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a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٧{

  

  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني
  تقدمي

ك أيها القارئ العزيز الكتاب العاشر من كتب سـرية ومعجـزات    بني يدي 
  .الراهب القمص فلتاؤس السرياين

 بيننـا راهبـاً   أبونا فلتاؤسوفعالً عاش : "عاش متضعاً   " والكتاب بعنوان   
متضعاً، حيترم الصغري قبل الكبري ويتحاشى بكل قوة أن يشترك يف إدانة أحد أو              

 النقد والتعليق، ورغم سنه الكبري ورهبنتـه        يذكر سريته بالرديء أو حىت جمرد     
لقد تشبه بالرب يسوع وتعلم منه فضيلة       . الطويلة كان يعترب نفسه أصغر الكل     

 فَتجِــدوا الْقَلْـبِ  ومتواضـع  وديـع  َألنـي  منـي  تعلَّمـوا : " التواضـع إذ قــال 
   ).٢٩: ١١مت  " ( لنفُوسكُم راحةً

فيما ال يعنيه وأراح الـذين      عه أراح نفسه من الدخول       بتواض أبونا فلتاؤس 
وهكذا عاش بيننـا كاحلمامـة      . حوله من الدخول يف أعماهلم أو خصوصيام      

  .وذا ارتفعت قامته الروحية لدى اهللا والناس. الوديعة اليت ال تؤذي أحداً
إن االتضاع هو أهم الفضائل وأعظمها ألنه كما أن         : يقول أحد القديسني  

ياء أسقط طائفة من املالئكة من السماء وجعلهم شياطني فالتواضع يرفـع            الكرب
 ومـن  يتـضع  نفْـسه  يرفَـع  فَمـن : " والكتاب يقول. اإلنسان وجيعله مثل املالئكة  

عضي هفْسن عفتر١٢: ٢٣مت  " ( ي.(   
رد لناس يف كل مكـان وتتـوا  ا مع القمص فلتاؤستتواىل معجزات املتنيح  

علينا رسائل معجزاته كل يوم ونقوم بنشر بعـضها علـى التـوايل وحـسب        



aًعاش متضعا a  

 }٨{

  

اإلمكانيات حىت يتشفع به الناس ويستفيدون من شفاعته يف شـفاء أمراضـهم            
  .وحل مشاكلهم

نشكر اآلباء رهبان دير السريان على اهتمامهم بنشر هذه الكتب النافعـة            
  .لفائدة أبناء الكنيسة يف كل مكان

  
عذراء احلنونة القديسة الطاهرة مـرمي وصـلوات أبينـا          بشفاعة أمنا ال  

الطوباوي البابا املكرم األنبا تواضروس الثاين وصلوات أبينا الراهب القمص          
  .فلتاؤس السرياين

  ونعمة الرب تشملنا وتباركنا آمني
  

  
  

  صوم امليالد ايد    
 م٢٠١٨سمرب دي    
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aًعاش متضعا a  

 }٢٠{

  

 

    ترجم إىل حياة بينه وبـني  االتضاع احلقيقي هو إحساس عميق يف اإلنسان ي
فيه يشعر اإلنسان بضعفه وعدم     ... نسان مع اآلخرين    اهللا، ويظهر يف معاملة اإل    

استحقاقه لشيء من نعم اهللا، وضعف طبيعته البشرية بكافة إمكانياا وكفاءا           
وهذا هو العنـصر البـشري يف    . للحصول على رضى اهللا أو على تقديس ذاا       

االتضاع، يضاف إليه العنصر اإلهلي وهو اإلميان باملـسيح الفـادي والرجـاء             
خلالص، والثقة مبحبة اهللا من حنو الضعفاء واملنسحقني وهذا العنصر اإلهلي قد            با

وهب لنا يف العهد اجلديد كموهبة إميانية باتضاع ابن اهللا وأخذه صـورة عبـد    
 لَـم  اِهللا، صـورة  فـي  كَـانَ  إِذْ الَّـذي : " وقبوله املذلة واهلوان واآلالم والصليب    

ــــِسبحةً  يلْــــسكُــــونَ أَنْ خالً  يــــادعم  لَّــــهل ــــهنلَــــى  لَكأَخ ،هفْــــســــذاً  نةَ  آخــــورص 
،دبراً عائي صف هبـاسِ  شإِذْ النو  جِـدـي  وف  ئَـةيالْه  ،انـسكَإِن  ـعضو  هفْـسن 
أَطَاعى وتح توالْم تويبِ مل٨ – ٦: ٢يف  " ( الص.(   

 بني تواضع اإلنسان السليب، وتواضـع       فاالتضاع احلقيقي الكامل هو تقابل    
  املسيح اإلجيايب، يتم بواسطته احتاد بني ضعف اإلنـسان وقـوة اهللا، أي أنـه              

فحينما أصري كال شيء يف ذايت، وبال قوة وال وجود أتأهل           ". ضعف يف قوة    " 
   "قَـوِي  أَنـا  فَحينئـذ  ضـعيف  أَنـا  حينمـا : " للوجود يف جمال قوة اهللا ووجـوده      

و أ، فإذا مل يضف اإلنسان ضعفه باسـتمرار إىل قـوة اهللا،           )١٠: ١٢كو  ٢( 
يضف قوة اهللا إىل ضعفه فإنه البد أن يبلغ إما إىل االتضاع السليب الذي ينتـهي         
باإلنسان إىل مرض صغر النفس والتشاؤم واليأس، وإما أن ينحرف إىل التمسك            

ء ولكن عندما يلتحم العنصر     فقط بقوة اهللا وينسى ضعفه فيسقط يف قاع الكربيا        



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٢١{

  

البشري يف االتضاع بالعنصر اإلهلي فينشأ االتضاع احلقيقـي الكامـل الـذي          
بواسطته يرى اإلنسان نفسه قد صار مستحقاً لشركة احلياة مع اهللا ونوال نعمته             
وتقديسه، بالرغم من ضعفه وانسحاقه وعدم استحقاقه ألي شيء فيشعر ببنوته           

 " َألجلنا الْمِسيح مات خطَاةٌ بعد ونحن َألنه" محته هللا واالتصال الدائم بر
   ).٨: ٥رو ( 

  :عزيزي القارئ
مهما شعرت بضعفك وعدم استحقاقك ألي شـيء، ومهمـا          
بلغت خطاياك وجناسات قلبك ومهما شعرت باخلجل أن تقف أمام اهللا وترفـع   

تاق إليك ويطلبـك ال     فآمن أن اهللا حيبك ويفتح لك حضنه ويش       .. نظرك إليه   
لكي يدينك بل ليقدسك ويعطيك االتـضاع احلقيقـي الـذي يرفعـك إىل              

  .السماوات وأنت بعد على األرض
فعندما تتملك علينا هذه املشاعر، بأننا ال شيء وأن طبيعتنا ضعيفة، وأننـا             
خطاة وغري مستحقني لصالح اهللا ونعمته، ويف نفس الوقت يكون اعتمادنا على            

فالذي حيدث هـو أن   .. ا بالفداء واخلالص الذي أكمله املسيح عنا        اهللا ومتسكن 
سلوكنا مع الناس سيكون منطبعاً ذا االتضاع الذي يتغلغل أفكارنا وأقوالنـا            

عمالنا ومعامالتنا كلها حبيث أننا سنظهر بالفعل متضعني ومنسحقني مع كل           أو
ـ       ....اطئ إنسان دون متييز بني عظيم وحقري أو قوي وضعيف أو قـديس وخ

 الْــبعض  بعــضكُم  حاســبِني  بِتواضــعٍ، بــلْ  بِعجــبٍ،  أَو بِتحــزبٍ  شــيئاً الَ" 
   ).٣: ٢يف  " ( أَنفُِسهِم من أَفْضلَ
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 }٢٢{

  

وأيضاً االتضاع احلقيقي هو جهاد داخلي مستمر وفهم اإلنسان لنفسه على           
 املفهوم مرافقاً ومالزمـاً     حقيقتها وتقدمي اد واخلضوع الكامل هللا ويظل هذا       

لإلنسان املتضع كل أيام حياته، مهما أخذ من مواهب او وصل إىل قامـات أو               
فاالتـضاع هـو حيـاة      . درجات روحية عالية ومهما ارتقى يف سلم الفضائل       

  .مستدمية وليس فضيلة زمنية أو طفرة روحية مؤقتة
  :عزيزي القارئ

 حب اهللا والنـاس،     ميكنين أن أقول لك أن التواضع احلقيقي هو       
فبقدر ما يتالمس   . ترك العامل : االلتقاء باهللا، والثاين  : وله جانبان متالزمان األول   

اإلنسان مع اهللا يستتفه املاديات والكرامة الزمنية وهذا بالتايل يدفعه إىل حب اهللا             
وهكذا حييـا اإلنـسان يف   .. قطعه لرباطات العامل  أكثر، وهذا بدوره يزيد من   

