمص فلتاؤس     

 وال يتخلى   وها هو ال خيذلين   ،  ي أشعر دائماً بوجودة مع    ذيالو،  واحملب للجميع 
كل ما   يف   وشفيعاً يل ،  ي من مجيع أمراض    منقذاً يل  حيايت يف   مسهاوقد صار   ،  عين

  .هذا العامل يف غربيت يف  وحيميينأحتاجه أو أطلبه فإنه يرافقين
 .آمنيكل ظروف حياتنا  يف  تسندناشفاعته وصلواتهبركة 

  
 





 
  

  مار إسحاق السرياين



a ًكان أمينا a  

 }٩٧{

  

   )١٠: ١٦تك  " ( الْكَثْرة من يعد فَالَ نسلَك أُكَثِّر تكْثرياً" 
– 

  
 هـو شـفيع     الـسرياين بينا القديس القمص فلتـاؤس      أأعترف أنه حقاً    

، وال يوجد مستحيل عند ربنا يـسوع املـسيح        ،  ومفرح القلوب ،  املستحيالت
العظيمة فهو دائماً يعطينا بسخاء أكثر بكثري ته وإحسانا، وأشكر اهللا على عطاياه   

 مثـل   ه الذين هلم دالة عند    مما نسأل أو نطلب خاصة إذا طلبنا شفاعة القديسني        
 .شفيع املستحيالت، قديسنا العظيم
وخالل هـذه   ،  ومل حيدث محل  ،   منذ أكثر من ثالث سنوات     يتابنتزوجت  

 وزوجها بعرض أنفسهما علـى العديـد مـن األطبـاء            يتابنالسنوات قامت   
 ةولكن مل تأت بالنتائج املرجو    ،  وقد وصفوا هلا العالجات املختلفة    ،  املتخصصني

ميكـن   جراء التحاليل واألشعات الالزمة هلا أعلمها األطباء أنه ال        إاً بعد   وأخري
ونـسبة هـذا    ،  ياحلقن اهر  إىل   لكنه ممكن أن تلجأوا   ،  يحدوث محل طبيع  
، يجتارب احلقن اهـر    يف    وزوجها يتابنوبالفعل دخلت   ،  احلمل ضعيفة جداً  

 يتابـن مرة تعبت     تاين ويف،  ا ومل ينجح  ي ونفس يمرتني مبا فيها من تعب جسد     
وقـد  .. وقررت أا لن جترب هذا العمل مرة أخـرى          ،  جدا جسدياً ونفسياً  

فتملك احلـزن   ،   طوال العمر  اإلجنابأما سيحرمان من      وزوجها يتابنشعرت  
 ولكن مل يفقدا األمل   ،  عليهما وكانت حالتهما النفسية سيئة جداً للغاية       لضيقاو

 .. رمحة اهللايف 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٩٨{

  

واحدة نطلب من رب اد يسوع املسيح أن يرزقهمـا          وكنا مجيعاً كأسرة    
: وقلنا لـه ، السرياينأبينا القديس القمص فلتاؤس وطلبنا شفاعة ،  نسالً صاحلاً 

جعل افأرجوك  ،  ي قالوا هلا مستحيل حتمل     األطباء يتابنو،  نت شفيع املستحيالت  أ
اهللا  يعطيهما   يشفع هلما لك  او،  وتدخل فيه ،  املستحيالت  من هذه  يتابنموضوع  

 .نسالً صاحلاً
هذا التخصص واجلميع كـانوا      يف    متابعة مع كثري من األطباء     يتابنوكانت  

 متعاطف  يوكان أحد األطباء وهو مسيح    ،  يقولون هلا مستحيل أن حيدث محل     
ألن الطب عاجز عن هـذا  ،  وكان يقول هلا إن محلك حمتاج معجزة      ،  معها جداً 
ـ      اًنولكن مجيعنا كان عنده ثقة وإميا     ،  املوضوع  يتبـن  ال ي أن اهللا سـوف يعط

 شـفيع   السرياينقديسنا العظيم القمص فلتاؤس     وزوجها نسالً صاحلاً بشفاعة     
 تدخل: ونطلب بدموع كثرية ونقول له    ،  املستحيالت وكنا مجيعاً متمسكني به    

 ..هذا املوضوع وفرح قلوبنا مجيعاًيف 
، احلمـل  بأعراض   يتابنإذ شعرت   ،  ستجابة سريعة جداً  وبالفعل كانت اال  

وأقول هلا معقـول  ، ذهول حالة يف كنت،  وعندما مسعت منها اخلربتصلت يب اف
 أبونا فلتاؤس صحيح يا   ،  الطب واألطباء   وبدون تدخل من   ييارب بالسرعة د  

، ي تتأكـد  ي للطبيب لك  ذهيبا يتبنمث قلت ال  ،  املستحيالت أنت باحلقيقة شفيع  
نا قلت لك أكثر من مـرة أنـه   أ :فقال هلا،  للطبيب املعاجليتابنوبالفعل ذهبت   

وقد حاولنا معك عن طريـق احلقـن        ،  مستحيل حيدث لك محل على اإلطالق     
وكانـت  ،   أطمئنك سوف أقوم بعمل حتليل احلمل      يولكن لك ،   وفشلنا ياهر

وكان الطبيب غري مصدق    ،  أن التحليل أظهر وجود محل    ،  املفاجأة السارة جداً  



a ًكان أمينا a  

 }٩٩{

  

 طلبـت شـفيع    غري أنـين شيءله مل أفعل فقالت . ؟ وقال هلا ماذا فعليت  ،  هلذا
 قديس  أبونا فلتاؤس بالفعل  : فقال هلا ،  هذا املوضوع  يف   املستحيالت أن يتدخل  

ولكن ،  مث قال هلا سوف أقوم بعمل سونار لك       ،   كثرياً هواهللا بيتمجد مع  ،  عظيم
ـا حامـل    أ هي   بعد مدة من احلمل وبالفعل عمل هلا سونار وكانت النتيجة         

مجيالً  اًابنوقد تابعت مع الطبيب ومت احلمل بسالم وولدت         ،  رونوع اجلنني ذك  
 وشكرنا ربنا يـسوع     يمجيعاً ذا العمل املعجز    وفرحنا“ فلتاؤس”مسيناه  أجداً  

 هـو  الذي السرياينأبينا القديس القمص فلتاؤس     متجد بصلوات    الذياملسيح  
ىن أن تكون   باحلقيقة شفيع املستحيالت وأسأل اهللا أن يفرح قلب كل سيدة تتم          

 قديـسنا العظـيم   و زوجها بربكة وشـفاعة  يتابنأماً ويعطيها اهللا كما أعطى      
 .وحمب للجميع  شفيع املستحيالت ومفرح القلوبالسرياينالقمص فلتاؤس 

 .آمني .ا مجيعاً املقدسة تشملنشفاعتهبركة 
  

 



 

  
  القمص فلتاؤس السرياين



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٠٠{

  

 "ككْترظَةًتيلُح ماحربِمو ةيمظع كعمأَج٧: ٥٤إش  " ( س(   
– 

  
 يهتم بكل أحوالنـا وظروفنـا الـصغرية         الذينشكر ربنا يسوع املسيح     

 يويستخدم اهللا قديسيه لك   ،  كل دقائق حياتنا اليومية    يف   ونلمس ذلك ،  الكبريةو
نقاذنا من كل مكائـد     ويرسلهم إل .. يينري لنا ولو بشعاع صغري من نوره اإلهل       

قديسنا العظيم أبينـا    مثل  ،  هالعدو وخصوصاً القديسني الذين هلم دالة قوية مع       
 . نا وبيفرح قلوبنا على الدوام معه نشعر دائماً بوجود، الذيالسرياينفلتاؤس 

 حمطـة القطـار ومـع كثـرة       ويف،  القاهرة إىل   كنا مسافرين من سوهاج   
 الـصغري   يفوجئنا بعدم وجود أخ   ،  متأخرين عن القطار  كنا  كما أننا   ،  احلقائب

وكان القطـار يـستعد     ،   مخس سنوات   يبلغ من العمر حوايل    الذي“ ستيفن”
ـ    ،  نا فلتاؤس يأبنا شفاعة   اهللا وطلب  إىل   نطالق فصرخنا مجيعاً  لإل  يأن يعيـد أخ

هذه  يف يوذهب والد، وكانت احملطة مزدمحة جداً  ،  ضرر أي   الصغري إلينا بدون  
ألبينـا القـديس القمـص      وحنن مجيعاً كأسرة كنا نقول      ،  هالزمحة يبحث عن  

 أنه يوجد   وتذكرت والديت ،  يؤذيه اًوال جتعل أحد  ،   لنا ه ووصل سهحراُ،  فلتاؤس
وكانت تـتكلم مـع     ته  فأخرج،  نا فلتاؤس يألباخلاصة كتاب   حقيبتها   يف   معها

 وثقة  اًوكان عندنا مجيعاً إميان   ،  يتبك يصورته املوجودة على غالف الكتاب وه     
مع العلم أن حمطة القطـار كـبرية   ،  إليناله ويوصسهحير نا القديس سوفاأن أب 

نا بأن  التحرك فوجئ  يف   وعندما بدأ القطار  ،  زدحام رهيب اجداً وكان يوجد ا     
 فرحان ومتهلل ففرحنـا     يوأخ“ ستيفن” الصغري   ي قادم إلينا ومعه أخ    يوالد



a ًكان أمينا a  

 }١٠١{

  

أنـا  : فقال لنـا  !  أين ذهبت ؟   لهوقلنا  “ ستيفن”مث سألنا   ،  مجيعاً هلذا املوقف  
أو ، خرها ومل أكن أعرف أين أنـتم آ إىل أن وصلت إىل احملطة وت يف  مشيت

وهو منري جـداً    ،  من السماء  نازل   نا فلتاؤس يبأبكيف أوصل إليكم مث فوجئت      
 : ”مث قـال يل   ،  ففرحت بـه  

“..  إىل ،  الطريـق وسط الزحام وكان يوسع يل يف هوبالفعل مشيت وراء
 .ختفى ومل أرهاوبعد ذلك ، يوالد إىل أن أوصلين
ألن ،  ة السعادة قم يف   وحنن“ ستيفن“وكنا نقبل ،  حالة ذهول وفرح   يف   فكنا

ـ ، السرياينقديسنا العظيم القمص فلتاؤس      ونـزل مـن   هقد مسع صراخنا إلي
ونشكر اهللا مـن عمـق       .. يوالد إىل   ويوصله“ ستيفن   ”س حير يالسماء لك 

نقاذ  إل  العظيم القمص فلتاؤس   هقديسستجاب لصلواتنا وأرسل لنا     ا الذيقلوبنا  
، قديس عظيم وسريع الندهـة    نه باحلقيقة   إ،  من الضياع أو التوهان   “ ستيفن”

 .  معنا على الدوامهونشعر دائماً بوجود
 .آمني  فلتشملنا مجيعاًشفاعته وصلواتهبركة 

 





 
  

  يوحنا التبايسيالقديس 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٠٢{

  

 كَثرياًفــي تقْتــدر الْبــار طلْبـةُ . تــشفَوا لكَــي بعـضٍ  َألجــلِ بعــضكُم صـلُّوا " 
   )١٦: ٥يع  " ( فعلها

– 
  

فأخذت مسكن  ،   اليسرى عيين يف    شعرت بصداع وزغللة    الليايل ىحدإيف  
 وقد غابت الرؤية متامـاً عـن عـيين        ،  ستيقظتا  التايل  صباح اليوم  ومنت ويف 

  بعـيين  شـيء  أي   أرى  ال كنت اليمىن   عندما كنت أغمض عيين    أي   اليسرى
طبيب عيون فقـام بعمـل       إىل   فذهبت،  متاماً  الدنيا مظلمة  وصارت،  اليسرى

 . وال أرى سبب حمدد للشكوى، أن العني سليمة: مث قال يل، فحوصات كثرية
، وأشعة مقطعية علـى العـني     ،  جراء أشعة بالصبغة  إ مينطمئنان طلب   ولال

 وقـد قـال يل  ، شـيء  أي وال يوجد ا  ،   أن العني سليمة   شعاتوأظهرت األ 
 أن العني سليمة وأكيـد      :جامعة أسيوط  أستاذ العيون   الصديف هاين  /الدكتور

خاصة مبركز الرؤيـة والعـصب      ،   ما باملخ  شيءهو وجود   ،  سبب عدم الرؤية  
 وبالفعل عملت الرنني،  على املخ ي أن أعمل رنني مغناطيس    مينوطلب  ،  يالبصر

أن  : قـال يل آهوعندما ر، هاين / وذهبت به للدكتور، مركز الرواد بأسيوط  يف  
 “وسـيس لري اسك مـاليت ” من مرض نـادر يـدعى        الرنني أوضح أنك تعاين   

وهو مرض يصيب املخ والنخـاع  “ التصلب املتناثر”أو  ) M – S( ختصارة او
،  ومع الوقت يدمر األعصاب ويصبح املريض مصاب بعاهة مـستدمية          يالشوك

 وقد حولين ،  ية منعك من الرؤ   الذيوهذا  ،  ي حالتك أصاب العصب البصر    ويف
 . جامعة أسيوط طارق راجح أستاذ املخ واألعصاب/ الدكتور إىل 



a ًكان أمينا a  

 }١٠٣{

  

  جلنـة مـرض   إىل    أن أذهـب   وطلب مين ،   العالج بالكورتيزون  يفبدأ مع 
 )M – S (  موظفة ومتزوجة حيث أنين،  بالقاهرةيفى التأمني الصحمستشيف 

 . يا دكتور؟يفقلت له ملاذا التأمني الصح،  طفل واحديوعند
بل له أدوية وقائية سوف تأخـذيها       ،  أن املرض ده ليس له عالج     : فقال يل 
ولو أنك ، مثنها يف   والتأمني سوف يساعدك  ،   غالية الثمن جداً   يوه،  طوال العمر 

عصب من أعصابك ألنه     أي   سوف يهامجك هذا املرض ويصيب     الدواء   أوقفيت
 جداً   وتأثرت نفسييت  . األعصاب ويدمرها وجيعل لك عاهة مستدمية      يتلفمرض  

وبالفعل أخـذت مجيـع األشـعات       ،  من هذا الكالم الصعب عن هذا املرض      
ىل اللجنـة   إو،   بالقاهرة يالتأمني الصح  إىل   وذهبت ا ،  والفحوصات األخرى 

طلعوا على األشعات والفحوصات أكدوا علـى       اوعندما  ،   املرض املختصة ذا 
 أشعات أن أعمل     عندهم ولكنهم طلبوا مين    يمساوسجلوا  ،  يعند وجود املرض 

العالج عن طريـق التـأمني    يف  أبدأي لكيمساوفحوصات جديدة بعد تسجيل  
، شـيء  بأسيوط وحكيت له كـل  الطبيب املعاجل يل إىل وقد رجعت ،  يالصح

 . مصر يف  طلبوه منكشيء كل يعملا، فقال يل
 جـاءت ،   مرة أخـرى   شعاتوقبل أن أذهب وأعيد كل الفحوصات واأل      

 هدية عبارة عن بعض الكتب عـن      وقدمت يل ،   تطمئن على  ي لك يأخت زوج 
،  شفيع املـستحيالت   السرياينأبينا القديس القمص فلتاؤس     حياة ومعجزات   

وعـن  ،  يالقديس القو  عن هذا     يل يمن الوقت حتك    فترة طويلة  يوجلست مع 
هذا املرض  موضوع   يف   وهو سوف يتدخل  ،   أن أتشفع به   وطلبت مين ،  همعجزات
وكنت ،  هاً وقرأت كتب   كثري هوبالفعل تشفعت ب  ،  فشكرا على ذلك  .. الصعب



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٠٤{

  

وكنـت  ،  ه ومعجزات ه عن طريق حيات    ويكلمين  سامعين هوأن،  ه وحمبت هشعر حبنان أ
، أبينا القديس القمص فلتـاؤس عة اهللا وأطلب شفا  إىل   يأسهر طول الليل أصل   

 عبارة عن كتلة مـن    يوهو واقف أمام  ،   القديس  حلمت بأيب  حدى الليايل إ ويف
وقد ،  ولكن مالمح وجهة وجسمة واضحة جداً وعبارة عن نور شفاف         ،  النور

 قمة السعادة والفـرح     يف   وقمت من النوم وأنا   ،   الصليب وهو مبتسم   رشم على
 اً إميان ي مل أشعر به من قبل وكان كل       سالم قليب وشعرت براحة عجيبة جداً مع      

شفيع املستحيالت  ،   معجزة بشفاعة أبينا القديس    يوثقة أن ربنا سوف يعمل مع     
 . السرياينالقمص فلتاؤس 

،  املطلوبة مين  شعاتمركز الرواد بأسيوط ألعمل األ     إىل   وبعد ذلك ذهبت  
 إىل ا وذهبـت مث أخـذ  ،   السابقة شعاتاأل فيه    عملت الذيوهو نفس املكان    

،  بالقـاهرة  يالتأمني الـصح   إىل   قبل أن أذهب ا   ،  أسيوط يف   الطبيب املعاجل 
، شـعات  لقـد تغـريت األ     وقـال يل  ،  ها الطبيب املعاجل ذهل جداً    آوعندما ر 

عندك املرض تظهر ال فأما الثانية ،  أنه يوجد عندك مرض  تظهر األوىل   شعاتفاأل
ألن هـذا املـرض ال      ،  هللا من عند ا   يعجازاوهذا عمل   .. وأنك سليمة بالتمام  

 وال تـذهيب  ،  عالج أي   يوال تأخذ ،   ربنا على هذا   يشكراف،  يوجد له عالج  
 . القاهرة مرة أخرى يف للتأمني

 اد والشكر   وقدمتقمة الفرح والسعادة     يف   فذهبت من عند الطبيب وأنا    
س  القمص فلتاؤ  يقديسنا العظيم القو   بشفاعة    شفاين الذيلربنا يسوع املسيح    

 الشمال أرى ا بوضوح وسليمة      وعيين،  ن بصحة جيدة جداً   وأنا اآل ،  السرياين
وسوف أعيش  له،   ك يختفى هذا املرض الصعب من جسد     او،   اليمني مثل عيين 



a ًكان أمينا a  

 }١٠٥{

  

القمص فلتـاؤس    بقديسناتشفع  أ كلها أسبح وأجمد ربنا يسوع املسيح و       حيايت
 . من كل قليبه وأعشقه أحبالذي السرياين

  آمني. ن معنا فلتكشفاعتهبركة 
 




 
  

  دوروثيئوسالقديس 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٠٦{

  

 "عمــــتاس  تــــوي  صعرــــضيثُ  إِذْ تغــــتأَس بِــــك  فَــــعأَرو  يــــدابِ  إِلَــــى  يــــرحم 
كس٢: ٢٨ مز " ( قُد(   

–– 
  

مـع  ،  ةعبينزلة ش  إىل   حتول األمر ،  مهالومع اإل ،   برد شديد  تعرضت لدور 
 يوكان يوجد كمية بلغم كبرية علـى صـدر        ،  حساسية شديدة على الصدر   

،  مريضة بالضغط العايل  حيث أنين ،   مل أقدر أن أتنفس بطريقة طبيعية      لدرجة أنين 
، وضيق التنفس ترفع الـضغط    ،  ة برتالت الربد واحلساسية   اخلاص ومجيع األدوية 

 ١٢ الـساعة     أحد األيام حوايل   ويف . حالة توتر شديدة   ويف،  فكنت متعبة جداً  
 فأخـذوين ، وكنت غري قادرة علـى التـنفس    ،  تعبت جداً ،  بعد منتصف الليل  

 له ك يوجسم،  عياء شديدة إحالة   يف   وكنت،  املستشفى إىل    وذهبوا يب  يأوالد
،  أدوية كورتيزون وكانت نبضات القلب سريعة جـداً        وهناك أعطوين ،  يرجتف

 إىل بعض األدوية ورجعـت      فأعطوين،   جداً سيءوكان  ،   رسم قلب  فعملوا يل 
 هـذه الليلـة   ويف...حالة صعبة جداً  يف صباحاً وكنت٣ الساعة حوايل،  مرتيل

        د يسوع املسيح أن يتحنن علىيـه  أنا ف  الذي من    ويشفيين طلبت من رب ا ،
أنت جربـت   : وقلت له ،  السرياينبقديسنا العظيم القمص فلتاؤس     وتشفعت  

سريته العطرة بأنه قد أصيب بدور شبيه مبا         يف   قرأت حيث أنين ”هذه األتعاب   
فطلب  دواء أي   ومل يكن عنده   ...ضيق نفس وحساسية على الصدر     من،  أعانيه

ـ   ،  ستجاب البابا او،  من البابا كريلس أن يشفيه     الج مـع أحـد     وبعث له الع
 نزع مين او،  ي قافل صدر  ي وشيل البلغم الل   شفيينافأرجوك مد يدك و   “ األحباء



a ًكان أمينا a  

 }١٠٧{

  

ـ أ بدموع كثرية وأنا يوكنت أبك، هذه احلساسية الصعبة    وظللـت ، هتكلم مع
 من النوم فجأة وكانت الـساعة       واستيقظت،   من التعب  منت إىل أن  هأتكلم مع 

وقـد  ،   جداً ي طبيع يونفس،  نشاطقمة احليوية وال   يف    السابعة صباحاً وأنا   حوايل
 وقلت   من فرحيت  وصرخت بصوت عايل  ،  ي كان قافل صدر   الذيأزيل البلغم   
فرحـوا  ، وينآ وعندما ري أوالدفتجمع حويل، أنا خفيت،  شفاين أبونا فلتاؤس 

وذهبت لعمـل   ،  نتظرت يوماً واحداً  او،  حالة ذهول مما حدث    يف   وكانوا،  جداً
 أنـيت : ها الطبيب املعاجل ذهل جداً وقال يلآروعندما ،  ةأشعة على الصدر والرئ   

 مجيـع  أوقفتوقد  ،   على الرئة أو الصدر    شيء أي   وال يوجد ،  ن سليمة متاماً  اآل
خـذها وأصـبحت    آكنت   اليت   ومجيع األدوية ،  أدوية احلساسية وذوبان البلغم   

، بعدما كنت ممنوعة من أشياء كثرية     ،   اليومية بصورة طبيعية جداً    مارس حيايت أ
،  جـداً يطعام ألن الروائح كانت تتعـب صـدر       أي   ممنوعة من عمل  فكنت  

،  أيضاً وكمان كنت أقف خارج الكنيسة وقت القداس ألن البخور كان يتعبين          
وكنت ممنوعـة   ،  املقدسة فقط  وكنت أدخل الكنيسة وقت التناول من األسرار      

 بـصورة  ن بصحة جيدة جداً وأمارس حيـايت  اآلينولكن، من أشياء كثرية جداً  
وأشـكر ربنـا    . حقن أي    أو أقراص أو   اتأدوية من خباخ   ة أي بيعية وال أخذ  ط

قديسنا العظيم القمـص  العاجل بشفاعة  نعم على بالشفاءأ الذييسوع املسيح  
ـ  فأنين،  وقت يف أي     وال يتأخر عين    وحبييب ي شفيع السرياينفلتاؤس    يف  ه أطلب

 وأشعر  يماً مع  على الفور فهو دائ    وهو يستجيب يل  ،   من أمور حيايت   شيءكل  
 ...كل ظروف حيايت يف أنه مالزمين
 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٠٨{

  

 
طبيـب   إىل   فـذهبت ،   كلـها  أسناين يف   بت بأمل شديد  ي أحد األيام أص   يف

 قبل أن تزول مجيع     شيء أي   ال أقدر أن أعمل   : قال يل ،  ينآوعندما ر ،  األسنان
ى مدار   عل يومياً ي على حقن مضاد حيو    اللثة وكتب يل   يف   لتهابات املوجودة اال

حيث ،  أمل شديد جداً   يف   املرتل وأنا  إىل   فذهبت،  مع بعض املسكنات  ،  األسبوع
 أي   أو أكل  يستطع ان أفتح فم   أومل  ،   كان متورم من إلتهابات اللثة     يأن وجه 

وأخذت بعض املسكنات وأول حقنة من املـضاد        ،   من شدة األمل والتورم    شيء
م القمـص فلتـاؤس     قديسنا العظـي  أمام صورة   ت  وقف،  وبعد ذلك ،  ياحليو

ـ   ،  وبكيت بدموع كثرية  ،  املرتل يف    املوجودة عندنا  السرياين  أن  هوطلبـت من
ابتـدأ   شعرت بـأن األمل   ته   وأنا واقفة أمام صور    وصدقوين ...ويشفيين يرمحين
اً  بـاكر   اليوم التايل  يف ستيقظتا هذه الليلة منت نوماً عميقاً جداً و       ويف،  يتالشى

ـ ، اللثة يف كانت اليت   لتهاباتيع اإل ختفى األمل ائياً مع مج    اوقد    يوأصبح وجه
أبينـا   على يـد     يففرحت لعمل اهللا مع   ،  تورم أي   هومل يظهر علي  ،   جداً يطبيع

حقن  أي أو،  مسكنات أخرى  أي   خذآ ومل   ،السرياينالقديس القمص فلتاؤس    
ومل أذهـب  ،  أمليكل وأشرب ومل أشعر بـأ آوكنت ،  مرة ثانيةيمضاد حيو 

وأشكر ربنا يـسوع    ،  ن بصحة جيدة جداً   وأنا اآل . رة أخرى لطبيب األسنان م  
قديسنا العظيم  وخصوصاً  ،  هقديسي يف    يتمجد دائماً  الذي املسيح من عمق قليب   

 بأعمالـه القويـة    مـأل حيـايت    الذي سريع الندهة    السرياينالقمص فلتاؤس   
تنـا  ا وييسر لنا حيا اهللا أمرضنا ويزيل أتعابن   ي يشف شفاعته و صلواتهوب،  والعظيمة

  .آمني . فلتكن معنا مجيعاًشفاعتهو صلواتهبركة  .ويفرح قلوبنا



a ًكان أمينا a  

 }١٠٩{

  

 "رطَاعِ غَيتسالْم دناسِ عالن طَاعتسم دن٢٧: ١٨ لو " ( اِهللا ع(   
– 

  
يالً هديـة    طفالً مج  جنايبإ أمثر ب  الذي يالقاهرة بعد زواج   يف   أنا حالياً مقيمة  

  الحظت أنه ال ينتبه    ه األوىل من عمر   هشهور٩عرب  ،  ولكن لألسف ،  من السماء 
طه / فذهبت للدكتور   ،   اخلوف نتابيناو،  هواليستجيب حملاوالت اللعب مع   ،  إىلَّ

 الـيت ،   عمل أشعة رنني على املـخ       طلب مين  الذي املستشفى االيطايل ب كامل
ستجابة لدى الطفل وكان    االسببت عدم   ،  خاليا املخ  يف   أظهرت وجود ضمور  
 أي   صدمة كبرية جداً ألن ضمور خاليا املخ لـيس لـه           التشخيص بالنسبة يل  

خلاليـا  أي منو   يصاحب ذلك    أناً جسمانياً للطفل دون     منا نتوقع منو  إو،  عالج
 . اخل....أو احلركة أو الكالم أو السمعاخلاصة مبراكز اإلحساس املخ 

إذ أنـه   ،  هرمحة اهللا وعجائب   يف   قد األمل  مل أف   ولكين ابينوحزنت جداً على    
إذا كانت إرادة اهللا املقدسة تـسمح       ،  حينما يعجز الطب تظهر يد اهللا املعجزية      

 إىل  وذهبـت ،  وتوجهت حنو السماء حيث مسكن القديسني مـع اهللا        ،  بذلك
وهناك ،  ابينوأطلب شفاعة القديسني من أجل      ،  اهللا إىل   ي أصل يالكاتدرائية لك 

  وسألينيحنو وفجأة وجدت كاهناً قادماً ،  هاهللا وقديسي  إىل   ةبكيت بدموع كثري  
دير  يف   وكنت،  جنلتراإ يف   أنا كاهن  :فقال يل ،  فحكيت له املشكلة  ! ؟يبكأملاذا  

 عبـارة عـن     ي بركة خاصة جداً وه    يومع،  السريان وحضرت من الدير اليوم    
 وبعـض مـن     الـسرياين بأبينا القديس القمص فلتاؤس     زجاجة زيت خاصة    

 ي تـشفع وقال يل، أبونا فلتاؤس من زيت ابينن  مث قام بده  ،  الشخصيةته  لقامتع



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١١٠{

  

،  القوية جداً  صلواتهو شفاعتهك ب ابنبه فهو قديس عظيم وسوف يتمجد اهللا مع         
  قلـيب  امتألوقد  ،  املرتل إىل   وذهبت،  هنصرفت من أمام  امث  ،  فشكرته على ذلك  
  من كل قلـيب    ياينالسرأبينا القديس القمص فلتاؤس      ةشفاعبالسالم وطلبت   

 بعد  وصدقوين،  ابين من أجل    شيئاًسوف يتدخل ويفعل     أنه    إميان وثقة  يوأنا كل 
 إىل  فحـولين ،  الطبيب املعـاجل   إىل   فذهبت،  هحالت يف   اًكل هذا الحظت حتسن   

قالت ،   والفحوصات السابقة  شعاتوعندما رأت األ  ،  يماريان يسر / الدكتورة  
 شيء : قالت يل  هخ وعندما قامت بفحص   خاليا امل  يف   ك عنده ضمور  ابن فعالً   يل

خاليا املخ  يف  أن الطفل عنده ضمور  تؤكدمجيع األشعات والفحوصات    ،  غريب
، عادة مجيع الفحوصات  إ مث طلبت مين  ،  شيء يستجيب لكل    ي أمام اآلنولكنة  

مركـز   إىل   وبالفعل ذهبت ،  شيءسوف تظهر كل     اليت   وباألخص أشعة الرنني  
 وذهبت ا ،   وأجريت مجيع الفحوصات األخرى    األشعة وأجريت أشعة الرنني   

 األشعة والفحوصات   وعندما رأم مجيعاً قالت يل    ،  يماريان يسر  الدكتورهإىل  
أما األشعة والفحوصـات    ،  خاليا املخ  يف    ضمور هك عند ابن أن   تظهر،  السابقة
خاليا  يف   ضمور أي   وال يوجد عنده   ٪١٠٠ أن ابنك سليم بنسبة      تؤكداحلالية  

 عندما علمت بأن     غري أنين  شيء أي   فقلت هلا مل أفعل   . ؟ بالولد ذا فعليت ما،  املخ
قديسنا العظـيم  وباألخص ، هتوجهت حنو اهللا وقديسي املخ يف  عنده ضمور  ابين

نا يأب من زيت    ابينباء الكهنة بدهن    وقد قام أحد اآل   ،  السرياينالقمص فلتاؤس   
، هـذا املوضـوع    يف   دخلن يت أ ه وأطلب اً و ار  تشفع به ليالً  أوكنت  ،  فلتاؤس

: فقالـت يل ، سوف يتـدخل  أنه  وثقة اً إميان ي وكان كل  ابينويعمل معجزة مع    
 ألنه شفيع املستحيالت نا فلتاؤسيأبستجاب اهللا لشفاعة القد  ،  عظيم هو إميانك  



a ًكان أمينا a  

 }١١١{

  

 هفأشكر اهللا وقديـس  ك معجزة قويةابن قوية جداً ومستجابة وصنع مع      صلواتهو
 .أبونا فلتاؤس

 وأنا أريـد أن أصـرخ مـن الفـرح           يترتل على مسامع  وكانت كلمتها   
 يومل يـستجب أل  ،  املخ يف    مصاب بضمور  ابين أعلم جيداً أن     ألنين،  والسعادة

حساس عاد اإلأمتاماً وأزال الضمور و ته  بونا فلتاؤس غري حيا   أولكن  ،  ةثارإحماولة  
 ... مشكالت أي نفس الوقت ودون يف للطفل
قديـسنا  مـزار    يف   وأنا اليوم ،  اف متاماً ومع،   بصحة جيدة جداً   اآلن ابينو

 بشفاعة  ابينعلى سالمة    ألسجد هللا شاكرة  ،  السرياينالعظيم القمص فلتاؤس    
 مـن   ابـين وأسجل هذه املعجزة القوية لشفاء      ،  وأنا فرحانة جداً  ،  أبينا القديس 

القـديس العظـيم القمـص      وأشهد وأصدق بقوة شفاعة     ،  ضمور خاليا املخ  
 ي أنا الضعيفة ليـشف    ختاريناو،   فعل كل ذلك   الذيه هو وأن،  السرياينفلتاؤس  

 .شفاء بشهادة مجيع األطباء أي  الوحيد من مرض عضال مل يكن لهابين
 .آمنيفلتكن معنا ته برك

 


 
  

  يوحنا ذهيب الفمالقديس 
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١١٢{

  

 "بالر كُ قَرِيبلِّل ينالَّذ هونعدي ينالَّذ هونعدي ق١٤٥ مز" (  بِالْح :
١٨(   
–– 

  
وبعرض األمر  ،  وقمنا بتجبيس اليد  ،  عظام اليد كسر يف    كان يشكو من     ابين

 م ال  أكدوا أن الد   شعاتوبعد الفحوصات واأل  ،  على أطباء جراحة العظام بكندا    
و تركيب جهاز مـساعد     أ،  يواألمر حمتاج لتدخل جراح   ،  عضلة اليد  إىل   يصل
، وخوفاً على ضياع السنة النهائية عليه     ،  اية املرحلة الثانوية   يف   ابينوكان   .لليد

 أيضاً من كالم األطبـاء الـذين        ولكن خويف ،  كنت أؤجل عرضه على األطباء    
 أحـد   وقد نـصحين  ،  شديدة حالة قلق    كان مسبب يل  ،  شعاتأطلعوا على األ  