مياً يوماً فيوم إىل أن يكمل أيام غربته وهو حيسب أنه مل يصل بعد إىل               تواضعه نا 
  .التواضع احلقيقي
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 الـروحيني   هئاالتضاع سالح قوي جيلب لإلنسان النصرة والغلبة على أعدا        
  .وله بركاته ومثاره يف حياة اإلنسان املتضع يف كل جماالت وميادين احلياة

لشيطان أسقطته خطية الكربياء، ولذلك     األن  : قهر الشياطني باالتضاع ن  ) ١( 
نسان يفلت من قبضة يده باالتضاع ولقد اخترب هذه احلقيقة آباؤنـا            إلفا

القديسون يف جهادهم وخربام الروحية، وما مسعوه مـن الـشياطني           
 بـني   فقد دار حـوار   . ضعفهم وسر غلبتهم  كاعترافات غري إرادية عن     

إنـك  :  الشيطان قائالً  بإقرارنبا مقار الكبري انتهى     الشيطان والقديس األ  
نبـا  ويف إحـدى املـرات رأى القـديس األ        . باالتضاع وحده تقهرين  

يارب من  : أنطونيوس فخاخ الشيطان مبسوطة على األرض فتنهد قائالً       
  . منهااملتضعون يفلتون: يفلت من هذا؟ فأتاه صوت من السماء قائالً

ن السليم وهو األساس الذي نبين عليه جهادنـا         االتضاع هو أساس التدي    ) ٢( 
الروحي وهو األساس القتناء كل الفضائل وهو السور الذي حيمي كل            

فكل تدين وكل جهاد روحي وكل فضيلة خالية        .. هذا من اد الباطل     
فها شيطان اد الباطـل ويبـددها الزهـو         طمن االتضاع عرضة أن خي    

كاخليط الذي يـدخل يف كـل        بالنفس، فاالتضاع    واإلعجابوالفخر  
حبات املسبحة حبيث ال يكون قيام ألي حبة منها ما مل يـدخل هـذا               

فكل تدين وكل جهاد روحي وكل فضيلة ال اتضاع فيها          .. اخليط فيها   
  :القديس يوحنا ذهيب الفملذلك يقول . ال تعترب وال يقبلها اهللا

  



aًعاش متضعا a  

 }٢٤{

  

  










 
ن الراحة النفسية، والسالم القليب والفرح الروحي       االتضاع يعطي لإلنسا   ) ٣( 

الذي ال ينطق به والسيد املسيح نفسه وعد بأن الراحة تنتظر املتواضعني            
 فَتجِـدوا  الْقَلْـبِ  ومتواضـع  وديـع  َألنـي  منـي  تعلَّمـوا : " بقوله لنـا  

 فرحـان   واإلنسان املتضع دائماً   ) ٢٩: ١١مت   " ( لنفُوسـكُم  راحـةً 
. نفْـِسي  تفْتخـر  بِـالرب : " وال يفقد سالمه، لذلك يقـول داود الـنيب     

 عمـسـاءُ  يعدـونَ  الْوحفْرالقـديس األنبـا   ويقول  ) ٢: ٣٤مز   " ( فَي
   :باخوميوس
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  }٢٥{

  

.. زية يف التجارب والشدائد واحملـن  االتضاع يعطي لإلنسان الصرب والتع   ) ٤( 
 علـى  صـابراً  وكـن  فاقبلـه  نابـك  مهمـا : " فيقول يشوع بن سـرياخ    

ويقول معلمنا بولس    ) ٤: ٢يشوع بن سرياخ     " ( اتـضاعك  صـروف 
 ) ٦: ٧كو  ٢ " ( عزانـا  الْمتـضعني  يعزي الَّذي اَهللا لَكن: " الرسول

، كما أنه يعطي أيضاً خالصـاً مـن         فاالتضاع يعطي عزاًء للمتضايقني   
مـز   " ( فَخلَّـصنِي  تاتـضع : " الضيقات ذاا كما قال داود الـنيب      

  :مار إسحاق السرياينويقول  ). ٦: ١١٦
  








 
  
االتضاع يرفع غضب اهللا ويعطي استجابة للصالة وقـد أورد الكتـاب             ) ٥( 

املقدس أمثلة كثرية عن ذلك، فقد أعطى اهللا وصية لسليمان ابن داود إذ             
 وصـلُّوا  علَـيهِم  اسـمي  دعـي  الَّـذين  شـعبِي  تواضـع  فَـإِذَا : " قال لـه  
 مـــــــن أَســـــــمع فَــــــإِني  الرديئَـــــــة طُــــــرقهِمِ  عـــــــن ورجعــــــوا  وجهِـــــــي وطَلَبــــــوا 
وقد قيل  ) ١٤: ٧أي  ٢ " ( أَرضـهم  وأُبـرِئ  خطيـتهم  وأَغْفـر  السماِء



aًعاش متضعا a  

 }٢٦{

  

 الرب وسباه جنود ملك     عن منسى ملك يهوذا الذي عمل الشر يف عيين        
أشور بعد أن قيدوه بسالسل حناس ووضعوا له خزامة، أنه ملا تضايق مما             

 آبائـه  إِلَـه  أَمـام  جِـداً  وتواضـع  إِلَهِـه  الـرب  وجـه  طَلَـب " حدث لـه    
 إِلَـى  أُورشليم إِلَى ورده تضرعه وسمع لَه فَاستجاب إِلَيه وصلَّى
هلَكَتم١٣، ١٢: ٣٣أي ٢" ( م.(   

 تـأْتي : " االتضاع يعطي لإلنسان حكمة إذ يقـول سـليمان احلكـيم           ) ٦( 
،  )٢: ١١أم  " ( حكْمـــةٌ الْمتواضــعني  ومـــع الْهــوانُ  فَيـــأْتي الْكبرِيــاءُ 

 وجتلـسه  رأسـه  ترفـع  املتواضـع  حكمة: " وقال أيضاً يشوع بن سرياخ 
  :مار أفرام السرياينويقول  ) ١: ١١سرياخ  " ( العظماء طيف وس
 


  

  
االتضاع يرفع اإلنسان ويعطيه نعمة وكرامة روحية لذلك يقول معلمنـا            ) ٧( 

 ) ١٠: ٤يـع    " ( فَيـرفَعكُم  الـرب  قُـدام  اتـضعوا : " يعقوب الرسول 
 يقَــاوِم اَهللا َألنَّ بِالتواضـعِ،  تـسربلُوا : " يس بطــرسويقــول القــد
 ،كْبِرِينتـــــــــــســــــــــــا الْمأَمونَ  وـــــــــــعاضوتالْم ــــــــــــيهِمطعـــــــــــةً  فَيموا نِعــــــــــــعاضوفَت 

 ـتحت  ـداِهللا ي  ـةالْقَوِي  كَـيل  كُمفَعـرـي  يف  ينِـه٦،  ٥: ٥بط  ١ " ( ح .( 
  :القديس يوحنا الدرجيويقول 
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  }٢٧{

  

  




  
االتضاع جيعل اإلنسان حيلق بفكره باستمرار يف الـسماويات واألمـور            ) ٨( 

ن أسراره اإلهلية ويأمتنه على مواهبه      اإلهلية، لذلك يكشف له اهللا كثرياً م      
  :يقول مار إسحاقالروحية لذلك 

  


  
  : ويقول أيضاً





  

  :وقال أيضاً


  
  .ذلك ألن التواضع حيمي املواهب من االفتخار واد الباطل



aًعاش متضعا a  

 }٢٨{

  

ويف جمال اخلدمة والرعاية وكسب النفوس يفيد االتضاع جداً يف حيـاة             ) ٩( 
بوباً ممن خيدمهم ويهيئ قلـوم لـسماع        اخلادم أو الراعي، إذ جيعله حم     

 فاالتضاع يعني اخلادم والراعي على التباسط       ،كلمات الرب على لسانه   
مع الناس وكسب الكل فرابح النفوس حكيم، واحلكمـة تـأيت مـع             

ويعـيش    كما أن اخلادم والراعي املتضع يقدر ظروف النـاس         .التواضع
هم ويأيت بثمار كـثرية     معهم ويفرح لفرحهم ويتأمل آلالمهم وذا يكسب      

  .يف خدمته
  : فيقولالقديس مسعان العموديويوصينا مجيعاً 

  




  

... ن املتـضع  هذه بعض بركات ومثار حياة االتضاع اليت يكتسبها اإلنسا        
كيف أقتين االتضاع وأمنو فيه؟ فأقول   :  أيها القارئ العزيز وتقول    تتساءلولعلك  

  :لك



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٢٩{

  

 

يستطيع كل إنسان أن يكون متضعاً إن هو سلك الطريق الذي يقود إليـه،    
فطريق االتضاع هو طريق اجلهاد الروحي، وحيتاج إىل تدريب مستمر مع قهـر         

ة والتغصب يف أشياء كثرية تضاد رغبات النفس واجلسد والسلوك     اإلرادة واملشيئ 
يف تدريب االتضاع يكون صعباً وشاقاً يف أوله مث ما يلبث أن يصبح أمراً حمببـاً             