والتدخل السريع طبياً   ،  السريايننا فلتاؤس   يأبشفاعة   إىل   باء الكهنة باللجوء  اآل
 .مر سوءاًحىت ال يزداد األ

بقديسنا العظيم القمص فلتاؤس    وتشفعت  ،  اهللا إىل   وبالفعل قمت بالصراخ  
يف  رجوك تدخلأ ،يعثر عليك أمر أنه ال  :لهشفيع املستحيالت وقلت    ،  السرياين

سـوف   أنه    وثقة اً إميان يوكان عند ،   من هذا التعب   ابين يشفاو،  هذا املوضوع 
 . نا القديسي من الزيت اخلاص بأبابينوقمت بدهن ، يتدخل

 أشـعات  عمـل    طلب مين ،  ستشارين على أحد األطباء اإل    تهوعندما عرض 
، هـا آوعنـدما ر  ،  هوبالفعل عملتها وذهبت ا إلي    ،  أخرى حديثة غري السابقة   

 أنـه   تؤكد األوىل   شعاتاأل،   عجيب جداً  شيء: قال،  ن بينها وبني األوىل   وقار
 األخـرية   شعاتأما األ ،  أو تركيب جهاز لليد   ،  يتدخل جراح  إىل   فعالً حمتاج 



a ًكان أمينا a  

 }١١٣{

  

ـ  إىل   ك يده سليمة متاماً وال حتتاج     ابن أن   تظهر ، يتركيب جهازأو تدخل جراح
 للعضالت  يصلدم  ك يده طبيعية وال   ابن :وقال يل ،   مرة أخرى  ابينوقام بفحص   

، يستشار الطبيب اال  له قا الذيوفرحت جداً هلذا الكالم     ،   فيها متام  شيءوكل  
٪ ونشكر ربنـا    ١٠٠ويدة سليمة بنسبة    ،   بصحة جيدة جداً   اآلن ابينوبالفعل  

قديسنا العظيم القمص    مت بشفاعة    الذي ييسوع املسيح على هذا العمل املعجز     
 . لنا شفيعاً عظيماً وحمباً قوياًر فرح قلوبنا وصاالذي السرياينفلتاؤس 

 آمني  تشملنا مجيعاًشفاعته وصلواتهبركة 
 




 
  

  القديس باسيليوس الكبري
  
  
  
  
  
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١١٤{

  

 "عمــــتاس  تــــوي  صعرــــضيثُ  إِذْ تغــــتأَس فَــــ  بِــــكأَروع  يــــدابِ  إِلَــــى  يــــرحم 
كس٢: ٢٨مز  " ( قُد(   

–– 
  

به يا    ما أنطق  ليس يل ،  حمبتك يل  يف    يسوع املسيح  ريب حقاً عجيب أنت يا   
 فمحبتك يل ،   اليتوقف قط عن العمل    الذي يفأنت هو الطبيب السماو   ،  خملص

 أشكرك علـى     أقدمه لك غري أنين    شيء وليس يل ،  يمة أظافر أشعر ا منذ نعو   
فأنت دائماً تعطينا بسخاء أكثر ممـا نـسأل أو          ،  حساناتك العظيمة إعطاياك و 

 أمرضنا خاصة إذا طلبنا شفاعة القديسني الذين هلم دالة عنـدك       يوتشف،  نطلب
 هـو باحلقيقـة شـفيع       الذي السرياينقديسنا العظيم القمص فلتاؤس     مثل  

 .واحملب لقلوبنا مجيعاً، يالت ومفرح القلوباملستح
الم كانـت    األيسر من اخللف وهذة اآل     جانيب يف   الم شديدة جداً  آشعرت ب 
سكن األمل  ء وقد   يوحقنه للق ،  فأخذت بعض املسكنات  ،  ء شديد يمصحوبة بق 

، ستشارينأحد األطباء اال   إىل   فذهبت،   مرة أخرى  بعض الوقت ولكنة عاودين   
،  أشعة تلفزيونيـة   مث طلب مين  ،  وعمل بعض الفحوصات  ،  على فقام بالكشف 

ومل ترتل “ ملم٢٣”أثبتت وجود حصوة كبرية احلجم أعلى احلالب األيسر         اليت  
خر احلالـب   آ يف   “ملم١٠” ووجود حصوة أخرى صغرية احلجم    ،  بعد احلالب 

وليـست  ،  لحصواتلسوف يقوم بعملية تفتيت       الطبيب أنه  وأكد يل ،  األيسر
 هلذه العملية عن طريـق      ي أن أجهز نفس   وطلب مين ،   منظار عملية جراحية أو  

وأيضاً عمل أشعة مقطعية قبل العملية مباشـرة لتحديـد          ،  عمل بعض التحاليل  



a ًكان أمينا a  

 }١١٥{

  

حني عمل   إىل    بعض األدوية لتسكني األمل    وكتب يل ،   بالضبط يمكان احلصاو 
قديـسنا  وطلبنا مجيعـاً شـفاعة   ،   وأنا متخوف جداً   مرتيل إىل   فعدت. العملية

، هذا املوضوع  يف   وقلنا له نرجوك أن تتدخل    ،  السرياينيم القمص فلتاؤس    العظ
 إميان وثقة أنـه  يوأنا عند، ه من الزيت اخلاص بقدس   وبطين وقمت بدهن جنيب  

ـ ين ممن قـرأت عنـهم يف   ري كما شفى الكث   سوف يشفيين  وكانـت    ..ه كتب
 حىت،  جداًفلم مير إال وقت قصري،  القديس العظيمستجابة سريعة جداً من أيب  اال

 صرخت  لدرجة أين ،  شعرت بأمل شديد أثناء التبول    ،   أتبول يدخلت احلمام لك  
وعندها شـعرت براحـة     ،  من شدة األمل وشعرت خبروج احلصوات مع البول       

سـتجابة  كانت من قبل ففرحت ذه اال      اليت   الموأنتهت كل اآل  ،  عجيبة جداً 
عد ذلك ذهبت لعمل    وب. السرياينقديسنا العظيم القمص فلتاؤس     السريعة من   

وأخـذا  ،  الطبيـب املعـاجل  اليوم احملدد هلا كما طلبها مين     يف   األشعة املقطعية 
األشـعة ال   :وعندما رأها ذهل جداً وقال يل     ،  اخلاصةته  عياد يف   وذهبت ا إليه  

، شـيء فحكيت له عن كل     .؟  ته فعل الذي ما    مث سألين  يحصاو أي   يوجد ا 
هذا كالم غـري    : بول مرة واحدة فقال يل     مجيعها خرجت مع ال    يوأن احلصاو 

  الكلى عند بداية احلالـب حجمهـا كـبري         يف   توجد اليت    ألن احلصوة  يواقع
،  ومستحيل خترج بدون تفتيت أو جراحة أو عن طريـق املنظـار            “ ملم ٢٣”

،  أخرجهـا الـذي املوضوع وهـو   يف  تدخلأبونا فلتاؤس فقلت له يا دكتور     
 بـصحة   اآلنوأنا  . شكر ربنا عليها  اُبرية و  معجزة ك  يفعالً د  :فأجاب وقال يل  
وأشكر ربنا يـسوع    . عالجات أي   خذآختفى األمل متاماً وال     اجيدة جداً وقد    

قديـسنا  بـشفاعة   ،   مجيع احلصوات  ي وأخرج من جسد    شفاين الذياملسيح  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١١٦{

  

 يف  يعيننا دائمـاً ويـسمعنا ويـسرع     ، الذي السرياينالعظيم القمص فلتاؤس    
 .لندهة وحمب للجميع ومفرح قلوبنايس عظيم وسريع اأنه باحلقيقة قد، جندتنا

 .آمني . تشملنا مجيعاًشفاعته وصلواتهبركة 
 





 

  
  إلسقيطيالقديس إشعياء ا



a ًكان أمينا a  

 }١١٧{

  

   "يــــــــــسالمونه  أَيــــــــــضاً أَعــــــــــداَءه  جعــــــــــلَ إِنــــــــــسان طُــــــــــرق  الــــــــــرب أَرضــــــــــت إِذَا" 
   )٧: ١٦أم ( 

–– 
  

نشعر ا منذ نعومـة      اليت    يسوع املسيح على حمبته لنا     ي وخملص يأشكر إهل 
أبانـا  ،  هذه األيام الـصعبة جـداً      يف   وجد لنا أ الكثرية أنه    هومن نعم ،  أظافرنا

 الـذي  يذلك البطل العظيم والشفيع القو    ،  السرياينالقديس القمص فلتاؤس    
وقد جعله اهللا بركـة للكنيـسة       ،  يفرح قلوب اجلميع ويعمل على إراحة الكل      

 . وللعامل أمجع
ا كتابة هذ يف اً تأخرت كثري نفس الوقت أشعر بالندم الشديد ألنين      يف   ولكن

يد قديسنا العظيم القمـص فلتـاؤس       على  ،   حدث معنا  الذي يالعمل املعجز 
 ... وأرجو أن يساحمين، السرياين

وكنا نـدفع   ،  ١٩٨٩شقة باإلجيار الدائم منذ سنة       يف   حنن كأسرة نسكن  
  بعد كل سنتني أو ثالثة ويطلب زيادة       وكان صاحب املرتل يأيت   ،  نتظامااإلجيار ب 

شهر مـارس    يف   وجاء،  يعملش مشاكل معنا   شان ما وكنا نوافق عل  ،  اإلجياريف  
 سوف أبيع ألنين،  تركوا هذا املرتل  او،   وقال لنا خذوا مبلغ من املال      ٢٠١٥سنة  

ـ  او،  ما أنت عايز   يبيع ز : فقلنا له ،  العمارة كلها  ، املـرتل  يف دينوحنـا موج
إن مل خترجوا من     :فرفض وقال لنا  ،   اإلجيار ملالك العمارة اجلديد    يوسوف نعط 

 يرسل لنا نـاس بلطجيـة       أبتداو،  سوف خترجوا بغري إرادتكم   ،  ملرتل بإرادتكم ا
ومرة يتصلوا بينا   ،  ومرة خيبطوا علينا  ،  ومرة خبطف األوالد  ،  يهددونا مرة بالقتل  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١١٨{

  

حالة رعـب وخـوف مـن        يف   وكنا ...وكانوا يعملوا معنا أفعال صعبة جداً     
 . هؤالءالبلطجية

صالة  يف السرياين القمص فلتاؤس    بينا القديس أل صورة كبرية    وكان يوجد 
نا من هـؤالء    سحرا: وأقول له ،  هذا املوضوع  يف   شفاعتهوكنت أطلب   ،  املرتل

 أحد األيـام قبـل      ويف...  علينا وحفظنا مجيعاً     اًوبالفعل كان حموط  ،  األشرار
والبلطجية الـذين كـان   ، تأزم املوقف جداً مع صاحب العمارة   ،  المأسبوع اآل 
أبينا القـديس   صورة   إىل   اهللا بدموع كثرية ونظرت     إىل فصرخت،  يستأجرهم

 بيحصل معانا من هـؤالء النـاس        يأنت شايف الل  :  وقلت له  القمص فلتاؤس 
قبل عيد ، وخلص لنا هذا املوضوع  ،  قف معانا اأرجوك  ،  نقدرش عليهم ا  حنا م او

 . هوبكيت أمام صورة قدس، القيامة
 صاحب  ابنوجدنا  ،  بصخةال يوم أربعاء يف  إذ  ،  وبالفعل تدخل أبينا القديس   

 إىل  وعندما دخـل  ،  هفوافقنا على جميئ  ،   إلينا يتصل بنا ويطلب أن يأيت    ،  العمارة
، إذ أنه كان مسافر للكويـت     ،   والده معنا  لهعتذار لنا على ما فع    مرتلنا قام باال  

 لـه نتهر والده على كل ما فع     ا،  شيءوعلم من والده كل     ،  وعندما حضر ملصر  
أن البلطجية نصبوا على والده      :وقال لنا . رذ إلينا ويعت  وصمم على أنه يأيت   ،  معنا

، وقال لنا أيضاً أنه حل املشكلة مـع والـده  “ الف جنيهآعشرة ”وأخذوا منه   
،  من قبـل   هخذ منكم اإلجيار كما كنا نأخذ     أوسوف ن ،   تتركوا املرتل  لنوأنتم  

 ...  من أجلنالهفشكرناه على كل ما فع
... قمة السعادة والفرح لعدم تركنا ملرتلنا     يف   وحنن،   عيد القيامة ايد   وحل

قديسنا العظيم القمـص  نشكر  كما، ونشكر ربنا يسوع املسيح من كل قلوبنا 



a ًكان أمينا a  

 }١١٩{

  

هذه املشكلة وحلها لنا كما طلبنا    يف    حفظنا ووقف معنا   الذي السرياينفلتاؤس  
نه باحلقيقة شفيع املستحيالت ومفرح القلوب وسـريع        إ.. منه قبل عيد القيامة   

 . وحمب للكل، هةالند
  .آمني .بركة صلواته فلتكن معنا مجيعاً

 



 
  

  القديس أثناسيوس الرسويل



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٢٠{

  

   "خلَّـــــــــــــــــــــــــصهم حـــــــــــــــــــــــــضرته ومـــــــــــــــــــــــــالَك تــــــــــــــــــــــــضايق  ضـــــــــــــــــــــــــيقهِم كُـــــــــــــــــــــــــلِّ فــــــــــــــــــــــــي " 
   )٩: ٦٣إش ( 
–– 

  
اً مث بعد ذلك قررت     ومل أهتم به كثري   ،  شعرت بورم صغري أمام األذن اليمىن     

 أن أعمل أشـعة      نصحين  وعندما كشف على   يأن أذهب لطبيب جراح صديق    
 فأسرع الطبيب بعمل عملية جراحية    ،  وقد ظهر وجود ورم بالفعل    ،  يعلى وجه 

، مستشفى مشهور بطنطا وقد مت حتليل الـورم        يف   وقد متت العملية  له،  ستئصاال
 حيث أن هذا الورم خبيث من الدرجة األوىل وكنا        ،  وظهرت النتيجة سيئة جداً   

إجراء عملية أخرى لتنظيف    ،   الطبيب اجلراح  وطلب مين ،  حالة حزن شديدة  يف  
والكل أمجع  ،  ص أورام أطباء كثريين ختص   إىل    وذهبت .األذن من اخللف واألمام   

ألا البد  ،  حسب كالم األطباء  ،  لكنها خطرية جداً جداً   ،  على عمل عملية ثانية   
،  اليمىنةالوجه من اجله يف  شلالًوهذا سوف يسبب يل، أن متس العصب السابع   

سكندرية حيث أـا    اإل إىل    الدكتورة يتابن حرية لذلك األمر فأخذتين    يف   وكنا
حممد رفيق خليل وهـو طبيـب أورام          /ى الدكتور  عل وعرضتين،  مقيمة هناك 

جـراء  إ قرر يطالعه على مجيع األوراق اخلاصة مبرض  اوبعد الكشف و  ،  مشهور
 متاماً ملـا  هوهذا كنت أرفض، يعملية أخرى وبعد ذلك نكمل بالعالج الكيميائ   

اهللا بكل   إىل   ناأوجل،  حالة نفسية صعبة جداً    يف   وكنا مجيعاً ،   سيئة ئله من مساو  
وقديسنا العظيم القمـص فلتـاؤس      ،  وطلبنا شفاعة أمنا العذراء مرمي    ،  بناقلو

، نه شفى كثريين من هذا املرض الـصعب       أحيث  ،   شفيع املستحيالت  السرياين



a ًكان أمينا a  

 }١٢١{

  

 اًوكنا نعمل كل يـوم متجيـد      ،   إال مبعجزة إهلية   إنسان أي    ال يشفى منه   الذي
هذا املوضوع  يف   وكلنا ثقة أما سوف يتدخال    ،  وأبونا فلتاؤس للسيدة العذراء   

 .  ويرمحىن من هذا املرض الصعب يتحنن علىيويطلبا من الرب عنا لك
 ساعة نصف وخرجـت مـن       ستغرقت حوايل اوقد متت اجلراحة بسالم و    

،  غري ملحوظ  ه ولكن يوجه يف   وكان يوجد شلل بسيط جداً    ،  حجرة العمليات 
، مليـة خالل شهر مـن الع    يف  ته  طبيع إىل    سريجع يوقد أكد الطبيب أن وجه    

أشهر معامل التحاليل    إىل   العملية يف   صلهاأستا اليت   وأرسل الطبيب مجيع األورام   
صنعها رب اد يسوع بـشفاعة أم النـور          اليت   وهنا ظهرت املعجزة العظيمة   

 أنإذ  ،  امإذ كنا دائماً مواظبني على طلب شـفاعته       ،  السرياينوأبونا فلتاؤس   
ألف مربوك التحليل نظيـف  :  الطبيبوقال يل، نتيجة التحليل مفرحة جداً جداً 

ألن التحليـل  ،  معجزة من عنـد ربنـا  يود،  خاليا سرطانية  ة أي وال يوجد به  
وعنـدما  ،  السابق للعملية األوىل يثبت أن األورام سرطانية من الدرجـة األوىل          

يف   هذا الكالم من الطبيب املعاجل بكت كـثرياً        يكانت مع  اليت   علمت زوجيت 
مث قـال   ... الطبيب فرحاً ذه النتيجة غري املتوقعة طبياً         لينعيادة الطبيب وقد قب   

 ... عالجات كيميائية أو غريها إىل أي  غري حمتاجاآلننت أ :يل
،  وأمسـع كـويس    شيء أي   ي بصحة جيدة جداً وال يوجد عند      اآلنوأنا  

ديـر   إىل   وقد جئـت  ،  ثار للشلل أو للسرطان   آ أي    وال يوجد  ي طبيع يووجه
  أمت يل  الـذي  أشكر ربنا يسوع املـسيح       يلك،  ع الكنيسة رحلة م  يف   السريان

قديسنا العظـيم  الشفاء من هذا املرض الصعب بشفاعة أمنا العذراء مرمي وصلوات        
 .آمني . فلتشملنا مجيعاًما صلوابركة السرياينواحملبوب جداً القمص فلتاؤس 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٢٢{

  

 "فَــــــــــــــرِحــــــــــــــعِ  كُــــــــــــــلُّ وميــــــــــــــعِ الْجمــــــــــــــالِ بِجماَألع  ةجِيــــــــــــــدالْم ــــــــــــــةنالْكَائ  ــــــــــــــهنم "  
   )١٧: ١٣ لو( 

–– 
  

  مسح لنا أن نتعرف على هذه السرية العطرة        الذيأشكر ربنا يسوع املسيح     
 نـسر   ”  من خالل فيلم   السرياينألبينا القديس العظيم القمص فلتاؤس      اليت  
فقد تعلقنا ذا القديس وأحبناه مـن        .تهزاومعجته   جيسد لنا حيا   الذي“  الربية

وتعلق بـه   ،  كل ظروف حياتنا   يف    على الدوام  شفاعتهنطلب   وكنا،  كل قلوبنا 
أصيب  أحد األيام    ويف،   مخس سنوات   يبلغ من العمر حوايل    الذي“ماثيو    ”ابين

. ماثيو جبروح شديدة يف كف اليد نتيجة كسر زجاجة كان ميـسكها يف يـده       
قرر الطبيـب اجلـراح     ،  وبعد الكشف ،  بشربا،  تشفى املالك مس إىل   فذهبت به 
ألن اجلرح عبارة عن    ،  غرفة العمليات فوراً   إىل   ن يدخل ماثيو  أ چورچ/الدكتور  

اً وبـدون تـأخري   فـور وهذا يلزم عملية جراحية ، اليد يف   قطع شريان ووترين  
ف حالة قلق وخو   يف   اخلارج كنا  يف   وحنن،  حجرة العمليات  إىل   لهوبالفعل أدخ 

، الـسرياين بقديسنا العظيم القمص فلتاؤس     شديدين جداً وكنا نتشفع مجيعاً      
 ههذه العملية وال تترك  يف    ماثيو بيحبك جداً فكن معه     أبونا فلتاؤس وأقول له يا    

ستغرقت العملية  اوقد  ،  مضاعفات  لنا بدون  ه وأن خترج  هأرجوك أن حتافظ علي   
اً نطلب قديسنا العظـيم     وطول هذا الوقت وحنن مجيع    ،   ساعتني ونصف  حوايل

 إميان وثقة  قليبألكنت أنا فيها وم اليت وقد شعرت براحة عجيبة بعد حالة القلق    
 “ماثيو”مث خرج ، هذه العملية يف  “ماثيو ”ابينبأن قديسنا العظيم سوف يرافق      



a ًكان أمينا a  

 }١٢٣{

  

  الطبيـب  كتـب لنـا  وحتسن حالتهفاقته من البنج    امن حجرة العمليات وبعد     
وهناك فوجئت مباثيو يقـول     ،  املرتل إىل   وذهبنا،  ستشفى من امل  تصرحياً باخلروج 

 أبونا حبييب : فرد وقال .؟أبونا مني ياحبييب  : فقلت له ،  يا ماما مش أبونا جايل    : يل
:  الصليب وقال يل   يكان معايا واقف مع الدكتور ورشم على يد       

 يالل:  يلفوق مث قال إىل فنظر. ؟همني أبونا حبيبك د : لهبتسمت وقلت   ا ف 
ألبينا القـديس القمـص فلتـاؤس       وكنت أضع صورة    ،  صورته فوق رأسك  

: مث قلت لـه   ،  ففرحت جداً ،  يوكانت فعالً فوق رأس   ،   على احلائط  السرياين
 أنت شفته مع الدكتور ورشم على يدك الصليب وقالك ماختفش يـا             يأبونا الل 
يا مامـا    :ال يل  وق  بصوت عايل  ينفعل ماثيو وتكلم مع   اف. يه؟إمسه  اهو  ،  أخويا

ففرحت جداً هلذا   ...تفرج على فيلمه كل يوم      بن ي الل  حبييب أبونا فلتاؤس مسه  ا
نا القمـص فلتـاؤس     ابأالكالم وتعزيت وشعرت بأن السماء قريبة منا وبأن         

أن يكون مع  ته  حلاح فقد طلب  إ بثقة وإميان و   هجداً ملن يطلب   سريع الندهة  السرياين
وبارك ماثيو  ،  لفعل حضر ووقف جبوار الدكتور    حجرة العمليات وبا   يف“ ثيوما”

 بصحة جيـدة    اآلن وهو    متاماً يوقد حتسنت حالة ماثيو وشف    ،  بعالمة الصليب 
رسـاله  إ معنـا و   لـه ونشكر ربنا يسوع املسيح من عمق قلوبنا على عم        ،  جداً

، حجرة العمليـات   يف    ماثيو ابين إىل   السرياينقديسنا العظيم القمص فلتاؤس     
 . وصديقاً قريباً جداً من ماثيواً لنا مجيعاً صار شفيعالذيو

، الـسرياين قديسنا العظيم القمص فلتـاؤس      وحنن اليوم بالدير لرتور جسد      
 ونسجل أيضاً هذه املعجزة اجلميلة    ،   معنا دائماً  هننا نشعر بوجود  أرغم  ،  ونتبارك منه 

  .آمني . فلتكن معنا مجيعاًشفاعته وصلواتهبركة  .بسببها منجد اهللا دائماًاليت 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٢٤{

  

  " رحمتــــــــــــــــــــك  كَثْــــــــــــــــــــرة حــــــــــــــــــــسب علَــــــــــــــــــــي وتــــــــــــــــــــرأَّف إِلَهِــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــا اذْكُرنِــــــــــــــــــــي" 
   )٢٢: ١٣ حنميا( 

– 
  

 أحد األيام    بالسكر منذ زمن طويل ويف     اًر مريض  م ك/  األستاذ   خايلكان  
وعمل لـه  ، هخراجإ قام ب، الذيحد األطباء أىل   إ  وذهب ،قدمه يف   دخل مسمار 

ري ي يقوم بالتغ  يلك،  هذا الطبيب  إىل    على الذهاب  اًغيار على القدم وكان مواظب    
 هومل ينظف ،  كان الطبيب ينظف اجلرح من اخلارج     ،  ولكن لألسف ،  على اجلرح 
وقـد  ،  الرجـل كلـها    يف    غرغرينا تحدث،  مهالوبسبب هذا اإل  ،  من الداخل 

ها قال له باحلرف    آوعندما ر ،  رخآطبيب   إىل   فذهب،  ومل يلتئم اجلرح  ،  تورمت
والبد من عمل أشـعة     ،  ورجلك منظرها صعب  ،  مهال كبري جداً  إالواحد هذا   

اً  كـبري  اً نقدر ماذا نفعل وبالفعل أثبتت األشعة أن جزء        يلك،  على الرجل كلها  
ستئـصال  اوالبد مـن    ،  من الرجل مصاب وقد قرر الطبيب أن يعمل له عملية         

صدمة لنا مجيعاً وال يوجـد   فكان هذا الكالم ،اجلزء املصاب مهما يكن حجمه    
وقد عرضناه على أكثر من طبيب والكل أمجع على أنه          ،  بديل عن هذه العملية   
 ... حىت الركبة البد من قطع الرجل
 شـفيع   الـسرياين بقديسنا العظـيم القمـص فلتـاؤس        فتشفعنا مجيعاً   

 الطبيـب   وال جتعـل  ،  هذا املوضوع  يف   وقلت له أرجوك تتدخل   ،  املستحيالت
 كمـا مل     إميان أنك لن ختذلين    يوأنا واثقة وكل  ،   من الرجل  شيء أي   يستأصل



a ًكان أمينا a  

 }١٢٥{

  

 بزيت أبينا القـديس ووضـعت       وقد دهنت رجل خايل   ،  طلبكأحد   أي   ختذل
 . صورة صغرية له على الرجل

أبينا القديس القمص فلتاؤس ومجيعنا متمسكني بشفاعة    ،  وجاء يوم العملية  
، وبعد وقت قصري  ،  حجرة العمليات  إىل   “ك” األستاذ   ودخل خايل ،  السرياين

قال لنـا   ؟ حدثوعندما سألناه ماذا، حالة ذهول يف  خرج الطبيب اجلراح وهو   
كنت جمهـز   : وقال مث شرح لنا املوقف    .ا معجزة قوية جداً   إ :باحلرف الواحد 

حجـرة   يف ولكن عنـدما رأيتـه  ،  سوف أقطع الرجل لغاية الركبة     أنين ينفس
  هاتف وجاءين،  وأصبحت طبيعية جداً  ،  ن لون الرجل تغري    أ توجد،  العمليات

وبالفعـل قمـت    ... بل نظف اجلرح فقط     ،   ال تقطع الرجل    يقول يل  أذينيف  
 ها واحد من  إصبعقطع الرجل أو حىت      إىل   ييستدع ومل أجد ما  ،  بتنظيف اجلرح 
 قبل ذلك ألن مجيع الفحوصات له مث ىومل أر ،   وليس من الطب   يوهذا عمل إهل  

 يف  رأيتـه الـذي ولكن  ،   تقول أنه البد من قطع الرجل حىت الركبة        تشعاواأل
 .خرآ شيئاًحجرة العمليات 
قديسنا العظيم القمـص     هلذا الكالم وكنا منجد اهللا ونشكر        اًففرحنا مجيع 

 علـى   يمن املستشفى وهو ماش    “ك“ذ   األستا وخرج خايل ،  السرياينفلتاؤس  
 . بصحة جيدة جداًاآلنوهو، هقدمي

قديسنا  أنعم عليه بالشفاء العاجل بشفاعة       الذيا يسوع املسيح    ونشكر ربن 
 مأل حياتنا بأعماله القوية والعظيمة جداً       الذي السرياينالعظيم القمص فلتاؤس    

ويفـرح  ،  ضنا ويزيل أتعابنا وييسر لنا حياتنا     ا اهللا أمر  ي يشف شفاعتهوبصلواته و 
 .آمني  فلتشمنا مجيعاًشفاعته وصلواتهبركة  .قلوبنا



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٢٦{

  

"  قَــــــــــــــد  تعــــــــــــــمس  كــــــــــــــالَتص . قَــــــــــــــد  ــــــــــــــتأَير  ــــــــــــــكوعمــــــــــــــذَا . دئَنه  يكــــــــــــــفأَش "  
   )٥: ٢٠مل ٢( 

– 
  

عاماً تعب بعـض     ٧٦ يبلغ من العمر حوايل   ،   موسى يلطف/  السيد   يوالد
 بين”لون الدم    إىل   مييل لونه  يتقيأه وكان ما ،  ءي األمل معه بق   أحيث بد ،  شيءال

 باطنة وقلب فقـام  يستشارا،  سليمان صادق   /الدكتور إىل   فذهبت به “ غامق
 يف األمر خطورة بل شـوية بـرد   يف ليس: وقال لنا، بعمل الفحوصات الالزمة 

 إىل  وعـدنا ،   ا بعض األدويـة    ةوكتب روشت ،  املعدة وسوف يتماثل للشفاء   
 إىل فـذهبت بـه  ، ناول الدواءء معه ومل يستطع أن يت    يستمر الق اولكن  ،  املرتل

ـ ،  وأعطوه حماليل ،   هناك هفتم حجز ،  بورسعيد يف   مينا اڤآمستشفى    همث مت عرض
وبعـد الفحوصـات    ،   جراحة عامـة   يأخصائ،  يطلعت فكر   /على الدكتور 

، حـدى الكليـتني   إ يف   والتحاليل صرح الطبيب أنه يوجد عنده بعض األمالح       
قترح علينا أن نذهب به     اوقد  ،  خرآ اً عالج لهوكتب  ،  تنيني عالية اونسبة الكري 

  /وبالفعل جاء الدكتور  .  وأمراض قلب  ى كل يعماد نعيم أخصائ    / الدكتور إىل
ولكـن  ،  املستشفى ثالثة أيام أخرى    يف   هن يتم حجز  أ وقرر   هعماد وكشف علي  

 إىل  وصمم على أنه يترك املستشفى ويـذهب      ،   رفض رفضاً شديداً جداً    يوالد
 حتاليـل   لهعماد بعض األدوية وطلب منا أن تعمل        / ور  فكتب له الدكت  ،  املرتل
 . الروشتة يف قد كتبها، خاصة



a ًكان أمينا a  

 }١٢٧{

  

، صعبة جـداً  ته  وكانت حال ،  املرتل إىل    وذهبت به  يوبالفعل أخذت والد  
. أه يأكله أو يشربه يتقي    شيءعياء شديدة ألنه مل تتحسن حالته وكل        إ حالة   ويف

 ياملرتل نصل  يف    وكنا مجيعاً  أأسو إىل   ءيمن س ته  وكانت حال ،  ويرتل بلون الدم  
قديـسنا العظـيم   ونطلب شـفاعة  ، ه املعاناةذاهللا أن يرفع عنه ه إىل  لهمن أج 

 أن أحضر صورة صغرية     ي والد  الليل طلب مين   ويف ،السرياينالقمص فلتاؤس   
 بدهن نفسه من    يوقد قام والد  ،   مع زجاجة زيت خاصة بقدسه     نا فلتاؤس يألب

ويطلـب  ،  وأخذ يستغيث بـه   ،  ه على بطنه  ووضع صورت ،  زيت أبينا القديس  
 أبينا وهو يتكلم مع     يوكان يبك ،  هومعونت،   عند رب اد يسوع املسيح     شفاعته

 صـباح   ويف،  نوم عميق جداً   يف    وقد دخل  السرياينالقديس القمص فلتاؤس    
 حيوية ونشاط ويطلب طعامـاً ألنـه        له يستيقظ وك  ي فوجئنا بوالد  اليوم التايل 

؟ فبكى من الفرحـة     وقلنا له ماذا حدث   ،   مجيعاً هلذا األمر   وذهلنا،  جوعان جداً 
ستجاب ا وربنا   ه عند يل  تشفع أبونا فلتاؤس  ،وقال لنا أشكر ربنا يسوع املسيح     

 ةنه حقاً قديس عظيم جداً وشفاعته مقبول      إ،  ي من مجيع أمراض    وشفاين شفاعتهل
 الـيت   من األدويـة   أي   ومل يأخذ ،  ومل يتقيأ ،  مث قام وأكل وشرب   .. هللا لدى ا 

 . كتبت له
 نشاط وحيوية الشاب ويأكل ويشرب      ويف،   بصحة جيدة جداً   اآلن يووالد

 . شيء أي  منيواليشتك،  جداًيطبيع
 كل حال ألنه هـو الـرب        ونشكر ربنا يسوع املسيح على كل حال ويف       

 الذي السرياين العظيم القمص فلتاؤس     هقديس ي ويتمجد دائماً على يد    الشايف
 .آمني  فلتكن معناصلواتهبركة  .فرح قلوبنا مجيعاً



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٢٨{

  

 "ــــــــــــــــــــربأُخ  كــــــــــــــــــــمي،  بِاستــــــــــــــــــــوــــــــــــــــــــي  إِخفو  ــــــــــــــــــــطسو  ةالْكَنِيــــــــــــــــــــس  كحــــــــــــــــــــبأُس "  
   )١٢: ٢ عب( 

– 
  

شعر ـا منـذ     أ اليتالكثرية  ته  يسوع املسيح علي حمب    هلي وخملصي إأشكر  
 هعاش معنا علي هذ  اً   عظيم اًوجد لنا قديس  أ هنأ الكثرية   هظافري ومن نعم  أنعومة  

 هوهو مازال موجود معنا جبسد    ،  عالية جداً   درجات روحية  ىلإرض ووصل   األ
، همع اهللا ومع الناس ومع نفـس      ته  مانأجل  أ السماء من    ىلإن ينتقل   أالطاهر قبل   

 يف  والقـوي جـداً   . الـسائح  قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    وهو  
، هن يساحمين علي تقصريي مع    أ هوأطلب من قدس  ..  العجيبة   لهاعمأو،  همعجزات