  .للنفس اليت متارسه بعد أن تتذوق حالوته
  :وإليك يا قارئي العزيز بعض النقاط اليت تعينك على اقتناء االتضاع

 

التطلع الدائم لإلله الوديع واملتواضع القلب، تعطينا خشية ومهابـة وهـذه            
 ) ٧: ٢يف  ( أمور جتلب لنا التواضع واالنسحاق فمن تواضعه أنه أخذ طبيعتنا           

ومل  ) ٥١: ٢لو  ( وكان خاضعاً لوالديه     ) ١٢: ٢لو  ( وأنه ولد يف مزود بقر      
ومن تواضعه أيضاً تقدم ليعتمد من     ) ٥٨: ٩ لو   ( يسند فيه رأسه     اًيكن له مكان  

 ١٧: ٥مت  ( وعاش خاضعاً للناموس     ) ١٥ – ١٣: ٣مت  ( يوحنا املعمدان   
ومن تواضعه كان    ) ١١ – ١: ٤مت  ( للشيطان أن جيربه    وأنه مسح    ) ٢٠ –

ومن تواضعه أيضاً احتمل     ) ١٢ – ١٠: ٩مت  ( جيلس مع العشارين واخلطاة     
ويف تواضعه محل  ) ١٢ – ٧: ٥٣إش ( اإلهانات يف صمت   ظلم األشرار وقبل    

  ومن تواضعه أيضاً غـسل أرجـل تالميـذه         ) ٦،  ٤: ٥٣إش  ( خطايا العامل   
   ).١٥ – ١٣: ١٤يو ( 

ه السيد املسيح أهـم فـضيلة    جعلالذي  وهلذا كله دعنا نتعلم منه االتضاع       
 الْقَلْـبِ  ومتواضـع  عوديـ  َألنـي  منـي  تعلَّمـوا : "  إذ قـال لنـا     نتعلمها منـه  



aًعاش متضعا a  

 }٣٠{

  

ويف عظته على اجلبل أعطـى       ) ٢٩: ١١مت   " ( لنفُوسـكُم  راحـةً  فَتجِـدوا 
  .الطوىب األوىل للمسكنة بالروح أي املتضعني

  :القديس مار أفرام السرياينويقول 
 


















 
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٣١{

  

  :عزيزي القارئ
لكي تقتين االتضاع احلقيقي، البد أن تثبت يف املسيح إذ يقـول       

ــا  بِثَمــرٍ يــأْتي هـذَا  فيــه وأَنـا  فــي يثْبــت الَّـذي ... فــيكُم وأَنـا  فــي اُثْبتــوا: " لن
ــو " (  شـيئاً  تفْعلُــوا أَنْ تقْـدرونَ  الَ بِــدونِي َألنكُـم  كَـثريٍ  إذاً  ) ٥، ٤: ١٥ي

البد أن حتمل املسيح يف قلبك وتتركه يعمل فيك، فيصري لـك تواضـعه هـو     
  .ك الداخليؤويذوب كربيا

إنه بقدر ما تتركز أنظار قلبك وعيونك الداخلية حنو املسيح تنسى ذاتـك             
 ملْئـه  ومـن . " وكل ما هلا ويكون لك التواضع احلقيقي من مصدره األصـلي          

نحن يعاًجا مذْن١٦: ١يو  " ( أَخ( .  
 

إن أردنا اقتناء االتضاع فينبغي أن نفهم حقيقة ذواتنا ونعرف أنفسنا حـق             
: القديس أغسطينوس املعرفة ويف هذا يقول     

   أحد اآلبـاء   ويقول :
 .   فيجب إذاً أن أعرف نفسي أوالً ومىت عرفتها جيداً سوف أتـضع

  . كما ينبغياًولكن قبل أن أعرفها فلن يكون اتضاع
 

مر وقت كان العامل فيه موجوداً ومل أكن        . أنا تراب، بل أنا عدم وال شيء      
بل إن هـذا التـراب مل        التراب أوالً مث خلقين من التراب     أنا موجود خلق اهللا     

إن اهللا هو الذي خلقين وهو الذي يثبتين        .. يغضب اهللا كما أغضبته أنا خبطاياي     
  .وما زال يرعاين لئال أعود إىل العدم الذي كنت فيه أوالً



aًعاش متضعا a  

 }٣٢{

  

 

هـذه  ... مجال جسدي وعقلي وقويت وبنييت وحكميت وجربويت وسطويت         
 فما زلت رغم كل التقدم الذي أحـرزه يف شـىت   كلها من اهللا، أما أنا يف ذايت    

ما كان بينما ترجـع     كميادين العلم والثقافة والرقي تراباً من أرض يرجع إليها          
وجسدي هذا الذي أفتخـر بـه        ) ٧: ١٢جا  ( الروح إىل اهللا الذي أعطاها      

متعظماً ما هو إال جيفة نتنة سوف يرعى فيها الدود وقد أدرك هـذا أيـوب                
   "وأُختــي أُمـي  أَنـت : وللـدود  أَبِـي  أَنـت : للْقَبـرِ  قُلْــت: " لالــصديق إذ قــا

   ).١٤: ١٧أي ( 
  

يـع   " ( يـضمحلُّ  ثُـم  قَلـيالً  يظْهـر  بخـار،  إِنهـا : " يقول معلمنا يعقوب  
هة ومن ج " يظهر قليالً   " ومن جهة مدا    " خبار  " من جهة حقيقتها     ) ١٤: ٤

  ".يضمحل " ايتها 
  :عزيزي القارئ

، إذ به حتيا وتتحرك شيئاًاعلم أنك بدون اهللا ال تستطيع أن تفعل         
مـار إسـحاق   وتوجد، ويقول لك    


.  

ا يعرفين ذايت أيضاً معرفيت خلطاياي ونقائصي ومجيع ضعفايت ويعيننـا يف          ومم
الوصول إىل هذه املعرفة تقييم ذايت على ضوء الكتاب املقدس، وجلسات حماسبة            

  .النفس واالختالء مع اهللا



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٣٣{

  

لكي أعرف ذايت على حقيقتها على أن أقيس نفسي مبن هم أفـضل مـين               
عنهم أو األبرار املعاصرين واملرشدين الروحيني      سواء اآلباء القديسني الذين نقرأ      

  .الذين خنالطهم ونسترشد م ونستفيد من حيام وتعاليمهم
  :كلمة أخرية أقوهلا لك يا قارئي العزيز

 الذات خمادعة فال تعد تثق ا وال تطمئن إليهـا، وال            إن
تنخدع ببعض املظاهر اخلارجية، حىت لو كنت قد أحرزت بعـض الفـضائل             

القـديس األنبـا    كت بعض الدرجات الروحية العالية، لذلك يقول لك         وأدر
: موسى األسود 

           ولقد حرص القديسني على ذلك فاقتنوا االتضاع وظفـروا باألجمـاد  
  .الروحية

 

از فيها اإلنسان يف حياته اليومية واالجتماعية،       يسمح اهللا بظروف خمتلفة جيت    
لو أحسن اإلنسان استغالهلا والتعامل معها حبكمة وإفراز خلرج منها بتـداريب            

  :مثال ذلك. قوية جداً تشجعه على اقتناء االتضاع والنمو فيه
 

طـل  عندما يصرب اإلنسان عليها وحيتملها بشكر فهي ختلصه من اـد البا           
 أُسـر  لـذَلك : " من اجل هذا قال معلمنا بولس الرسـول       . وتنمي فيه االتضاع  

فَاتعمِ  بِالــــضائتالــــشو  اتوررالــــضو  اتادهــــطضاالو  يقَاتالــــضــــلِ  وَألج 
   ).١٠: ١٢كو ٢ " ( الْمِسيحِ

  



aًعاش متضعا a  

 }٣٤{

  

  :عزيزي القارئ
 تثـور،   عندما ان أو حتتقر من أحد، فال تضطرب أو تنفعل أو          

لو أن اهللا عاملين حسب خطاياي ما كنـت أسـتحق أن            : ولكن قل لنفسك  
أعيش، وذا الشعور ترى أن كل اإلهانات واملتاعب اليت تصيبك هي أقل من             
استحقاقك بكثري، فتقبلها بشكر وتفرح ا ومتثل يا قارئي العزيز بداود الـنيب             

:  يعاقبه أتباعه بل قال هلم     وامللك ملا شتمه مشعي بن جريا بشتائم مؤملة رفض أن         
 "ــــــــــوهعد بــــــــــسَألنَّ ي بقَــــــــــالَ  الــــــــــر ــــــــــلَّ .. لَــــــــــهلَع  بالــــــــــر ظُــــــــــرني  إِلَــــــــــى يــــــــــذَلَّتم 