وقبل ، تزوجأن أ قبل، قم بتسجيل ما حدث معي إال بعد مرور سنني طويلة   أفلم  
يـام حـدثت    أ حبوايل عشرة    قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    نياحة  

ـ   ،  كربخي األ أمي وزوجة   أيب و أمشكلة كبرية بيين وبني       شكلةوكانت هذة امل
، فدخلت حجريت اخلاصة وكنت متضايقة جداً     . سرة كلها سوف دد سالم األ   

وقد متلكين احلزن واليـأس     ،  شيءي  أفعل  أومش قادرة   ،  بكي بدموع غزيرة  أو
 . واخلوف من املستقبل

وطلب مـين   خي بعدما علم باملوضوع  أتصل يب   ا نا يف هذة احلالة الصعبة    أو
 يل من   هحضرأسي من الزيت الذي     دهن نف أن  أ و فلتاؤس نايبأ طلب صالة أن  أ

 عالقة حمبة قويـة    لهن أخي كان    أحيث  . لهته   زيار ىحدإ يف   فلتاؤس نايبأعند  
 نايبأ  قالية إىلن يذهب   أ الدير البد    إىلوكان عندما يذهب    ،  جداً بأيب القديس  



a ًكان أمينا a  

 }١٢٩{

  

 زجاجـات الزيـت     ه لنا من عند قدس    حيضروكان  ته   لكي يأخد برك   فلتاؤس
 املباركـة الـيت     لهعماأوعن  ته   وحيكي لنا عن قداس    اً جد هوكان حيب ، هاخلاصة ب 
، ةعتذر جلميع أفراد األسر   أو، وطلب مين أيضا أن أخرج من حجريت      . متجد اهللا 
، عتـذار قـوم باال  أأن  ،   كثرياً ىفأحل عل " ار  ذمش قادرة علي االعت    " لهفقلت  

 . هوكل شئ سوف يرجع لطبيعت،  يف املشكلةفلتاؤس بوناأ وسوف يتدخل
، وخرجت واعتـذرت للجميـع    ، كرب األ يخأ يل   لهفعلت كل ما قا   وقد  

الم شديدة جـداً    آ وشاعر ب  له مل يقدر أن حيرك رج     هوفوجئت بأن أيب من حزن    
القـديس القمـص     أبينـا  وإذ يب أجد  ،  ى حجريت مرة أخر   إىل ورجعت   ،ا

 وهـو   إىلَّ وينظر   اً وسعيد وهو فرحاً ،   أمامي يف حجريت   اًواقف السرياينفلتاؤس  
 بالراحـة   يـضاً أوشعرت  ،  شعر ا من قبل   أفشعرت ببهجة وفرح مل     ،  اًتسممب

 صـالة   إىلالقديس السائح من غرفيت واجته       ناووبعد ذلك خرج أب   ،  طمئنانواال
 معدودة فوجئـت بوالـدي   نثوا وبعد..  هناكاًاملرتل حيث كان والدي جالس   

سـتغراب  اة   ويف حال  ه علي رجلي  اً وإذا به واقف   لهوفتحت  ،  يطرق باب حجريت  
من هو الراهب الذي خرج من غرفتك؟؟ وكيف دخـل           :ويقول يل ،  وذهول

ي أجـب علـي     أ مل   ينسئلة كثرية قاهلا يل ولكن    أليك وأبواب املرتل مغلقة؟ و    إ
ته وعـن سـياح   هلوالدي عن لو قلت بونا فلتاؤسأ خفت أن يزعل مين   ، سؤال
قلـت أليب مـاذا     مث  ..  األرض    مازال موجود معنا باجلسد علي     هنأل، تهوقداس
ورشم ،  النعمةه؟ فقال يل لقد خرج من حجرتك راهب قديس علي وجه          رأيت

 هوبعد انـصراف  ،  مث انصرف من املرتل   ،  وابتسم يل ،  علي رجلي عالمة الصليب   



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٣٠{

  

، ووجدت نفسي أقوم وأمشي عليها كما كنت سـابقاً    ،  ختفي األمل من رجلي   ا
 . فجئت لكي أستفسر منك عن هذا الراهب

ـاء  إو،   مرتلنا إىل  السائح فلتاؤس نايبأ وجميءلعمل اهللا معنا     ففرحت جداً 
وهـدوء  ، وشفاء والدي وبعـد ذلـك عـشنا يف فـرح وسـالم        ،  مشاكلنا
، العـامل  حنـاء أيف مجيـع  ته  نتشرت صور ا فلتاؤس اينبأ وبعد نياحة ..وطمأنينة
 مرتلنا هو   إىل ى وعلم أن الراهب السائح الذي أت      ها والدي فرح جداً   آوعندما ر 

 اً كـبري  اًوطلب مين أن أصنع برواز    ، السرياين فلتاؤس القمص العظيم قديسنا
وسـط املـرتل     علقها يف أ وأن   ،صورة قديسنا العظيم السائح    فيه    وأضع اًفاخر

 .ألبينا القديس كربكة
 احملبة والعظيمة اليت يـصنعها      لهعلي مجيع أعما   يسوع املسيح  ونشكر ربنا 
الذي أصـبح بعـد     ،   فلتاؤس السرياين  القمص  العظيم هقديسمعنا عن طريق    

ولكل العـامل   ،  فراد األسره أ جلميع   اً شخصي اً وسفري اًصديق،   السماء إىل لهرحي
حيل مـشاكلنا ويـشفي     ،   الطاهرة والنقية  ه معنا بروح  فهو حاضراً دائماً  ،  أمجع

 أن نعرب رحلة غربتنا علـي  إىل، ويعيننا علي صعوبة احلياة علي االرض،  أمراضنا
 .. القوية لنا ته رومبؤاز، مرض بسالاأل

 ن تذكرنا دائمـاً  أ السرياين فلتاؤس القمص العظيم القديس باناأيا  فرجاء  
 .  مسرية حياتنا بسالم ويعيننا كما أعانكلهمام عرش النعمة ليكمل لنا الرب اإلأ

  منيآ.  فلتشملنا مجيعاشفاعته وصلواتهبركة 
  
 



a ًكان أمينا a  

 }١٣١{

  

  " بِــــــــــــسالَمٍ  اذْهبِــــــــــــي . شــــــــــــفَاك  قَــــــــــــد  انــــــــــــك إِمي. ابنــــــــــــةُ  يــــــــــــا  ثقــــــــــــي : لَهــــــــــــا  فَقَــــــــــــالَ" 
   )٤٨: ٨ لو( 

–– 
  

بينـا القـديس    أل املعجـزة    ه هذ ةأتقدم بتأسفي الشديد لتأخريي يف كتاب     
ستجاب رب اد يـسوع املـسيح       ا شفاعتهألن ب ،  القمص فلتاؤس السرياين  

 . يوشفاين من مجيع أمراض
 سنوات بعد س السماء منذ حوايل مخإىلنتقل زوجي  اوقد  ،  أنا طبيبة بشري  

 وبعـد   .يتابنومقيمة يف املرتل أنا و      ،   سنوات ٦ املرض دامت حوايل     عمعاناة م 
   غـري منتظمـة بتاتـاً   ةنتقال زوجي أصابين هبوط يف القلب مع تذبذبات أذني    ا

 )A.F.( .    ضـربات القلـب   يف  يادة  عاين ز أ سنة وأنا    ٢٥ ذ مع العلم أنين من ،
اً فأصبح فيها خلبطة     املرة ساءت التذبذبات كثري    هولكن هذ ،  اوكنت أتعاجل منه  

، نين كنت أعاين من دوار شـديد أصـابين  إزد علي ذلك    .كبرية وغري منتظمة  
يت الـيت   ابـن ال يف وجود    إستلقي عليه   افكنت ال أستطيع النوم علي السرير أو        

حلقيين عنـدي دوار    اوأقول هلا   ،  ين كنت أصرخ  نأل،  كانت معي فقط يف املرتل    
 مع العلم أن اية عملها كان       .ن يهدأ الدوار  أ إىلوكنت أمسك بيديها    ،  شديد

، اً ونـصف صـباح  الـسادسة الساعة الساعة الثامنة مساًء فكنت أصحو معها  
قدر أن أنام علي الـسرير أو       أوال  ،   املدة وأنا جالسة علي الكرسي     هوطوال هذ 

 أطباء كـثريين يف هـذا       إىل وذهبت   .يت من العمل  ابن أن تأيت    إىل هستلقي علي ا
وأخذت أدوية كـثرية وهـي      ،  وعملت فحوصات كثرية وأشعات   ،  التخصص



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٣٢{

  

بالقيام بعمل  ،   الطبيب املعاجل  ونصحين،  عبارة عن مهدئات ألعراض املرض فقط     
 وكنت بعد هذه التمارين أستريح لفتـرة قـصرية مث         ،  دويةمع األ  ،متارين معينة 

فكنت متعبة جداً من ،  ومل أشعر بأي حتسن أو راحة     ،  يعاودين الدوار مرة أخري   
 . هذا املوضوع ووصلت حلالة ضيق شديدة مع يأس من شفائي

 عبارة اًويف أثناء تعيب جاءت لزياريت إحدي الصديقات ومعها هدية مثينة جد     
  تـه  مع كتاب عـن حياتـه ومعجزا       بينا فلتاؤس السرياين  ألعن صورة كبرية    

، بركة من قديسنا العظيم ة وفيلم نسر الربية وزجاجة زيت صغري      ،مفرح القلوب 
المك فشكرا علـي  آ من وهو سوف يشفيك،  وقالت يل تشفعي ذا القديس    

وقمت بوضع الصورة يف حجريت اخلاصة وقرأت الكتاب بـشغف          ،   اهلدية ههذ
ـ             مث ،  هشديد وحب وفرحت جداً ذا القديس العظـيم والقـوي يف معجزات

 كنت أبكـي بـدموع      هوأثناء عرض ،  هشاهدت فيلم نسر الربية الذي تأثرت ب      
 همث بعد ذلك وقفت أمام صورة قدس    ،  كثرية وأطلب شفاعة هذا القديس العظيم     

 لكي  أبينا القمص فلتاؤس السرياين    اهللا طالبة شفاعة     إىلوصليت بدموع حارة    
 هي ال أستطيع بـسبب يعمل اهللا معي معجزة ويشفيين من هذا الدوار الصعب الذ        

أن أمارس حيايت الطبيعية وبعد هذه الصالة العميقة واململوءة بالدموع شـعرت            
بدون أن أشعر  متأل بالسالم والطمأنينة وذهبت تلقائياًاوقليب  ،  براحة عجيبة جداً  

كما كنـت أشـعر     ،  يوجد دوار إطالقاً   وشعرت أنه ال  ،  ستلقي علي الفراش  أل
وعرفت أن هناك معجزة من     ،  فتنبهت لنفسي ،  لفراشئي علي ا  استلقا عند   سابقاً

ستمر او،  يت بذلك ابنومل أخطر   ،  بينا القديس العظيم القمص فلتاؤس السرياين     أ
 مش مالحظة أنين بطلت أصرخ      يت قلت البنيت أن    وأخرياً نياحلال علي مدي يوم   



a ًكان أمينا a  

 }١٣٣{

  

 فحكيت هلا،  يا ماما فعالًهفقالت يل أيو،  عند نومي علي السرير وال أستدعيكي     
 .  املعجزةهبينا القديس وهو الذي عمل معي هذأعن تشفعي ب

خـذ  آ بصحة جيدة جداً وأمارس حيايت بصورة طبيبعية للغاية وال      اآلنوأنا  
وأشكر ربنا يـسوع    .. أي أدوية أو أمارس أي متارين كما كنت أثناء مرضي           

الذي ،  قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    ستجاب لشفاعة   ااملسيح الذي   
ـ   هوحنتفظ بصور ،  ه وحنفظ كتب  هصار شفيعاً لنا مجيعاً وكلنا حنب       ه ونشاهد فيلم

وهو يسمعنا ويستجيب لنا يف كل شئ       ،  وندعوه يف كل أمور حياتنا    ،  احملبب لنا 
 . شفي أمراضنا وحيافظ علينا مجيعاًوي

 .آمني.  فلتشملنا مجيعاصلواتهبركة 
  





 

  القديس األنبا باخوميوس



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٣٤{

  

 الــــــــرحمِ  مــــــــن  خرجــــــــت  وقَبلَمــــــــا  عرفْتــــــــك الْــــــــبطْنِ  فــــــــي  صــــــــورتك  قَبلَمــــــــا" 
كتس٥: ١ رإ" (  قَد(   

–– 
  

ستحقاقي إال أنـه    ابالرغم من عدم     أنه   أشكر ربنا يسوع املسيح وأعترف    
قديسنا العظـيم  بشفاعة ،  قليبؤلوأعطاين س،  القدوسهمسا من أجل   ىحتنن عل 

فهو ال يتـرك    ،   يف قديسيه  ن اهللا يتمجد دائماً   إحقاً  ،  القمص فلتاؤس السرياين  
ويف كل زمان خيتار اهللا مـن   ،بل يف كل وقت ويف كل مكان    ،  نفسه بال شاهد  

 .ويؤيدهم بعمل املعجزات الفائقة للكثريين،  شهوداً لههأتقيائ
 يوم الذي سـنفرح فيـه       إىلوكنا نشتاق   ،   ج -س  / تزوجت من السيد    

،  قلوبنا إىلويدخل البهجة والفرح    ،   طفل يرزقنا اهللا به ليمأل علينا حياتنا       يءمبج
وخـالل هـذه    ،   حيدث ذلـك   ومل"  سنة   ١٣" سف مرت حوايل    ولكن لأل 

،  وحتاليل كثرية  أشعاتطباء وعملنا   السنوات عرضنا أنفسنا علي العديد من األ      
وكـل  ، كثر من مرةأ“ احلقن اهري ” وقمنا بعمل  ،  وأخذنا عالجات خمتلفة  

وكان عمرنا يتقـدم يف     ،  ومل يأت كل هذا بالنتائج املرجوة     ،  مرة كانت تفشل  
ألننا فعلنا كل ما    ،  أنه مستحيل حيدث محل   ،  طباءعلمونا هنا يف لندن األ    أالسن و 

 ... علينا احلزن والقلق  الطب فتملكلهميكن أن يفع
ففي ذات يوم كنا يف زيـارة       ،  هولكننا مل نفقد األمل يف مراحم اهللا وعجائب       

أبينا القديس   مزار   إىلوهناك ذهبنا   ،   دير السريان  إىلوذهبنا  ،   أهلنا يف مصر   إىل
 هوسجدت أمام جـسد   ،  شفيع املستحيالت ،  ؤس السرياين العظيم القمص فلتا  



a ًكان أمينا a  

 }١٣٥{

  

جد يو نت قلت ال أأنت حبييب وشفيعي و    :وقلت له ،  اًوتشفعت به كثري  ،  الطاهر
ـ         .مستحيل عند ربنا يسوع املسيح     ، ىفأرجوك أن تطلب من ربنا أن يتحنن عل

 هوكنت أبكي بدموع كثرية وأنا ساجدة أمـام جـسد         ،  ويعطيين نسالً صاحلاً  
 .. .الطاهر 

 اًبينا القديس شعرت براحة عجيبة جـد      أوصدقوين قبل أن أخرج من مزار       
 يف قليب فرحة وسعادة مل أشعر       توقد دخل ،  وطمأنينة وسالم داخلي ال يوصف    

 وثقة أنه سوف يتدخل شفيع املـستحيالت يف         اًوكان كلي إميان  ،  ما من قبل  
 ... هذا املوضوع وفكري يقول يل ربنا قادر علي كل شئ

شتريت كل شئ يـتكلم     او،   مكتبة الدير  إىلوذهبت  ،  رجت من املزار  مث خ 
 اخلاصة  C.Dبعض  +  اخلاصة بفيلم نسر الربية      C.D،  كتب” عن أبينا القديس    

 وأخذنا من املزار بعـض زجاجـات      .القديس القمص فلتاؤس السرياين   بأبينا  
 .زيت خاصةبقدسه مع بعض من الصور

وكنت ،  من زيت أبينا القديس   ي   نفس نقمت بده ،   لندن إىلوبعد رجوعنا   
 هسم اهللا فكنت أتشفع ب    اوقرأت معجزات كثرية متجد     ،  هأقرأ يف بعض من كتب    

وعندما شـاهدت   ،  أصنع معي معجزة كما صنعت مع هؤالء الناس        :لهوأقول  
 . كنت أبكي من مجال وحالوة هذا القديس العظيم، فيلم نسر الربية

، ذ بعد حوايل شهر أو أكثر بقليل     إ،  ستجابة سريعة جداً  وصدقوين كانت اال  
وعملـت يل   ،  فقامت بالكشف ،   طبيبة أخصائية  إىلشعرت أنين حامل فذهبت     

كيد حدوث احلمل ففرحنا جـداً      أوكانت املفاجاة السارة هي ت    ،  حتاليل احلمل 
 قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    هلذا العمل املعجزي الذي مت بشفاعة       



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٣٦{

  