   ).١٢، ١١: ١٦صم ٢" (  الْيومِ بِهذَا مسبته عوض خيراً الرب ويكَافئَنِي
  

يان اإلنسان وصحته وعملـه وظروفـه       التجارب والشدائد اليت تلحق بك    
االجتماعية كثرية جداً وقد يصاحبها بالضرورة معاناة وبذل وصرب واحتمـال           

فاإلنـسان  .. وهذا كله للخري ألنه يقودنا خبطوات سريعة حنو اقتناء االتضاع           
حينما تواجهه الضغطات والضيقات والشدائد مبا يصاحبها مـن أمل، وحينمـا            

ل يف التخلص من اآلالم، ويصل إىل طريق مسدود ينـسحق      تعييه احليل والوسائ  
 إِلَـى : " أمام اهللا طالباً أن يرفع عنه هذه اآلالم وقد قال الرب بلسان إشعياء النيب             

ــول  )٢: ٦٦إش  " ( الــروحِ والْمنــسحقِ الْمــسكنيِ إِلَــى: أَنظُــر هـذَا  ، ويق
،  )١٠: ٤يـع   " ( فَيرفَعكُم الرب قُدام اتضعوا: " معلمنا يعقوب الرسول  

: مار إسحاق ويقول  
 . ًويقول أيضا :



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٣٥{

  

 وخياطب 
  : اهللا قائالً

:  
 املرضى والعاجزين واحملتاجني وخدمة إخـوة       وبصفة خاصة خدمة اآلخرين   

الرب من يتامى وأرامل ومعوزين هذه كلها مدرسة عظيمة لتعلـيم االتـضاع             
  .والتدرب عليه والنمو فيه

:  ويقـول القديس يوحنا ذهيب الفم عاً  ويوصينا مجي 



 .  القديس باسـيليوس الكـبري    ويقول :



 
 فيها بكـل    فليتك يا قارئي العزيز أن تأخذ نصيباً يف هذه اخلدمة وتشارك          

قلبك وحواسك لكي يولد االتضاع يف قلبك وإن كان موجوداً فيـه، فهـذه              
  ..اخلدمة سوف حتفظه وتنميه

مر يا قارئي العزيز فإنك تستطيع أن تقتين االتضاع وتنمو فيه من            وختام األ 
خالل تعليمك من مدرسة احلياة وأحداثها وجتارا وتأخذ عربة وعظة لنفـسك     

يف الزمان واملكان، فاحلياة مدرسة تعلم كـثرياً مـن          ث  دمن خالل كل ما حي    
الفضائل ملن يفتح قلبه ويتتلمذ ويستفيد ولتصغ يا قارئي العزيز هلـذه احلكمـة        



aًعاش متضعا a  

 }٣٦{

  

 محـصون ي النـاس  مـن  واملرضـيني  النـار  يف محصي الذهب نإف: " الرائعة
   )٥: ٢سرياخ (  "االتضاع تونأ يف
 

 ال تتظاهر بفعل شيء لرياه الناس وميدحوك بسببه بل كل ما تعمله اعمله من               @
  .أجل اهللا الذي منه ننتظر حسن اجلزاء

 ال تقل كالماً أمام اآلخرين يأتيك بسببه مدحياً حىت لو كان هذا الكـالم يف               @
  . وحتقرياً لذاتكظاهره ذماً

ل كن صـرحياً مـع       ال تربر ذاتك يف أخطائك وتلتمس لنفسك األعذار، ب         @
  .نفسك، وأميناً يف حماسبتها وأسرع باالعتذار هللا والناس

 بِتواضعٍ، بلْ بِعجبٍ، أَو بِتحزبٍ شيئاً الَ" اعترب كل الناس أفضل منك  @
بِنياسح كُمضعب ضعلَ الْبأَفْض نم فُِسهِم٣: ٢يف  " ( أَن.(   

ز الصدارة فقد وبخ اهللا الكتبة والفريسيني على        وىل ومرك  ال حتب املتكأت األ    @
   ).٦: ٢٣مت ( ذلك 

 ال تفتخر مبا فيك من مواهب وإمكانيات ألن كل موهبة وعطية صاحلة نازلة              @
   ).١٧: ١يع ( من فوق من عند أيب األنوار 

 ال تطلق ملخيلتك العنان يف أفكار العظمة وأحالم اليقظة وال تتخيل نفـسك             @
ة والرئاسة والتجرب وحب التعليم، بل خرياً لك أن رب من           يف مراكز العظم  

هذه اخلياالت ألن التفكري فيها سوف يصيبك حبالة مـن طياشـة الفكـر              
والتشتت ويبدد نعمة التواضع من داخلك فاحترس من هـذا ألن شـيطان             

  .الكربياء يستتر خلفها



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٣٧{

  

نـهم فهمـاً   إذا كنت يف جملس فال تسرع بالكالم قبل الباقني كأنك أكثر م   @
القـديس  ورجاحة عقل، بل إن أمكن فكن آخر من يتكلم وينصحنا مجيعاً            

:  ويقول باخوميوس
.  

 إذا مدحك الناس عن فعل حسن، فأسرع وقدم الشكر هللا الذي أعانـك يف               @
  .ذلك العمل وأعطاك النعمة يف أعني الناس

عش حياة الغربة، فعندما تشعر أنك      :  كلمة أخرية أقوهلا لك يا قارئي العزيز       @
غريب يف هذه الدنيا فال يهمك أن يعرفك الناس، وال يهمـك إكـرامهم              
ومدحيهم لك فشعورك بالغربة يولد فيك الشعور باملوت عن العامل، وهذا هو            

 رياينمـار إسـحاق الـس   ولذلك ينصحنا مجيعاً . سند قوي جداً لالتضاع 
  :ويقول






 .  ًيقول لناالقديس يوحنا الدرجي وأيضا  :

.  



aًعاش متضعا a  

 }٣٨{

  

 

أبينا القـديس القمـص فلتـاؤس       هذا االتضاع احلقيقي رأيناه يف حياة       
الوحيد هو اهللا والسعي إليـه       خالل حياته وسريته العطرة فكان هدفه        السرياين

ومعرفته وحبه واحلياة معه والثبات فيه وقد عرف أن التواضع احلقيقي البـد أن        
 ومتواضـع  وديـع  َألنـي  مني تعلَّموا: " يتعلمه من السيد املسيح كقوله املبارك  

 أنظار قلبه لذلك ركز ). ٢٩: ١١مت   " ( لنفُوسـكُم  راحـةً  فَتجِـدوا  الْقَلْـبِ 
وعيونه الداخلية حنو املسيح، فكان يف وجود دائم يف حضرته، وعشرة دائمـة             
معه، وال ميكنه االستغناء عنه، ومل يكن السيد املسيح بالنسبة له جمرد فكرة، بل              
كياناً يسري يف روحه ويف دمه ويف فكره فكان السيد املسيح بالنسبة له كـل               

احملرك له واملوجه له وكان يـشعر بوجـوده   شيء يف حياته هو العامل فيه وهو     
الدائم معه بإدراكه الروحي الداخلي ولذلك كان منبع تواضعه احلقيقـي هـو             

   ).١٦: ١يو  " ( أَخذْنا جميعاً نحن ملْئه من" السيد املسيح له اد الذي 
  أن إنكار الذات شرطنا البار القمص فلتاؤس السرياينوأبوقد عرف أيضاً 

أساسي حلياة التواضع احلقيقي، وفهم هذه الكلمات الذهبية اليت قاهلا رب اد            
ــسيح ــسوع امل  ويحمــلْ نفْــسه فَلْينكـر  ورائــي يــأْتي أَنْ أَحـد  أَراد إِنْ: " ي

 هيبـلنِـي  صعبتيفقد حفرها داخل قلبه وطبعها حبـروف       ) ٢٤: ١٦مت   " ( و
    د      من نور فاستنارلقد جاهد يف إنكار ذاته     . ا وانار ملن حوله طريق الرفعة وا

: مترمساً خطوات خملصنا يف اتضاعه العجيب، ترن يف أذنيه كلماته اإلهلية اخلالدة           
 "سيـــــذُ  لَـــــيلْملَ  التأَفْـــــض  ـــــنلِّـــــمِ  معالَ الْمو  ـــــدبلَ  الْعأَفْـــــض  ـــــنم  هدـــــيـــــي  سكْفي 
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ــت  " ( كَــسيده  والْعبـــد كَمعلِّمــه  نَيكُـــو أَنْ التلْميــذَ   ). ٢٥، ٢٤: ١٠مـ
  .وهكذا نال جمداً إهلياً عظيماً

نا البار أن االتضاع هو حجر الزاوية يف صـرح بنـاء حياتـه       وفقد فهم أب  
الروحية فركز جهاده القتنائه وقد عرف أن كل أعمال النسك األخرى ال تقوم             

:  اليت قالـت    ثيئودورة األمبدونه وقد تعلم هذا من قول       
 .  نا البار يف احتقاره لذاتـه حـداً     ووقد بلغ أب

أذهل الشياطني وحطم أسلحتها حتطيماً وانتصر عليها وقهرها بسالح االتضاع          
  .واملسكنة

وحيكى عنه أنه عندما كان ساكناً يف حصن الدير نزل يف أحد األيام مـن               
 وعندما صـعد الـسلم    ،اخلاصة به قاليته إىل الدير إلحضار بعض االحتياجات       

املؤدي إىل القنطرة اخلشب املؤدية إىل باب احلصن وجد جمموعة كـبرية مـن              
الشياطني متجمهرة عند الطرف اآلخر من القنطرة اخلشبية ناحية باب احلـصن            

وا يـصيحون    وكـان  .وكأم يقطعون عليه الطريق ومينعونه من دخول احلصن       
بأصوات عالية وقبيحة ويتوعدونه إن هو تقدم عابراً القنطرة ليـدخل احلـصن             

نا البار فنظر إىل السماء وطلب املعونـة     وأما أب  .فإم سوف يلقون به إىل أسفل     
من اهللا وباتضاعه العجيب تقدم عابراً القنطرة وهو يرشم ذاته بعالمة الـصليب             

املسيح وعندئذ بـدأ الـشياطني األرديـاء        املقدسة وينتهرهم باسم ربنا يسوع      
يصرخون بأصوات عالية وكأم حيترقون وقد تالشوا يف اهلواء مثـل الـدخان             

أبونا القديس القمص فلتاؤس ودخل " قهرتنا  .. قهرتنا  .. قهرتنا  " ويقولون له   
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 إىل احلصن وصعد إىل قاليته وهو يشكر اهللا على معونته اإلهلية الـيت              السرياين
  .من هذا الفخ الشيطاينأنقذته 

لقد كان عمالقاً يف الروح ومع ذلك كان يشعر أنه ضعيف بل أكثر الناس              
فكانت حياته كلها انسحاق وتوبة ودموع ألجل هفـوات وسـهوات           . ضعفاً

مـشاعر  كانت  حلقته كبشر، ومل يغصب نفسه على هذا تغصباً وقهراً ولكنها           
  .ظمة اهللا واتضاعه وحبهوصل إليها حينما اكتشف حقيقة نفسه على ضوء ع

فانكاره لذاته هو الذي رفعه يف نظر اهللا وشدة مسكنته هي الـيت أبـرزت         
الشجرة احململة أغصان  يشبه نا البار القمص فلتاؤس السرياين   وأبفضائله، فكان   

باألمثار الكثرية، اليت متيل حنو األرض بعكس األفرع اخلالية من الثمر اليت ترتفع             
  .متشاخمة إىل أعلى

ال حياتـه   وويف اتضاعه العجيب مل يكف عن اجلهاد ومل يطمئن إىل ذاته ط           
ت روحية عالية وهكذا غدت حياته سلـسلة        اباجلسد، رغم ما أدركه من درج     

متصلة احللقات من اجلهاد الروحي يف طريق الكمال املسيحي وخطوات ثابتـة            
 روحية عالية   وبالرغم مما وصل إليه من درجات      ،متالحقة ارتقى ا سلم السماء    

استحق بسببها انعامات ومواهب إهلية كثرية، لكنه مع ذلك كان حريصاً كـل             
كمـا كـان   .. احلرص على نسبه كل جمد وكل عمل بل وكل شيء لقوة اهللا      

 عمله اهللا معـه  شيئاًكر ذحريصاً أيضاً يف إخفاء فضائله وحينما كان يضطر إىل  
ن يذكره على أنه حدث معـه       كنوع من تعليم اآلخرين ما كان يسمح لنفسه أ        

  .بل كان ينسبه إىل غريه
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وقد قاده سلوكه يف طريق االتضاع إىل حالة روحية عالية هي املوت عـن              
اً هللا يف املسيح ومن مث احتمل كل شيء         يالعامل، فقد عاش ميتاً عن العامل لكن ح       

 وقد وضح هذا االجتاه يف حياته فكان ال يدافع عن نفـسه وال   ،من أجل املسيح  
يربر نفسه يف شيء بل كان يقبل كل ما يقال عنه يف صـمت ويلـوم نفـسه                

  .باستمرار سواء بينه وبني نفسه أو أمام الناس وباقتناع وصدق
  : أبينا القمص فلتاؤس ويقول تواضعوحيكي أحد اآلباء الرهبان عن

، وكنا ذاهـبني إىل     أبونا فلتاؤس كنت أقود السيارة وكان جيلس جبواري       
الطريق وقف أحد اآلباء الكبار يف السن، فتوقفت بالسيارة، فطلب          قاليته، ويف   

، أن يصلي له ويدهنه بالزيت، ألنه كـان         أبينا القمص فلتاؤس  هذا األب من    
:  وقال لهأبونا فلتاؤسمريضاً، فتواضع   

 . أبينـا القمـص   وحاول هذا األب مع
  : لكي يصلي له، ولكنه مل يستطيع أن يقنعه، وأخرياً قال هذا األب لـه        فلتاؤس

وانصرف، وبالتايل أنا أكملـت املـسري        " أبونا فلتاؤس أنا زعالن منك يا     " 
بالسيارة إىل قالية أبينا فلتاؤس، ووقفت أمام قاليته لكي يرتل، فلم يرتل أبونـا              

: من السيارة، بل قال يل    





 .القمص يف وبالفعل ذهبنا إىل أبينا 
: أبونـا فلتـاؤس   قاليته، فعندما رآنا فرح جداً، فقال له        

 ففرح أبونا القمص جداً وقال لـه ، :
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 ودهنه بالزيت، وانصرفنا من قاليـة       أبونا فلتاؤس حاللين اهللا حياللك، فصلى له      
:  يقـول يل   بأبينا القمص فلتاؤس  ارة، وإذ   أبينا القمص بسالم، مث ركبنا السي     



       فـاعترف  أبينا القمص فلتاؤس، وبالفعل ذهبنا إىل أب اعتراف ،
وكان متأثراً جداً وهو يعترف أمام اجلميع، وكان نادماً على موقفه هـذا مـع               

ك األب، وبعد ذلك عدت به إىل قاليته وهو مستريح جداً ويف قمة الفـرح               ذل
  .والسالم

 الذي عاش بيننا متـضعاً      أبونا القديس القمص فلتاؤس السرياين    هذا هو   
  .اتضاعاَ عجيباً

عماق قلبـه  أويف تواضعه أيضاً كان منسحق القلب من الداخل لشعوره يف           
اس ولكنها ليست خافية عليه، وهـذا       مبا يف ذاته من نقائص، قد ختفى على الن        

االنسحاق الداخلي، كان يبعد عنه كل ألوان العظمة من اخلـارج ويف نفـس              
 الْمنكَـِسرِي  مـن  الـرب  هـو  قَرِيـب : " الوقت يقربه إىل اهللا كما قال املزمـور       

   ).١٨: ٣٤مز  " ( الروحِ الْمنسحقي ويخلِّص الْقُلُوبِ
ا كان يشعر أنه غري مستحق ملا يناله من إحسانات اهللا إليه،            ويف تواضعه هذ  

وال هو مبستحق ملا يناله من الناس من الكرامة ألنه عارف بنفسه، لذلك عـاش           
 يف حياة شكر دائمة يشكر على كل شيء         نا البار القمص فلتاؤس السرياين    وأب

خلي أن كل   لذلك كان شعوره الدا   .. ألنه متيقن يف داخله أنه ال يستحق شيئاً         
ما يناله من اهللا هو بركة مهما كان قليالً ألنه يعرف عن نفسه انه ال يـستحق                 

  .هذا القليل أيضاً
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وكان يف اتضاعه أيضاً يهرب من حمبة املديح والكرامة وال يشتهي ذلـك،             
وال يسعى إليه وإن أتاه املديح ال جيعله ينحدر من أذنيه إىل قلبه وال يفرح به يف                 

كان يدرك متاماً أنه غري مستحق له ولذلك كان أبينا البار ال يتأثر             داخله بل إنه    
وكان أيضاً يشعر بتفاهة املديح     . به بل إنه كان يتخذ املديح جماالً لتبكيت نفسه        

واد الباطل فكان يقول لنفسه ما قيمة املديح الذي يأتيين من النـاس؟ ومـا               
وكان يقـول مـع     . لضياعفائدته؟ بل بالعكس له أضرار كثرية قد تسبب يل ا         

وكان يعي متامـاً أن   ) ١٤: ١جا   " ( الـريحِ  وقَـبض  باطـلٌ  الْكُـلُّ : " اجلامعة
كل أجماد الدنيا باطلة وتافهة وليس شيء من هذه األجماد ثابتـاً وال دائمـاً وال     

لـذلك  . مام اهللا أ منها يصحب اإلنسان يف أبديته، أو يشفع فيه          شيئاًنافعاً وال   
 يرجع الفضل إىل اهللا يف كل عمـل خـري           نا القمص فلتاؤس السرياين   أبيكان  