ويف الشهر الرابع   ،   الطبيبة طوال فترة احلمل    ه مع هذ  وتابعنا،  شفيع املستحيالت 
سف قـد   ولكن لأل ،  مأ تو أعلمتنا الطبيبة أنه  ،  للحمل وبعد عمل أشعة تلفزيونية    

 ،كثر من مرة  أإذ قد حدث نزيف شديد      ،  حدثت مشاكل كثرية يف فترة احلمل     
ولكـن  ،  أن الرحم مفتوح وسوف يتم نزول األجنة       :وكانت الطبيبة تقول يل   

ومت ذلك أكثر مـن     ،  جهاض يغلق الرحم  جراء عملية اإل  إعجازي قبل   إل  بشك
، أبينا القديس القمص فلتـاؤس الـسرياين      ثالث مرات وكل مرة كنا نطلب       

 هأن هذ  :الطبيبة املعاجلة اليت كانت تقول لنا      عترافاوب،  ونقول له كمل مجيلك   
، زقنا اهللا ور،  جنة وقد متت فترة احلمل    كيف بعد ذلك يستمر وجود األ     ،  معجزة

وشكرنا ربنـا يـسوع     ،   قلوبنا إىلأدخال الفرح والسعادة والبهجة     . ولد وبنت 
وغـري  ،  ال يوجـد مـستحيل عنـد اهللا   هألن،  العطية املفرحةهاملسيح علي هذ 

ويفـتح  ، وهو الذي يغلق وال أحد يفتح، املستطاع عند الناس مستطاع عند اهللا     
 سـنة  ١٣بعـد  ، حقن أو أطباء  فقد فتح رمحي بدون أدوية أو       ،  وال أحد يغلق  

قديـسنا العظـيم القمـص      ،  بشفاعة شفيع املستحيالت  ،  عذاب عند األطباء  
 قـديس   هالذي صار شفيعاً لنا مجيعاً يف كل أمور حياتنا ألن         ،  فلتاؤس السرياين 
وهذا جيعلنا واثقني أننا    ،  ويبهج قلوبنا ،  ودائماً يفرحنا ،  ستجابةعظيم وسريع اال  

األرض ليس بأنفسنا بل مبؤازرة وصلوات القديسني الذين        نعرب رحلة احلياة علي     
 .  الفردوسإىلسبقونا 

  منيآ. فلتكن معناته  وشفاعاصلواتهبركة 
  
  



a ًكان أمينا a  

 }١٣٧{

  

 " ـــــكَألن  قَـــــذْتفْـــــِسي  أَنن  ـــــنم  تـــــونِـــــي  الْميعو  ـــــنم  ـــــةعمالد  لَـــــيرِجو  ـــــنم 
   )٨: ١١٦ مز" (  الزلَقِ

–– 
  

تـه  ورعايته  وعلي حمب ،   الكثريه ه ونعم هشكر ربنا يسوع املسيح علي عطايا     أ
 وقديسنا العظيم  وأرجو من اهللا     ة املعجز هعتذر عن تأخريي يف كتابة هذ     أو، لنا

 .  أن يساحمين عن هذا التأخريالقمص فلتاؤس السرياين
خر يوم يف االمتحانـات     آان  ك،  ٢٠١٥ / ٥ / ٢١ يف يوم اخلميس املوافق   

، حيث كنت يف الصف الثاين باملرحلة الثانوية مبدرسة كلية رمسيس اجلديـدة           
 التجمـع   إىلن نـذهب    أ صدقاءمعي ومع بعض من األ     جمدي/ ستاذ  واتفق األ 
ثناء السري علي   أو،  اخلاصةته  متحانات بسيار كرحلة ترفيهية يف اية اال    ،  اخلامس

حـدث  ،  يجمد/ ستاذ  كنت جالسة جبوار األ   ،  عاديالدائري جبوار كارفور امل   
 تعومي السيارة واصـطدامها  إىل ىدأمما ، اصطدام من الناحية اخللفية جهة اليمني  

 وانقلبت السياره حىت، وانفجار كاوتش السياره الشمال  ،  بالفاصل بني االجتاهني  
طدام ثناء ذلك مت اصأو، صبحت يف مواجهة السيارات املارة يف الطريق املعاكس      أ

،  بالدماء ىصبح وجهي مغط  أ فقداين الوعي و   إىل ىدأ السيارة مما    هجبهيت بتابلو 
وقد   ...أبونا فلتاؤس  يااحلقنا  ... سم الصليب   اقول ساعة االصطدام ب   أوكنت  

 مـن   قادمـاً  نا القديس القمص فلتاؤس   اأب ىرأذ يب   إو،  فاقة وقتية إحدث يل   
مسكين من ذراعي االثنني    أيث  ح،  وقام برفع رأسي وتثبييت علي الكرسي     ،  فوق

 ".. "  :وقال يل
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الذي ، جمدي/ ستاذ وكانت يدي اليمين مع جبهيت ويدي اليسري متسك األ 
بينا أ  وجه إىلنظر  أخر خارجها وكنت    والنصف اآل ،   داخل السياره  هكان نصف 

 ذلك دخلت يف    وبعد .يءتكلم بش أن  أقدر  أومل  ،   جداً القديس الذي كان منرياً   
حيث علمت  ،  ستشفىفاقيت من الغيبوبة يف امل    إال بعد   إ يءشعر بش أومل  ،  غيبوبة

وقبل نقلي قيل يل أن وجهـي كـان         ،   البنك األهلي  مستشفى إىل مت نقلي    هنأ
 .نين فارقت احلياةأمغطي بالدماء واجلميع كان يظنون 

بدون كالم   ةتفاقيت وقال يل كيف كنيت ساك     إبعد  ،  جمدي/ وسألين االستاذ 
أبونـا   اكن ساكتة من نفسي بـل     أأين مل   له  فقلت   وال حركة أثناء احلادثة ؟؟    
 . هو الذي كان ماسكين القديس القمص فلتاؤس
 يبينا القديس علي ذراع   أ ةثار مسك آ وجدت   ستشفىوبعد خروجي من امل   

 .  ساعة مث اختفت٢٤وبقيت ملدة ، االثنني
 هثار من هـذ   آو،  مضاعفات ةيأ  ومل حيدث يل  ، ن بصحة جيدة جداً   نا اآل أو
بينـا القـديس    أ لهرساإ ىشكر ربنا يسوع املسيح من عمق قليب عل       أو. احلادثة

ـ أ،   احلادثـة الـصعبة    هالذي أنقذ حيايت من هذ    ،  القمص فلتاؤس السرياين    هن
ً وسريع الندهة   باحلقيقة قديس عظيم    يف كل وقت ويف     هوهو جبوار أوالد  ،  جدا

لكي ميجدوا  ،  يأيت وينقذهم ،   يف وقت الضيق   هحينما يطلبون ،  كل ظرف صعب  
 . هاهللا يف قديسي

  منيآ.  فلتشملنا مجيعاًشفاعته وصلواتهبركة 
  



a ًكان أمينا a  

 }١٣٩{

  

"  شيٍء كُلِّ علَى الْقَادر اِإللَه الرب أَيها أَعمالُك هي وعجِيبةٌ عظيمةٌ" 
   )٣: ١٥ رؤ( 

– 
  

 ه قليب وشكرت ربنا علي عطايا     إىلوقد أدخل الفرح    " لوباتري  يف" رزقين اهللا   
و أيقدر علي املشي      ال هنأ هكان ينمو ويكرب الحظت علي    عندما  ولكن  ،  العظيمة

 إىلفـذهبنا بـه   ، نـصف  سنتني و  إىل هي حركة طبيعية وقد وصل عمر     أ ىعل
 هوقد قامت بفحـص ، عصابمراض املخ واألأوفاء راشد استشاري  / الدكتورة  

ن الطفل مصاب أواليت أظهرت   ،  مقطعية علي املخ   شعةأوطلبت منا عمل    ، جيداً
وقالت ،  من احلركة الطبيعيةهالرئيسي يف منع وهو السبب، بضمور يف قشرة املخ  

  عالج تنشيطي خلاليـا املـخ     إىلوحيتاج  ،   من احلركة  أن الطفل يعترب معاقاً    :لنا
أو أكثر حسب   "  سنوات   ٨ " عمر   ج طبيعي ممتد حىت    كورس عال  إىلضافة  باإل

 علي احلركة نتيجـة     هوذلك بقصد إجياد عضالت بديلة تساعد     ،  ستجابة احلالة ا
  ضعيفة جداً  هونسبة جناح عالج  ،   اخلاليا عن القيام بدورها الطبيعي     هتوقف هذ 

 دويـة وقد بدأنا كورس العالج الطبيعي مع األ      ،   بشكر  اهللا هوقد قبلنا ما مسح ب    
 يف الكنيـسة   دوريـاً جتماعاًاويف أحد األيام كنا حاضرين     . التنشيطية األخري 

 شـفيع   القـديس القمـص فلتـاؤس الـسرياين       سرة  أ "سماألسرة تعرف ب  
ـ اً مطبوعاًيشاربإوقد وزعت األسرة يف هذا اليوم      ،  "املستحيالت  صـورة  ه علي

 ى عل هتربطيشارب  خذت اإل أوحينما  .. لم نسر الربية    يف CD+ قديسنا العظيم   
ن يتدخل يف هذا املوضـوع      أطلب من قديسنا بدموع     أنا  أو،  لوباترييس ابين ف  أر
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 رجل معجزات كمـا رأينـاك يف        ن كنت فعالً  إ" له   وقلت،  لوباترييويشفي ف 
اظهر لنا هذا يف شـفاء      ،  م وشفيع املستحيالت كما قرأنا عنك يف الكتب       يلالف

 ".. عجزة مإىل بالفعل حمتاج هنأل، هذا الطفل الغلبان
وكان ،  فيلوباتري جداً يف حالة     اً كبري اً الحظت حتسن  لهوصدقوين بعد هذا ك   

 ،" شهور ٦" وهذا إجراء يتم كل ، عندنا موعد لعمل أشعة مقطعية ملتابعة احلالة
وعنـدما رأـا    ،  وفاء راشد / شعة وتوجهنا ا لعيادة الدكتورة      خذنا األ أوقد  

وهذا " يه إيعين .. مش معقول " عايل كانت يف حالة تعجب وقالت لنا بصوت      
، كثـر أن يكون املرض قد تزايد فجأة وسبب مضاعفات         أ ختوفت و أثارين جداً 

 ضـمور   إىلفقالت األشعة ليس ا ما يشري       . ؟؟  كتورةوسألتها ماذا جري يا د    
 وكنـت   يءتكلم بـش  أفصمت ومل   . ؟؟  هيإأنتوا عملتوا   .. كما كان من قبل     

.. بينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    أمعنا من خالل      بعمل اهللا  فرحانة جداً 
خصائي العالج  أوبعد يومني كان موعدنا عند      ،  وأوقفت لنا الطبيبة كل األدوية    

 غريب  يءش :قال لنا  ه ومسك قدمي  همامأن رأي الطفل    أالذي مبجرد   ،  الطبيعي
ن أعتقـد   أو،   من قبل  هوهذا حدث مل أر   ،  عضالت الرجل صارت صلبة   ،  جداً
فكنـا  ،  ٪١٠٠ بنسبة    والطفل معاىف  ى جلسات أخر  ةر مل يعد يستدعي أي    ماأل

نا القـديس القمـص     ابأ لسماع هذا الكالم ومنجد ربنا ونشكر        فرحني جداً 
 ... فلتاؤس

،  احلالة من قبـل    ى طبيب استشاري مسيحي مل ير     إىل ذهبنا   لهوبعد هذا ك  
شعة الثانية  واأل،   الذي يظهر فيها ضمور املخ     األوىل شعة املقطعية  األ لهخذت  أو

 معجـزة   ههذ :قال لنا ،   االثنني ىومبجرد أن رأ  . اليت مل يظهر فيها ضمور املخ     



a ًكان أمينا a  

 }١٤١{

  

فقال !... وملاذا هذا االسم يا دكتور؟     :لهفقلت  ،  فلتاؤس السرياين  نايبألكيد  أو
 اوهـذ ،  منا دي خلق خللية مل تكن موجودة أصالً       إصلها ليست شفاء عادي و    أ

، ه أسلوب ىوحنن أخدنا عل  ،  نا فلتاؤس يبأ قوي مثل  إال قديس    لهاألسلوب ال يعم  
ـ إشفاعته، عجاز الذي مت ب    مثل هذا اإل   ىول مره نر  أ ليست   هفهذ   باحلقيقـة هن

 اجلزء الذي يثبت وجود ضمور باملخ       إىل هوأشار بيد ،  وقوي جداً  قديس عظيم 
شعة اجلديدة مما يربهن علي عملية خلـق        واليت تبدلت يف األ   ،  يف األشعة األويل  

 . يا جديدة بقشرة املخ للطفلخال
 لربنـا  لنقـدم  وحنضرللدير شعات التقارير واأل  هن جنمع هذ  أال  إمامنا  أمل يكن   

بينا القديس العظـيم القمـص      أونقبل جسد   ، هيسوع املسيح شكراً علي عطايا    
أمل يف   أي    بعد أن كان ال يوجد     بين أعاد احلياة ال   صلواته الذي ب  فلتاؤس السرياين 

ي أن حتقق   أطباء والعالجات اليت مل تكن مضمونة       لة املرض واأل   رح ىأو،  هشفائ
القديس  لكي نسجل عمل اهللا معنا بصلوات شفيعنا          وحضرنا أيضاً  .تقدم حلالة ابين  

فقد كان ومازال مـصدر فـرح       ، بداًأ هالذي لن ننسا  ،  القمص فلتاؤس السرياين  
 .منيآ.  فلتشملنا مجيعاشفاعته وصلواتهبركة  .هوتعزية لكل من عرف

  



 

  
  القديس برصنوفيوس



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٤٢{

  

   )١: ٤٣إش " (  لي أَنت. بِاسمك دعوتك. فَديتك َألني تخف الَ" 
–– 

  
ـ عامنذ سنوات وقـد     " ديب  " خويت يعملون يف    إثنني من   اعندي   ن أدت  ت

 دير السريان ألتبـارك     إىلوقبل رحليت هذا العام حضرت      ،  أزورهم يف كل عام   
، القديس القمص فلتاؤس الـسرياين    من القديسني قبل سفري وخصوصا أيب       

قترب ا املرتل و  إىلمث عدت   ،  لة الرح ه وأن يقف معي يف هذ     شفاعتهالذي طلبت   
خوة معنا  أن أحد اإل  " : خويت يتصل يب ويقول   إوإذ أحد   ،   ديب إىلموعد سفري   

فأرجو منك  ،  حضارها لك ابته  وسيقوم إخو ،  هنا يف ديب حيتاج لبعض األطعمة     
 هذا طلب بسيط ألم يعيشوا معاً يف بـالد          اًوطبع.." حضارها معك إالتكرم ب 

وعرفين أخي أم   ،  مثل حاليت ته  خوإ إىلن من السفر    وليس اجلميع يتمك  ،  غربة
 أن جاء موعد الـسفر غـداً        إىلوتوالت األيام   ،  حضارهااسيتصلوا يب لترتيب    

،  الساعة الواحدة صباحاً يوم السفر     مبكاملة تليفونية وإذ  ،  الساعة السادسة صباحاً  
واحلاجة ،  أخو الشخص املوجود يف ديب  هوأن،  خريأعتذار للت واملتحدث يبلغين باال  

، وممكن تقابلين يف املطار صباحاً فوافـق ، اآلنتأخر م الوقت لهفقلت  .. جاهزة  
تصل مرة أخري   ا : مثل هاتف داخلي يقول يل     يءوإذ ش ،  وبعد أن أغلقت اخلط   
 لهوقلت  ،  تصال بالرقم نفسه  اال وعاودت،  ومل أتردد .. ن  ليحضروا الشنطة اآل  

 وربع صباحاً كانت الشنطة     ٢عل الساعة   وبالف،  فوافق،   بالشنطة اآلنممكن تأيت   
،  موعد سفري  وضعتها علي ترابيزة بالصالة حىت     ىنسأوخوفاً أن   ،  باملرتل عندي 

يظهر أمامي  ،  بينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    أبوإذا  . ودخلت لكي أنام  



a ًكان أمينا a  

 }١٤٣{

  

فقمـت  ، ىختفامث  "...  "  :قول يل يويهزين بيده و  
وأنا يف حالة ذهول ملاذا أصر      ،  وفتحت الشنطة ،   الصالة إىلوذهبت  ،  علي الفور 

ـ .  علي ذلك وملاذا حضر خصيصاً لذلك املوضوع؟  بونا فلتاؤس أ ن أوفوجئت ب
، وإذ ا أقراص خمدرة بأعداد كبرية جداً ،  ففتحت اللفة األوىل  ،  الشنطة ا لفتني  

 أنـه  وعلمـت ، فيهاوقبل أن أفتح اللفة الثانية حتسست ما    ،  وذهلت هلذا األمر  
، حـدث  ماته تصلت بأخي وعرفاف،  واضح من امللمس اخلارجيهنعيش فينو أل 

فال حتضر  ،  يءتصرفوا هكذا دون أن خيربوك بأي ش      تقلق طاملا هم     ال :فقال يل 
ـ  ،  كتفي فقط بالطعام املوجود يف اللفة الثانية      اهذه األقراص املخدرة و     هفقلت ل

 يظهـر يل  بأبينا فلتاؤسوإذ ،  دقيقة١٥ومل ميض سوي    . وذهبت ألنام ،  حاضر
"  :وبنفس الطريقة السابقة ويقول يل  ،  مرة أخري 

..." كما قال وفتحت    وأسرعت،  اللفتني ويري،   معي يف املرتل   هوكأن
   مملـوء مـن الـداخل      هلكن،  ألكتشف أا عبارة عن عيش فينو     ،  اللفة الثانية 

وكلمت الـرقم الـذي     ،   وصرخت من هول الكارثة اليت أراها      "باحلشيش  " 
وظل يعتذر عن ما حـدث ويطلـب        ... أحضر الشنطة وصرخت يف وجهه      

وسافرت طبعـاً   ،  وحان موعد الطائرة  ..  سيحضر ألخذ الشنطة     هالسماح وأن 
 سـنة   ٢٠ إىلبدون هذه املصيبة اليت لو كنت قد أخذا معي كنت سأتعرض            

ألن ،  ديبمصر، أو احلكم باإلعدام إذا مت اكتشافها يف          يف   كتشافهااسجن إذا مت    
 .. عدام ملن يتاجر ااملخدرات يف ديب تعاقب باإل

 هخويت يف ديب أن الذي أنقذين مـن هـذ         إومل يصدق   ،  ومل أصدق نفسي  
 فهو كان يـرافقين مـن       قديسنا العظيم القديس فلتاؤس السرياين    الكارثة هو   
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، وقد طلبت منه أن يكون معـي      ،  ا من الدير  الصغرية اليت أخذ  ته  خالل صور 
وإذ به يتابع مرتيل ويتحقـق مـن         .صلواتهويرافقين يف هذه الرحلة ويباركين ب     

ويـدفعين  ،  األشخاص الذين حضروا يف الظالم ويعرف ما يف داخل الـشنطة          
ويظهر يل ويوقظين مرتني    ،  تصال م ليحضروا الشنطة للمرتل وليس للمطار      لال

 ..  الكارثةه هذلكي ينجيين من
 املعجزة اجلبـارة    ه الدير ألشهد بقداسته وأسجل هذ     إىل حضرت   اآلنوأنا  

 ترافق حيايت وحيـاة     ه وصور شفاعته وحبه و  همساوسيظل  ،  بداًأاليت لن أنساها    
 هولن نترك موقف من مواقف حياتنـا دون أن نستـشري          ،  خويت يف كل مكان   إ

نـا القـديس   اأبلذي أرسل يل املسيح من عمق قليب ا   وأشكر ربنا يسوع  .. فيه
 .  الكارثةهلكي ينقذين من هذالقمص فلتاؤس السرياين 

 آمني . فلتشملنا مجيعاًصلواتهبركة 
  





 

  
  القديس مكاريوس الكبري



a ًكان أمينا a  

 }١٤٥{

  

 يخـــــزى  عجبـــــاًوالَ معكُـــــم صـــــنع  الَّـــــذي إِلَهِكُـــــم الـــــرب  اســـــم وتـــــسبحونَ" 
   )٢٦: ٢ يوئيل" (  اَألبد إِلَى شعبِي

–– 
  

ارت األطباء يف تشخيص سبب     حتاالم مربحة يف العمود الفقري و     آصبت ب اُ
 غـري  اًفكل طبيب كان يعطـيين مـسكن     ،   املسكنات إىلومجيعهم جلأوا   ،  ألملا

ميع ال يعرف الـسبب     واجل،  اً حالة صعبة جد   إىل أن وصلت    إىل،  الطبيب الثاين 
 .األصلي لألمل

 لدرجة أنـين    دالم تزدا كثر من ثالث سنوات واآل    أستمر معي هذا األمر     او
وعدم القدرة علي احلركة أو عمل أي جهد مـع          ،  الكاملبدأت أشعر بالعجز    

نا القديس فلتاؤس اأبوكنت أعرف . الم املربحة اليت ال حدود هلا    اآل هحتملي هذ 
 شفيع املستحيالت ومفرح  هوأن،   معجزات كثرية  لهقديس عظيم و  أنه   و السرياين
قمت بصالة باكر وبعدها أحضرت صـورة  ، ففي صباح أحد األيام   ... القلوب

وعملت معجـزات  ، أنت قديس عظيم :له وقلت هوتكلمت مع ،  ه لقدس ةريصغ
ووضعت الـصورة   ،  الم اآل همين هذ   أن ترتع  كوأترجا،  تشفع بك أوأنا  ،  كثرية

وإذ بالصورة تلتصق بالظهر يف مكان معـني كأـا           ،تبارك ا أل،  علي ظهري 
ين  أنـا أعـا    يت ال آالميوكان هذا املكان مصدر كل      ،  أصدرت قوة مغناطيسية  

، الصورة من علي ظهري وبعد ذلك قمت بسحب، وتركتها بعض الوقت  ،  امنه
كثر مـن ثـالث     أوألول مرة منذ    ،  نسحبت مع الصورة  االم  آلن ا أوشعرت ب 

مشي دون  أحترك و أ نفسي   تووجد،  سنوات أشعر براحة من أي أمل يف ظهري       



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٤٦{

  

الم مرة   يومنا هذا مل تعاودين اآل     إىلومنذ هذا الوقت    ،  شعور بأي أمل يف ظهري    
 ... ىخرأ

شكر ربنا يسوع املسيح علي هذا الـشفاء        أو،   بصحة جيدة جداً   اآلنوأنا  
، قديسنا العظيم القمص فلتاؤس الـسرياين     العاجل والسريع الذي مت بشفاعة      

عنا ته   وشفاعا صلواتهليحفظنا اهللا ويعيننا ب   .. فرح القلوب مشفيع املستحيالت و  
هلي  عنا وهو ماثل أمام العرش اإل      شفاعته  ونثق يف ،   يف قلوبنا  لهفنحن حنم ،  دوماً

 .يفرح قلوبنا بربكات السماء دوماًل، ألجلنا
  .آمني.  مجيعاً فلتشملناشفاعتهبركة 

  



 

  
  القمص فلتاؤس السرياين



a ًكان أمينا a  

 }١٤٧{

  

 والـــــــــــشفاء بالراحــــــــــة  عنايتـــــــــــهم يــــــــــنجح  نأ الـــــــــــرب ىلإ يتــــــــــضرعون  ــــــــــم أل" 
   )١٤: ٣٨ سرياخ" (  العافية السترجاع

–– 
  

ويف أحد األيام أصيب برتلة     ، ي شاب متدين ويعيش يف خمافة اهللا      ابين بيشو 
وبدأ ،  ةجات عصبي  تشن لهسببت    عالية ةبرد شديده وتغري الوضع سريعاً بسخون     

، عـصاب أماجد كامل أخصائي مخ و    /  الدكتور   إىلسرعنا به   أيفقد الوعي و  
ـ  احلالة خطرية جداً   :ها قال لنا  آوعندما ر ، شعة مقطعية علي املخ   أفطلب    ه ألن

 إىلوقد تؤدي   ،  خطريةته  وحال" الفص الشمال "  لتهاب سحائي باملخ  ايعاين من   
،  احلميـات سـريعاً    مستشفى إىل هب ب ن نذه أوطلب منا   ،  اية حمزنة وسريعة  

 علـي   لـه وكنا حنم ،  و احلركة أ علي الكالم    وبالفعل كان بيشوي مل يعد قادراً     
 و حىت أ لذلك    نعرف سبباً  الننا  وحنن نبكي أل  ،  ي مكان أ إىل هيدينا للذهاب ب  أ

،  احلميـات  مستـشفى  إىل ها ب نوذهب... صالًأ هئأو رجاء لشفا  ،  عالجاً متوقعاً 
كـدوا  أوقـد   ،  ثبتت التشخيص السابق  أخرى  أشعة مقطعية   أ هلوهناك أجروا   

،  السماء إىل مسألة وقت وسوف ينتقل      له واملوضوع ك  ةخطريته  طباء بأن حال  األ
 يف حالة حزن شديدة علـي حالـة         فكنا مجيعاً ،  يزيد عن شهر   وهذا الوقت ال  

شايف ال  الطبيب إىللتجأنا  اف،   اهللا إىل سوى الصراخ    يءمامنا ش أومل جند   ،  بيشوي
، وصلينا مجيعاً بدموع كثرية جداً أن يشفي بيشوي       ،  احلقيقي ربنا يسوع املسيح   

أنـا طالـب    :لـه وقلت ، بقديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين وتشفعنا  
 معجزة كما عملت مع كثريين مـن        هعمل مع اأرجوك  ،  جل ابين أشفاعتك من   



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٤٨{

  

ـ ،  ألن الطب قال مستحيل أن يقوم مـن هـذا املـرض         لهأمثا ت شـفيع  وأن
 واحدة من املـستحيالت فـأرجوك أن تـدخل يف هـذا             هوهذ،  املستحيالت

 وثقة اًوكان عندنا اميان،  من الزيت اخلاص بأبينا القديس   هوقمت بدهن ،  املوضوع
 . املوضوع  سوف يتدخل يف هذاهنأب

 وقد دخل بيشوي يف غياب تـام        ستشفىوحنن يف امل  ،  نيومل مير سوى يوم   
نا القـديس القمـص     اأب اهللا ونطلب    إىلوحنن نصرخ    هوكنا جبوار ،  عن الوعي 

الغيبوبة وحنن مل ندري    وكان يتكلم بعض الكلمات وهو يف       ،  فلتاؤس السرياين 
 . له هي النهاية ه؟ واعتربنا هذماذا يقول

 شـفي   هوجلس أمامنا وكأن  ،  ه مقدمات فتح بيشوي عيني    ةوفجأة وبدون أي  
 كنا يف حالة ذهول واسـتغراب ممـا     وحنن مجيعاً  هثار ملرض آومل نري أي    ،  متاماً

شعرت وكأين ساقط  : فأبتدأ يتكلم ويقول  ماذا حدث؟  هوسألنا،  حيدث لبيشوي 
، وال يوجد من جسمي إال رأسي فقط أعلي احلفرة        ،  يف حفرة عميقة من الرمل    

وظل يقتـرب   ،  بيض ومنري جداً  أ ه جداً ولون  اً كبري اً السماء نسر  يفوفجأة حلق   
نا القديس العظيم   وأبذ هو   إ،  هليإوعندما نظرت   ،  رأسين جاء فوق    أ إىل،  مين

،  علي رأسـي ةهرطا ال هووضع يد  ، جداً اًوكان منري ،  القمص فلتأوس السرياين  
ومد يده  ،  مث ابتسم يل  ،   من رأسي  ه ولكين شعرت خبروج   ه مل أر  شيئاًونزع منها   

 ” :وهو يقول يل  ، مسكين وأخرجين من الرمل   أو،   احلفره إىل

“ ..   وبعـد مـا
 . ماميأخرجين من احلفره اختفي من أ

 



a ًكان أمينا a  

 }١٤٩{

  

 
ونبكي من الفرحـة    ،   يف حالة ذهول    بيشوي حيكي كنا مجيعاً    وعندما كان 

ـ  ،   العظيم القمـص فلتـاؤس     هوقديس،  ونشكر ربنا  خـصائي   اإل تمث طلب
،  بيشوي ذهل جداً من التغري املفاجئ لبيـشوي        ىالذي عندما رأ  ،  ىباملستشف

ـ حركـة   وهو يف قمة االندهاش إذا رأى بيشوي يتحرك       هوقام بفحص  ، ةطبيعي
وكان يـتكلم   ،  احلرارةدرجة  خنفضت  اوقد  ، وبعد ما كان يف حالة شلل كامل      

ـ    إنساننه  أوك،  ى يف املستشف  هويشعر بكل املوجودين مع     الن  أ عادي جداً وك
سـتغراب   ا  كانوا يف حالـة    ىوكل الذين رأوه يف املستشف    ،  يء ش هوجد عند ي

 .  لبيشويىمما جر، شديدة
تـصرحياً   ىوبعدها بساعات قليلة كتب لنا الطبيب االخصائي باملستـشف        

وذهبنا ، وأجرينا لبيشوي أشعة مقطعية جديدة،  فخرجنا،  ىروج من املستشف  باخل
ـ    ى ير هنأوالذي مل يصدق    ،  ماجد/ ا للدكتور    ويـسري  ،  ه بيشوي حياً أمام

،  ليست ا أي دالئل مرضـية      ههذ :ونظر يف األشعة اجلديدة وقال لنا     ،  ويتكلم
 .  أي مالمح مرضيةهوحنن أمام شخص سليم جداً ليس ب

 س الـسرياين  اؤبينا القديس العظيم القمص فلت    أ مزار   إىلن جئنا   وحنن اآل 
ـ أن نسر ،  ونشهد أمام كل الناس   ته  لكي نأخذ برك   ـ   ةالربي اؤس القمـص فلت

وملس منطقة املرض ،   يف صورة النسر   لهوظهر  ،  ي بيشو ى هو الذي شف   السرياين
  احلياة متعـاىف إىل ليعود ة من احلفرهأخرجته أطمأن لسالم   الطاهرة وعندما  هبيد

ويردد العبـارة   ،  س السرياين اؤقديسنا العظيم القمص فلت   ليشهد لقوة   ،  وسليم
  “”  :لهاليت قاهلا 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٥٠{

  

وحنن مجيعاً نشكر ربنا يسوع املسيح من       ،   بصحة جيده جداً   اآلنوبيشوي  
يـسني  يشرق علينا مبثل هؤالء القد      يف كل وقت   ه اد ألن  هعمق قلوبنا ونعطي  

قديـسنا العظـيم   وال سيما ،  القدوسهمساويتعظم ، الذين ميجدوا اهللا بأعماهلم   
وحبيب اجلميع  ، لذي هو باحلقيقة شفيع املستحيالت    اس السرياين   اؤالقمص فلت 

 قديس  هألن،   يف كل أمور حياتنا    وقد صار شفيعاً قوياً لنا مجيعاً     ،  ومفرح القلوب 
ننا نعرب رحلة   أوهذا جيعلنا واثقني    ،  قلوبنا يفرح   ستجابة ودائماً عظيم وسريع اال  

 إىلالقديسني الذين سبقونا   رض ليس بأنفسنا بل مبؤازرة وصلوات       احلياة علي األ  
 .الفردوس

 .منيآ. فلتكن معناته  وشفاعاصلواتهبركة 
 





 

  
  القديس أغسطينوس



a ًكان أمينا a  

 }١٥١{

  

  " يءشـــــــ بكـــــــل العـــــــامل الــــــرب  يهـــــــاأ ســـــــواك اهلـــــــ معونــــــة  ال الـــــــيت نـــــــاأ عــــــين أ" 
   )١٤: ١٤ أستري( 

– 
  

وخسارة أال تكون لنا معهم     . ن صداقتهم حلوة  البد أن نصاحب القديسني أل    
 . رضويسندونا يف حياتنا علي األ، عالقة وثيقة جتعلنا نتعلم منهم وحنيا مثلهم

 ويل صـداقة     العظيم القمص فلتاؤس السرياين    قديسنانين باحلقيقة أحب    إ
مشلت ته  فأبو،   يقف جبواري ويسندين   هأجد،  هويف أي وقت أطلب   ،  قوية جداً معه  

يسرع ويسند ويشجع بقوة    ،  فهو أب لكل نفس حمتاجة معونة مساوية      ،  الكثريين
 . بنفسيته خترباوهذا ما ،  اجلميعىحتوافهو قلب ، الكبريةته صلواته وحمب

، وكانت املعاملة غايـة يف الـسوء      ،  يف وظيفة يف بنك حكومي    كنت أعمل   
 تأخريي يف املواعيد اليوميـة عـن        إىلباإلضافة  ،   مشاكل كثرية يف العمل    حدثتو

 الـساعة   البيت حـوايل إىلحيث أنين كنت أرجع  ،  لظروف العمل بالبنك  ،  البيت
، مل يف بييت  لدرجة أنين كنت ال أستطيع أن أقوم بأي ع        ،  السادسة أو السابعة مساءً   

ألين ،  أو اجللوس معها بعض الوقـت     ،  بنيت الوحيدة يف دراستها   اوال أستطيع متابعة    
وعدم القدرة  ،  وأحسست بالضياع الشديد  ،  كنت أرجع من البنك يف وقت متأخر      

 ٦ ”إىل الوظيفة ملدة تصل     هوعانيت كثرياً جداً يف هذ    ،  علي مواجهة هذه الظروف   
 أشعر بالراحة فيهـا     ى وظيفة أخر  إىل انتقل   وكنت حباول بكل قويت أن    “سنوات  