 " شـيئاً  تفْعلُـوا  أَنْ تقْـدرونَ  الَ بِـدونِي : " يفعله وكان يتذكر دائماً قول الرب     
وهكذا كان حيول حديث املديح إىل اهللا ونعمته وعمله فقد أنعم            ) ٥: ١٥يو  ( 

ت ا وإخراج الشياطني وعمـل قـو      اهللا عليه مبواهب كثرية مثل شفاء األمراض      
ولكنه كان ينسب كل هذا إىل اهللا وقديسيه فكل من يعمل أبونا            ... وعجائب  

 وكرامة وكان يأيت إليه ويـشكره  اًمعه معجزة أو أي عمل آخر يسبب له مدحي        
 وإذا حدث أن الشخص تقابل معه فكان يقول         ، يهرب منه  أبونا فلتاؤس فكان  

: له

  
 أبينا فلتاؤس م، بعد خروج    ٢٠٠٨وقد حدث يف يوم مخيس العهد يف عام         

من اهليكل بعد التناول من األسرار اإلهلية، أن التقط له أحد الضيوف صـورة              
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 منرياً جداً، لدرجة أنه مل تظهـر أي         فلتاؤسأبينا القمص   باملوبايل، فظهر وجه    
مالمح لوجهه من كثرة النور اخلارج منه، فأخذ ذلك الشخص هذه الـصورة             

أبينـا  وطبعها ووزعها على اآلباء الرهبان، فأخذها أحد اآلباء وذهب ـا إىل             
هذه الصورة لقدسك، قد أُخذت يوم مخيس العهد        : "  وقال له  القمص فلتاؤس 

 ا، بل ابتسم ابتسامته     أبونا فلتاؤس فلم يتأثر   ". ، فما رأيك فيها؟     بعد التناول 
نور رب اد يسوع، الـذي أخذتـه يف         يا خويا   هذا النور   : " الطفولية وقال 

 ومل يعط أيـة  "... جسده ودمه، وليس نور وجهي يا خويا     داخلي بالتناول من  
قبول الكرامة واملديح،   أمهية هلذا املنظر الروحاين، وهذا يدل على تواضعه وعدم          
ولذلك فقد كرمه   ... بل إنه حول اد للسيد املسيح الذي له كل جمد وكرامة            

اهللا جداً بإجراء املعجزات والعجائب على يديه وكان مجيع النـاس يكرمونـه             
وكان يهرب من الكرامـة     . ولكنه حافظ على اتضاعه خوفاً على خالص نفسه       

 الَّـذين  أُكْـرِم : "  يف حمبته ألوالده وعـد قـائالً       الطرق ولكن اهللا األمني   بشىت  
   ).٣٠: ٢صم ١ (  "يكْرِموننِي

ومن تواضعه أيضاً أنه كان يضع أمامه جهادات وفضائل اآلباء القديـسني            
وعلوها فكانت تصغر أمامه كل أعماله الفاضلة، فكان دائم احلديث عن اآلباء            

 وفضائلهم واملـستويات الروحيـة    السواح والقديسني وعن جهادام وأعماهلم    
شـيء بالنـسبة   وذه األحاديث كان يشعر أنه ال       ... العالية اليت وصلوا إليها     

 كل ما فعله من جهادات وأعمال وكـل مـا   وكان يشعر يف داخله أن    هلؤالء،  
 وأن املسافة مازالت بعيدة بينه وبني   شيئاً، ال يعترب حصل عليه من فضائل روحية      

لذلك كان يتضع قلبه ويشعر أنه ال يزال يف املوازين إىل فـوق          هؤالء القديسني   
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وكان دائماً يطلب املعونة والشفاعة من هؤالء القديـسني ويطلـب املـساندة       
  .واملساعدة يف جهاده الروحي لكي يصل مثلهم

نه عارف بضعف   ويف تواضعه أيضاً كان يشفق على اخلطاة ويقابلهم حبنو أل         
  : وكان يضع أمامه قول معلمنا بولس الرسـول        البشرية وقوة حروب الشيطان   

 في اًـأَيض أَنتم كَأَنكُم والْمذَلِّني معهم، دونَـمقَي كَأَنكُم الْمقَيدين اُذْكُروا" 
دسلـذلك  " كلنا حتت الضعف    " : وكان يقول لنفسه   ) ٣: ١٣عب   " ( الْج

 ال حيتد وال يدين بل كـان يعامـل          ينأبونا البار القمص فلتاؤس السريا    كان  
 حىت الذين يؤذونه كان يرمحهم أيضاً وينظـر إىل          ،حبواجلميع بشفقة وحنان    

  .احتياجهم وليس إىل االنتقام لنفسه
أتذكر أننا يف   : نيافة األنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان      وحيكي عنه   

  رسلت لـه الربيتـة    مرة عقدنا جممعاً حملاكمة أحد الرهبان بسبب جتاوزاته، وأ        
فرفض احلضور، وحاول الربيتة معه ملدة ساعتني لكنـه رفـض           " أمني الدير   " 

أنا أيضاً يا خويا خاطي مثله ملا أختلص من خطاياي أذهب           " : احلضور وقال له  
  .... "واشترك يف إدانة الراهب أخي 

 أحـد،   نا البار متضعاً جداً لذلك مل يسمح لنفسه أن يـدين أي           وفكان أب 
كان ل أفعاالً خاطئة أو غري الئقة  أي أحد قد فع   ما كان يرى أو يسمع عن     وعند

 وعندما كان يذهب إليه راهب يشتكي غريه        ،يلتمس له عذراً بدالً من أن يدينه      
ال تتضايق منه يا خويا بل ساحمه والـتمس لـه           " : بسبب أفعاله فكان يقول له    

  ."األعذار لكي ال تدينه يف قلبك 



aًعاش متضعا a  

 }٤٦{

  

 متضعاً جداً حيب كل الناس ويشفق على        القمص فلتاؤس نا البار   وأبفكان  
الكل، وال جيرح مشاعر أحد بل حيترم اجلميع ويقدر الكبري والصغري ولـذلك             

  .أحبه اجلميع
ولعمق اتضاعه احلقيقي فقد أعطاه اهللا مواهب روحية كثرية كفيض نعمته           

) سـياحته  ( ح وكان أبرزها شفافيته الروحية العالية جداً وانتقاله باجلسد والرو  
وقد سلك أيضاً يف هذه املواهب باتضاع شديد جداً للغاية،          . وشفاؤه لألمراض 

 واستمرت حمبته هـذه  .وقد زادته هذه املواهب اتضاعاً يف حمبته هللا وكل اخلليقة  
ن احملبة ال تسقط أبداً وأصبح شفيعاً حمباً يسرع         حىت بعد انتقاله من هذا العامل أل      

وحنن مجيعاً نعاين يف حياتنا اليومية عجائب مساوية تفـوق           .ملعونتنا ومساعدتنا 
قديـسنا العظـيم    اإلدراك وال يستطيع لسان بشري أن يعرب عنها تتم بشفاعة           

 احملب واحملبوب من اجلميع مما جيعلنا نقدم التمجيـد          القمص فلتاؤس السرياين  
  .والتسبيح والشكر على الدوام ملراحم إهلنا القدوس املتمجد يف قديسيه

وإىل هنا أتركك أيها القارئ العزيز لتقرأ هذه        
املعجزات القوية اليت متت بـشفاعة قديـسنا        
العظيم القمص فلتاؤس السرياين اململوء بروح      

  .اهللا القدوس ونعمته لكي منجد اهللا يف قديسيه
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٤٧{

  

 
 

 

 



 

 

 



aًعاش متضعا a  

 }٤٨{

  

  "املــــــوت  مــــــن نقــــــذ أل وتــــــضرعت صــــــاليت  رضاأل مــــــن فرفعــــــت" 
   )١٣: ٥١ سرياخ( 
–– 

  
 عن التأخري يف كتابة هذه املعجزة اجلبـارة         نا فلتاؤس يأبحلبييب  اعتذر بشدة   

حد الـشعانني   م واملوافق أ  ٢٠١٦ / ٤ / ٢٤اليت حدثت يف يوم األحد املوافق       
  .آنذاك

ماكن املقدسة يف القدس وكان معنا أحد املسافرين يدعى         سافرت لزيارة األ  
رؤوف وكان يعاين من بعض املشاكل الصحية العادية ملن هم يف مثل            / األستاذ  

  .سنه
رؤوف الباص سقط علـى     / بعد وصولنا املطار هناك وعند صعود األستاذ        

اماً فتم إنزاله على الرصيف يف حماولـة        وجهه على سلم الباص، وفقد الوعي مت      
باالتـصال  " صاحب الشركة املنظمة للرحلة     " أسامة  / إلسعافه مث قام األستاذ     

ويف أثناء ذلك مت الكشف عليه من قبل ثالثة من األطبـاء            . باإلسعاف للحضور 
املتواجدين معنا يف نفس الرحلة والذين أكدوا أن النبض توقف متاماً خاصة بعد             

  .عراض املصاحبة حلالة الوفاةألظهور ا
وبعد ذلك حضرت سيارة اإلسعاف ومت الكشف عليه وأكـدوا توقـف            