اجلسدية ،  هولكن بدون جدوي ومل أستطع أن أترك هذا البنك بأتعاب         ،  يءبعض الش 
قديسنا العظيم القمص فلتـاؤس      كان قبل أن أتعرف علي       لهوهذا ك .. والنفسية



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٥٢{

  

 الكثرية اليت تتحدث عـن حياتـه        ه عن طريق كتب   هوعندما تعرفت علي  ،  السرياين
الذي جيسد لنا بعض املواقف من      “ نسر الربية   ” ومن خالل أيضا فيلم     ،  ومعجزاته

صديقي الشخصي  ته  عترباو،  فتعلقت به جداً وأحببته من كل قليب      ،  هحياته ومعجزات 
،  سـنوات  ٦يف العمل بالبنك علي مـدار       ،   كل معانايت  لهوقد حكيت   ،  وشفيعي

انيـة يف  ث لوظيفـة  اًخرآ اًن يفتح يل بابأو،  أن يتدخل يف هذا املوضوع   هوطلبت من 
كانـت  ،  وصدقوين.. وابنيت،  وزوجي،   معها أن أتابع أمور بييت     أستطيع،  احلكومة

، بينا القـديس  أإذ يف نفس األسبوع الذي تعرفت فيه علي         ،  ستجابة سريعة جداً  اال
،  وزارة املالية بطريقـة معجزيـة  إىلمت نقلي من البنك  ،  ووكلته علي هذا املوضوع   

،  قبل ي من ذ  ومواعيده مرحية جداً  ،   اجلديد بالقرب من مسكين    وكان مكان العمل  
وكنت سـعيدة  ، بنيتاوتابعت شئون مرتيل وزوجي و ،  سترحت يف عملي اجلديد   او

جداً ذا التحول الذي مت يف حيايت وأشكر ربنا يسوع املسيح من عمق قليب الذي               
، ؤس السرياين نا القديس العظيم القمص فلتا    اأبأرسل يل يف هذه الظروف الصعبة       

ويسندين يف كـل ظـروف      ،   ويكون شفيعي اخلاص   هوأصادق،  ه أتعرف علي  يلك
 ٦لقد حاولت بكل قويت علـي مـدار         ،  باحلقيقة شفيع املستحيالت  نه  إ ..حيايت

ع وكـان هـذا     أستط  وظيفة أخري ومل   إىلسنوات أن أنتقل من العمل يف البنك        
يف ،  دخل يف هذا املوضـوع    ولكن عندما طلبت من قديسنا العظيم أن يت       ،  مستحيل

سترحت جـداً يف عملـي      او،   وزارة املالية  إىلمت نقلي من البنك     ،  أقل من أسبوع  
 . اجلديد

وسأبقي عمري كله ملتصقة ذا القديس العظيم الذي سار شفيعي وحبييب           
 .آمني. اًيع فلتشملنا مجشفاعتهبركة .. وصديقي



a ًكان أمينا a  

 }١٥٣{

  

 آت لَــــــم  َألنــــــي  ذَبِيحــــــةً  رحمــــــةًالَ أُرِيــــــد  إِنــــــي : هــــــو مــــــا  وتعلَّمــــــوا  فَــــــاذْهبوا" 
وعاراً َألدرلْ أَبطَاةً بإِلَى خ ةبو١٣: ٩ مت(  " الت(   
 

  
بينا القـديس   أمزار  ” يف أحد االيام ذهبت للصالة يف كنيسة البابا كريلس        

 اً ومفتوح اًحد شبابيك الكنيسة مكسور   وجدت أ ف“  القمص فلتاؤس السرياين  
وجدت مقصورة البابـا كريلـس      ،   الكنيسة إىل وعندما دخلت    هعلي مصراعي 

فقمت . مكسورة ويف حماولة لفتح الصندوق اخلاص بالتربعات داخل املقصورة        
وقد ،  بتفريغ كامريات املراقبة اليت أظهرت صورة الشخص الذي قام ذا العمل          

ـ     ،  وأبلغ الشرطة بذلك  ،  ن األمن أخذها أبونا املسئول ع     هوقد مت القـبض علي
ـ   ولكن باال، مسيحياًاًإنسانولألسف كان    عـن  يءسم فقط وال يعلـم أي ش

وأنه مل يـسرق أي     ته  عترف جبرمي اوقد  .. وال القديسني وال الكنيسة   ته  مسيحي
قديـسنا العظـيم    كان يستخدم يف تسجيل معجزات       جهاز صغري  ىشئ سو 

 .القمص فلتاؤس السرياين
أمام احملكمة اليت أصـدرت حكمهـا       ته  وبعد حوال أربعة أيام كانت قضي     

ـ       . بالسجن سنتني علي هذا الشخص      إىل ىوبعد حوايل شهر من هذا احلكم أت
نا املـسئول عنـد     يفتقابل مع أب  ،  الدير شخص يطلب مقابلة أي راهب مسئول      

، كـان فطلب منه هذا الشخص أن يتقابل مع أبونا املسئول عن هذا امل           ،  الباب
يعرف أن هذا املكـان هـو     إذ أنه ال   “ نا فلتاؤس يمزار أب ”  علي   ه بيد وأشار

 أبونا املسئول عـن     أتىوعندما  “ مزار قديسنا العظيم    ” كنيسة البابا كريلس    



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٥٤{

  

يف ته   الـشخص املـسجلة صـور      أنه هو ذ  إ هورأي هذا الشخص عرف   ،  املزار
وكان أبونا يف حالة    ،  الئقة األعمال الغري    هوهو الذي قام ذ   ،  كامريات املراقبة 

 يكون هذا الشخص يف السجن حـسب حكـم          نذ أن املفروض أ   إستغراب  ا
أنت املفروض تكـون اآلن يف       :له وقال   له أبونا سأ  هوعندما جلس مع  ،  احملكمة
؟ وماذا تطلـب  !  هنا؟ إىلوملاذا جئت   .؟  ما الذي أخرجك من السجن    ،  السجن
عترف وأقدم توبة علي كل مـا        هنا لكي أ   إىل هذا الشخص أنا جئت      لهفقال  
 ... وسوف أحكي لك عن كل شئ، فعلت

 :وابتدأ حيكي ويقول
 عن مـسيحييت ومل أدخـل       يءشأي   ولكنين مل أعرف     أنا نشأت مسيحياً  

أو . ملناسبات اخلاصة سواء كانـت أفـراح      الكنيسة سوي مرات معدودة يف ا     
 ...  من صغري علي تثبيت الناس وسرقتهمتوقد تعود، جنازات
،  العربـات  ىيام خرجت علي الطريق الصحراوي وثبت إحد      ي أحد األ  فف

، نبا بيشوي  دير األ  إىلمث بعد ذلك قلت يف نفسي أذهب        ،  وأخذت كل ما فيها   
، هذا اليوم أجازة رمسية ويوجد زيارات كـثرية  نأذ إوهناك سوف أقوم بعملي  

 ال حنـن    :يلفقالوا  ،  نبا بيشوي  دير األ  إىلفأوقفت عربية وسألتهم أنتم ذاهبني      
وذهبـت  ،  فرحبـوا ،  فقلت هلم ممكن تأخذوين معكم    ،   دير السريان  إىلذاهبني  
وال أعرف  ،   هذا الدير  إىل أحضر دير السريان مع العلم أنين ألول مرة         إىلمعهم  

فدخلت ، اً فخمويدخلون مبىن، وفوجئت بأعداد رهيبة من الناس،  يءعنه أي ش  
 هفقلت يف نفسي املكان د    ،  هلق علي ووجدم يضعون أمواالً يف مكان مغ     ،  معهم

 أن حـل وقـت      إىلقبت املكـان    اور،  هوسوف أقوم بسرقت  ،  هنهاردلبتاعي ا 
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 هـذا  إىلفـذهبت  ،  أن حل منتصف الليلإىل األشجار  ت بني أختباف،  الغروب
وقمت ،  وأغلقت علي نفسي من الداخل    ،  وقمت بكسر الشباك ودخلت   ،  املبين

باب وإذ يب أجد “قصورة البابا كريلساخلاص مب” بكسر باب الصندوق اخلشيب   
  ..“ ”  : مسعت صوتاً يقول يل    هوفيما أنا أحاول فتح   ،  خر حديد آ

ولكين مل  ،  فمررت علي الشبابيك شباك شباك ظناً مين أن أحد الرهبان شاهدين          
فشاهدت صورة البابـا    .. ته  أ الصندوق لتكملة ما بد    إىلفرجعت  ،  أجد أحداً 

 وأيضا شاهدت خياالت تتحـرك أمـام        إىلَّ تتابعين وتنظر    هنيكريلس وكأن عي  
ومسعت الصوت مرة أخري    ،   غريب يتحرك من حويل    يءفأحسست بش ،  عيين

،  الـشبابيك إىلفرجعت مرة أخـري   ...“  ”  :يقول يل 
  اخللف رأيت شخصاً   إىل  يتلتفااوعند  ،  ولكين مل أجد أحداً   ،   من يكلمين  ىألر

”  : اخللف فقـال يل    إىلعت منه وتراجعت    زفج،   واقفاً علي املنامة   اًنوراني

 “ 
وألول مرة يف حيـايت يـتملكين هـذا         ،  فتملكين شعور باخلوف الشديد واجلزع    

رجت وأنا يف قمة    وخ،   دون نقاش وأخذت أدوات السرقة     هوأطعت كالم ،  الشعور
وبعد حوايل ثالثة أيام مت القبض علي ويف حتقيقـات الـشرطة            .. عزاخلوف واجل 

كـل  ب اعترفـت ،  ىكامريات املراقبة عل   C.D.  وبعرض شيءأنكرت سرقيت ألي    
 ... وصدر احلكم ضدي بسنتني سجن، وبعد أربعة أيام مت حتديد جلسة يل، شيء

 الذي كان يكلمين وظهـر يل       أخذت أعاتب الشخص  ،  وفيما أنا يف احلجز   
ـ   :أنت قلت يل   :وقلت له ،   من هو  هوأنا مل اكن أعرف    ـ اتا  مش ه  حاجـة   دخ

، يءخذ أي شآوأنا مل  ،  خذ سنتني سجن  آوأخرا  ،  وأنا مسعت كالمك  ،  وروح
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”  :من قبل يقول يل   ته  فسمعت نفس الصوت الذي مسع    

 “..   ؟ فقال يلهيإفقلت له أخذت :  ”"..  
”  :فرد علـي وقـال    ،   لك هأرجع طلعين من السجن وأنا أروح     :لهفقلت  

 “..   فقلت له أوعدك أنين سوف أقـدم
 ..توبة حقيقية ومش هعمل كده تاين
  القاضـي  إىلوأثناء اجللـسة نظـر      ،  ستئنافوبعد ذلك جاءت جلسة اال    

وكرر علي السؤال مـرة     ،   أنا تبت بالفعل   له؟ فقلت   أنت ناوي تتوب   :وسألين
وأكملت ،   شهر إىلفخفض احلكم من سنتني     ،  جابةفجاوبت بنفس اإل  ،  أخري

مسعت ،  مبفردي  املرتل كنت جالساً   إىلوبعد يومني من عوديت     ،  الشهر وخرجت 
”  :يكلمين ويقول يل ته  الصوت ذا 

  “ جهـاز  تـه   تصال بأحد أصدقائي الذي كـان حبوز      فأسرعت باال
 اجلهازأخربين هذا الصديق أن      أنه   إال،   الدير إىل هألسترده منه وأرجع  التسجيل  
نـه  إ تـرانيم ف   ه األغاين أما إذا وضعت علي     هوخاصة حينما يضع علي   ،  ال يعمل 

، ما بدر مين  ععتذار  ولال،  هإلرجاع الدير   إىلمنه وأتيت اليوم به     ته  فأخذ.. يعمل
، وأخرجين من الـسجن   ،  وملعرفة من هو الشخص الذي كان يكلمين وظهر يل        

 ... !؟اجلهاز اخلاص بالتسجيلله  أن أرجعت إىلوكان يالحقين يف كل مكان 
ـ    هومن خالل كالمه معي عرفت أن الذي كلم         مـن  ه وظهر لـه وأخرج

قديسنا العظـيم  هو ،  اجلهازرجع أن أإىل يف كل مكان   هوكان يالحق ،  السجن
إن  :فقـال يل . ؟ههل تعرفته  إن رأيت صورله فقلت القمص فلتاؤس السرياين  

 جهـاز   لهفأحضرت  ،  ومل أنسامها طوال حيايت   ،  نطبعا يف ذهين  اته  وصوته  صور
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ويـسمع  ته لكي يري صور، نا فلتاؤسيألب مقطع فيديو    له عرضتالب توب و  
 الصوت ههو د :وقال يل ،  ار يف البكاء  اه  تومسع صو ته  وعندما رأي صور  ته  صو

ـ  ،   الصورة اليت رأا   هوهذ،  هالذي مسعت   ويطلـب الـسماح     لـه ر  ذوابتدأ يعت
قديسنا العظيم القمص فلتاؤس    هذا هو    :له وقلت   امسهعلي  ته  فعرف... واملغفرة

، ه املزار لكي يتبارك من    إىلته  وأخذته  ومعجزا،  ه عن حيات  لهوحكيت  ،  السرياين
وطلب منـه الـصفح   ،  شديداًوبكي بكاًء،  أمام جسد أبينا القديس   وقد سجد   

وقـد  ...  طريق التوبـة     ه من السجن وعرف   هأخرج أنه    علي هوشكر،  والغفران
 أن  هوطلبت من ،  هاخلاصة بقدس  C.Dكتب أبينا القديس وبعض الصور      ته  أعطي

تـه   عملـه يف حيا    يء بكل ش  لهويعترف  ،   كاهن الكنيسة التابع هلا    إىليذهب  
، بعد أن يأخذ احلل من الكاهن     ،  ه تناول جسد الرب ودم    إىلوأن يتقدم   ،  هاكل

سوف يعمـل   أنه وقد وعدين، علي األرضته   ذلك طوال حيا   ىوأن يواظب عل  
ونشكر اهللا علي   . وهو يف قمة الفرح والسعادة    ،   وذهب من الدير   كل هذا فعالً  

يس القمص فلتاؤس   أبينا القد  بركة. ه العجيبة اليت يتمجد ا يف قديسي      لهأعما
 . آمني. اً فلتكن معنا مجيعالسرياين

  





 
  الشيخ الروحاين
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ليــــك عزيزنــــا القــــارئ باعتــــذارنا وذلــــك لعــــدم متكننــــا مــــن نــــشر         نتقــــدم إ @

كـــــل املعجــــــزات واملواقــــــف الـــــيت وصــــــلت إلينــــــا وذلـــــك لــــــضيق املــــــساحة       
ولكننـا نعـدك بنـشر عـدد كـبري منـها يف       .. املتاحـة وأيـضاً لعـدم التكـرار     

  .كتابنا القادم إذا أحبت مشيئة اهللا
مــــا زال مفتوحــــاً  إن البـــاب  .. وهـــا حنــــن جنـــدد الــــدعوة لــــك ولكـــل القــــراء       @

أبينـــــا القمـــــص    والـــــنعم الـــــيت ناهلـــــا الكـــــثريين ممـــــن عرفـــــوا      املعجـــــزات مـــــع جلَ
  . أو الذين صنع معهم معجزة بنعمة اهللا وقوته،فلتاؤس السرياين

أرســل املعجـــزة أو املوقـــف مبينـــاً كيـــف ســـاعدتك تلـــك املعجـــزة يف أن      @
ن أرســـــــــــلها إلينـــــــــــا فرمبـــــــــــا يـــــــــــسمح اهللا أن تكـــــــــــو     .. تقتـــــــــــرب مـــــــــــن اهللا أكثـــــــــــر   

  .رسالتك سبب بركة وسبب رجاء ملن يقرأها أو يسمعها
بالكامـــل حــىت ولــو أردت عـــدم    ) االســم والعنــوان   ( مــع مالحظــة كتابـــة    @

ذكــــر االســــم يف كتابــــة املعجــــزات، واالكتفــــاء بــــذكر احلــــروف األوىل منـــــه        
  .فقط، لكي ميكننا االتصال بك يف حالة الضرورة لالستفسار

  :ايلأكتب إلينا على العنوان الت @
 – وادي النطــــــــــــــــرون  – ديــــــــــــــــر الــــــــــــــــسيدة العــــــــــــــــذراء الــــــــــــــــسريان   ١. ب. ص

  . األنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير–البحرية 
  :أو على الربيد اإللكتروين @

fr.fltaous.alsoriany@gmail.com  
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  تقدمي لنيافة األنبا متاؤس @
  ياينإهداء إىل روح أبينا القمص فلتاؤس السر @
  الراهب القمص فلتاؤس السرياين يف سطور @
  األمانة @

  متهيد
  جماالت األمانة

  اقتناء األمانة والنمو فيها
  مكافأة األمانة

  كان أميناً
معجزات حدثت بربكة وصلوات أبينـا القمـص فلتـاؤس           @

  السرياين
  اعتذار ودعوة @
  حمتويات الكتاب @
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