ومل  القلب وأن احلالة ميئوس منها ومت عمل صدمات كهربيـة علـى القلـب             
أبينـا القـديس العظـيم      ب وكنا مجيعاً نصلي إىل اهللا ونطلب شفاعة         ييستج

 قد أخـذا    بينا فلتاؤس أل وكان معي زجاجة زيت      القمص فلتاؤس السرياين  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٤٩{

  

 قبل نياحته فكنـت  أبينا فلتاؤسمن أحد األحباء وقال يل هذه الزجاجة من يد       
حمتفظة ا يف حقيبيت اخلاصة فأخرجتها وأعطيتها ألحد اخلدام املوجودين معنـا            
وقلت له ادهنه منها فقام بدهن الرأس واجلبهة والصدر وأثناء دهنه بالزيت كنا             

 ونقول له تدخل يا شفيع املـستحيالت، وبالفعـل          ا فلتاؤس بأبينمجيعاً نتشفع   
 القديس العظيم وحدثت املعجزة، إذ حدثت املفاجأة الـيت          أبونا فلتاؤس تدخل  

 أفراد مـا    ١٠أصابت اجلميع بالذهول خاصة الطاقم الطيب والذي جتاوز عدده          
فعاد النبض إىل القلب مرة أخرى وتغري لون جـسده          . بني أطباء وطاقم متريض   

من االصفرار إىل اللون الطبيعي أي ظهرت على جسده عالمات الدموية فـتم             
عمل اإلسعافات الطبية الالزمة وبعدها أعلن الطبيب املسئول ضرورة نقل احلالة           

  .للعناية املركزة باملستشفى الستكمال العالج
رؤوف / أسـامة لزيـارة األسـتاذ       / اليوم توجه األستاذ    مساء ذات   ويف  

رؤوف يـسترد وعيـه     / انت احلالة مستقرة جداً وبدأ األستاذ       باملستشفى وك 
وصحته بصورة جيدة وكانت املفاجأة اليت أعلنها األطباء بأن القلب بدأ ينبض            

رؤوف عالجـه   / واستكمل األسـتاذ    .  دقائق ٧من جديد بعد أن توقف ملدة       
باملستشفى واسترد صحته مث خرج منها وهو بصحة جيدة واسـتكمل معنـا             

  .وزار كنيسة املهد وكنيسة القيامة وعاد معنا إىل مصر وهو بصحة جيدةالرحلة 
وكنا مجيعاً يف قمة الفرح والسعادة ونشكر ومنجد ربنا يسوع املسيح مـن             

قديـسنا العظـيم    بشفاعة  . عمق قلوبنا الذي يعطينا أكثر مما نطلب أو حنتاج        
رؤوف / تاذ   شفيع املستحيالت الذي أنقذ حياة األس      القمص فلتاؤس السرياين  



aًعاش متضعا a  

 }٥٠{

  

أنه باحلقيقة قديس عظيم وسريع الندهة، وهو جبوارنا يف كل وقـت ويف كـل     
 . يأيت وينقذنا لكي منجد اهللا يف قديسيهظرف صعب حينما نطلبه بإميان
  مني آ.فلتكن معنا ه وشفاعاتهبركة صلوات

  



 

  
  مار إسحاق السرياين



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٥١{

  

 وأَوجــــاعٍ  بِــــأَمراضٍ الْمــــصابِني الــــسقَماِء جميــــع إِلَيــــه فَأَحــــضروا" 
فَةلتخم .. مفَاه٢٤: ٤ مت(   "فَش(   

–– 
  

كة سياحية، وعندي عالقة غنية مع اآلباء القديسني وزيـارايت           يف شر  أعمل
  .لألديرة تتكرر كثرياً

أشـعة،  " حد األيام شعرت بورم يف الثدي وبدأت رحلة الفحوصات          أيف  
ي، عملية ألخذ عينة، وعرض على متخصصني واستشاريني وغري         چحتليل باثولو 

بيـث ويـستلزم    وانتهى األمر بان الورم من النـوع اخل       . ذلك من الفحوصات  
يمفاوية املصابة، واحتمال كبري جداً أن يزال الثدي    لجراحة إلزالته وكل الغدد ال    

وهـذه الرحلـة   . شريف جنيب إلجراء العملية / ومت االتفاق مع الدكتور     . كله
كانت عصيبة جداً على وعلى كل األسرة، وبدأ اخلوف والقلق يتسرب إلينـا             

ت تستلزم عالجاً كيماوياً وإشعاع لفتـرات       وخاصة أننا علمنا أن هذه اجلراحا     
وقد حتدد موعد العملية وقررنا زيارة ديـر        . طويلة وهذا يسبب عواقب كثرية    

أبينـا  السيدة العذراء السريان قبل يوم العملية بيوم واحد وهناك ذهبنا إىل مزار             
  وتشفعنا به كثرياً ألننا نعلم قوة شفاعته وأخذنا زيت بركة من مزاره مث          فلتاؤس

نسر " ذهبنا إىل املكتبة وأخذنا مجيع الكتب اليت تتكلم عنه واشترينا أيضاً فيلم             
ورجعنا إىل مرتلنا وحنن مملوئني بالسالم والفرح    . الذي حيكي قصة حياته   " الربية  

والطمأنينة مث بدأنا عرض الفيلم واستمتعنا به جداً ودهنت مكان الورم من زيت         
  .ن العملية ستكون يف اليوم التايل مث دخلت ألنام ألأبينا فلتاؤس



aًعاش متضعا a  

 }٥٢{

  

بالبابـا كريلـس    مث استيقظت وأنا يف سالم عجيب وخاصة أنين حلمت          
.  وكانا منريان جداً فتملكتين طمأنينة عجيبة مل أشعر ا من قبل           وأبونا فلتاؤس 

 سـاعات   ٤وبعد ذلك ذهبنا إىل املستشفى ولكن الطبيب اجلراح تأخر حوايل           
 إطالقاً، وأثناء وجودي يف املستشفى وقبل وصـول         ومل يؤثر ذلك على نفسييت    

اجلراح قمت بفتح التليفزيون وإذ يب أجد إحدى القنوات تعرض فيلم نسر الربية      
.  معي وأنه مل يتركين    أبينا فلتاؤس ففرحت جداً لذلك احلدث وشعرت بوجود       

مث حضر الطبيب اجلراح ودخلت العملية وأنا يف غاية السالم واملرح وبعد أقـل          
من ساعة خرج الطبيب اجلراح يطلب زوجي الذي انتابه اخلوف وإذ بالطبيب            
يقول له نشكر اهللا وجدنا الورم صغري جداً ومت إزالته فقط دون احلاجة إىل أي               

 جنيـه   ١٠٠٠ جنيه أتعاب أنا سآخذ      ٧٠٠٠توسعات وقد سبق واتفقنا على      
يقظة وأتكلم مع   مث خرجت من حجرة العمليات وأنا مت      . فقط واملدام اآلن خبري   

الطاقم الطيب وكأين مل أكن يف جراحة كبرية مثل ما كان مرتباً، ووسط ذهول              
د تصريح للخروج صباح الغد وكأين مل       جإىل الغرفة باملستشفى لن   اجلميع عدنا   

وعدنا للمرتل بعد أن دفعنا للمستشفى مبلغاً ضئيالً جداً بالنسبة          . أعمل عمليات 
ه قبل العملية وكنا يف غاية السعادة والفرح مبا فعلـه      للمبلغ الذي مت االتفاق علي    

 وكنت أقول له كمل مجيلك أنا مش عايزة آخذ أي كيماوي أبونا فلتاؤس معنا  
قديسنا العظيم القمص فلتـاؤس     أو إشعاع وبالفعل قد متجد اهللا معنا بشفاعة         

شفيع املستحيالت إذ بعد حوايل أسبوع ظهرت نتائج حتليـل الـورم      السرياين  
ذهبنا ا إىل دكتور استشاري يف أمراض اخلاليا والعالج الكيماوي وعنـدما            و

 جلسات  ٦رأى التحليل ابتسم وقال أنت حمظوظة ألن العملية بتاعتك تستلزم           



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٥٣{

  

 جلسة إشعاع لزوم الوقاية وعدم االنتشار للمرض ولكن اخلليـة     ١٢كيماوي و 
ا منشور من معهد األورام     اليت مت حتليلها واليت أرى تقريرها اآلن أمامي ورد عنه         

باألمس أا خلية ال تصنف ضمن خاليا السرطان ولكنها خلية محيدة وال حتتاج        
  .إىل عالج كيماوي أو إشعاع

أبينا الطوباوي  فكنت فرحانة جداً هلذا الكالم ومتعجبة من الذي فعله معي           
لعملية  إذ أنه غير يل مقاييس الطب، اخللية تغريت وا         القمص فلتاؤس السرياين  

  .كأا مل تتم والفلوس كأا مل تدفع والعالج كأنه توقف متاماً
 واالمتنان هلذا   ، لرب اد يسوع املسيح    وحنن مجيعاً نعطي التمجيد والشكر    

القديس العظيم الذي حقق يل كل شيء بدءاً من خاليا جسمي إىل سالم قلـيب    
 يف  ألبينا فلتاؤس عمل كسفرية   وأنا اليوم أ  . إىل روح احملبة الغامرة المسه يف بيتنا      

كل مكان ووسط كل جلسة أتكلم عنه وعن قوته وعظمة شفاعته ليتمجد اسم             
أبينا القـديس القمـص فلتـاؤس    اهللا القدوس يف األرض كلها بشفاعة وحمبة  

  .السرياين
  مني آتشملنا مجيعاً ه وشفاعاتهبركة صلوات

  


 
  

  تالقديس أفراها
  



aًعاش متضعا a  

 }٥٤{

  

 "عمتسي االَتا صي بغَ راصي إِلَى واخرالَ. ص كُتست ني عوعمد .
   )١٢: ٣٩مز  (  "آبائي جميعِ مثْلُ نزِيلٌ. عندك غَرِيب أَنا َألني

– 
  

أبونـا  الذي دائماً يتمجد يف قديسيه، وخصوصاً        املسيح   أشكر ربنا يسوع  
فقد اختربت حقاً أن ربنا يسوع املسيح قريب        . البار القمص فلتاؤس السرياين   

قديسنا العظـيم القمـص     جداً وال خيزي طالبيه، وشعرت مبحبة وقوة شفاعة         
  .فالقديسون فعالً قريبون منا ويسرعون ملعونتنا .. فلتاؤس السرياين

 سنة ويف أحد األيام كنت أعاين من دور بـرد           ٢٥ب عمري حوايل    أنا شا 
شديد وذهبت للطبيب وأعطاين عالج ونشكر اهللا متاثلت للشفاء من هذا الربد            
ولكن كنت أشعر بتعب يف صدري وضيق يف التنفس عندما أبذل أي جمهـود              

بة يف  وولو بسيط وخصوصاً عند صعودي سلم العمارة كنت أهلث وأجد صـع           
أسامة صربي فقام بالكـشف  / وازداد التعب على فذهبت إىل الدكتور     التنفس  

وعمل بعض الفحوصات مث طلب أشعة مقطعية على الصدر وبالفعل عملـت            
األشعة وهنا كانت املفاجأة أنه يوجد تليف يف الرئتني وأنه البد مـن دخـويل               

مث ذهبت إىل القاهرة وهناك عرضت نفسي علـى أحـد األطبـاء             . املستشفى
تخصصني فقام بعمل الفحوصات الالزمة ومنها عمل أشعة مقطعيـة علـى            امل

الرئتني وقد أثبتت األشعة أيضاً أنه يوجد تليفات بنسبة كبرية يف الرئتني وقـد              
أصدر الطبيب قراره حبجزي يف مستشفى احلياة ولكين رفضت متاماً وكنت يف            

بأبينا يح وأتشفع   حالة نفسية صعبة جداً وكنت أبكي بالدموع لربنا يسوع املس         



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٥٥{

  

مث رجعت مرة أخـرى إىل      .  وكانت األسرة كلها يف حالة حزن شديد       فلتاؤس
قنا وذهبت للدكتور أسامة الذي أصر على أن أذهب إىل مستشفى الصدر بقنا             

هناك بعمل الالزم، وشعرت بوقـوف   وبالفعل ذهبت إىل هناك وقد قام األطباء        
وكنت دائم التشفع   ".  واألصدقاء   األهل" ربنا معي وشعرت أيضاً مبحبة الناس       

 وقد أعطوين أدوية كثرية غالبيتها فيها كورتيزون وقد أوضـح يل     بأبينا فلتاؤس 
األطباء أن هذه األدوية ال تعاجل التليف بل توقفه لكي حنافظ على اجلـزء غـري     
املتليف لكن األجزاء املتليفة مستحيل أن ترجع ثاين مثل األول، وأعطوين بعض            

 اليت أسري عليها ومنها عدم بذل أي جمهود وخرجت من املستـشفى             التعليمات
 /وذهبت إىل املرتل وأنا كنت يف غاية التعب واإلرهاق وكنت متابع مع الدكتور 

  .أسامة صربي
ويف أحد األيام صعبت على نفسي وشعرت أن املوت أفضل مـن احليـاة              

ـ   بالنسبة لوضعي وكان جبواري دائماً كتب         وكانـت   سرياينأبينا فلتاؤس ال
حد الكتب وقرأت فيه بعض املعجزات العظيمـة        أصورته ال تفارقين فمسكت     

اليت صنعها اهللا بشفاعته وقد متلكين شعور بأن اهللا قادر على كل شـيء وغـري    
فوقفت أصلي إىل اهللا    . ستطاع بالنسبة للطب مستطاع عند ربنا يسوع املسيح       امل

بأبينا البار القمـص فلتـاؤس       من عمق قليب وطلبت منه أن يشفيين وتشفعت       
وقلت له أنت قديس عظيم وشفاعتك قوية جداً وكنـت رحـوم يف            السرياين  

حياتك وحمب للكل فأرجوك أن ترمحين وترفع عين هذه اآلالم وسالت من عيين             
وشعرت بوجوده معي يف ذلـك      . دموعاً كثرية وأنا أتكلم معه بكل مشاعري      

 يف حالة يأس طلبت فيها املـوت  تكنالوقت ومتلكين سالم عجيب جداً بعدما   



aًعاش متضعا a  

 }٥٦{

  

يف هذا املوضوع ويعمل معـي أي        سوف يتدخل    أبانا فلتاؤس وكنت واثق أن    
  .شيء

وصدقوين يف هذه الليلة منت نوماً عميقاً جـداً ومل أشـعر بـأي تعـب                
واستيقظت مبكراً وإذ يب أرى أنين يف قمة النشاط واحليويـة وزال اإلرهـاق              

ففرحت جداً هلذا   . ة جداً وال يوجد فيها أي ضيق      والتعب وعملية التنفس طبيعي   
أسـامة  / ور   مث ذهبت إىل الدكت    أبينا فلتاؤس العمل املعجزي الذي مت بشفاعة      

وعندما رآين ذهل جداً، وقام بالكشف على مث قال يل البد أن نعمـل أشـعة                
مقطعية على الصدر، وبالفعل عملت األشعة وهنا ظهـرت املعجـزة اجلبـارة           

 إذ  قديسنا احلبيب القمص فلتاؤس الـسرياين     جداً اليت متت بشفاعة     والعظيمة  
ظهر يف األشعة أن الرئتني ال يوجد ما أي تليف وأما يف حالة جيدة جـداً                

حقاً إا معجزة من    .. أسامة األشعة قال هذا مستحيل      / وعندما رأى الدكتور    
رجع مثل األول سليمة    عند اهللا ألن األجزاء اليت تليفت يف الرئتني مستحيل أن ت          

إال بأمر اهللا وليست بالعالجات وقد أمرين أن أذهب إىل القاهرة لكي أعمـل              
عة وكانت النتيجة   شأشعة مقطعية أخرى وبالفعل ذهبت إىل القاهرة وعملت األ        

أن الرئتني ال يوجد ما أي تليف وأما يف حالة جيدة جداً وقد أوقف الطبيب               
دريج التنازيل ألن أغلبها كان يوجد ا كـورتيزون، مث          دوية بالت املعاجل مجيع األ  

قال يل الطبيب بعد ثالثة أشهر نريد أن نتأكد مرة أخرى، فسوف نعمل أشعة              
أخرى وبالفعل بعد حوايل ثالثة شهور من وقف العالج عملت أشعة مقطعيـة             
 أخرى وكانت النتيجة أيضاً أنه ال يوجد أي تليفات يف الرئتني وأما يف حالـة       

  .جيدة جداً



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٥٧{

  

وأنا اآلن بصحة جيدة جداً وأمارس حيايت الطبيعية مثل أي شاب يف عمري        
وأشكر ربنا يسوع املسيح من عمق قليب الذي استجاب لشفاعة قديسنا العظيم            

 وأمت يل القمص فلتـاؤس الـسرياين    واحلبيب واملكرم جداً والقوي يف شفاعته       
  .الشفاء العاجل والسريع

طوال حيايت أشكر ربنا يـسوع املـسيح وأجمـده          حقاً إنين سوف أعيش     
وأسبحه على الدوام ألنه يف كل وقت ويف كل زمان يشرق علينا مبثل هـؤالء               
القديسني الذين ميجدوا اهللا بأعماهلم ويتعظم امسه العظيم القدوس يف معجزام            

قديسنا العظيم القمص  وقد أعطانا اهللا يف هذا الوقت وهذا الزمان الصعب جداً           
 شفيع املستحيالت وحبيب اجلميع ومفرح القلـوب، الـذي      اؤس السرياين فلت

صار شفيعاً لنا مجيعاً يف كل أمور حياتنا ألنه قديس عظيم وسريع االسـتجابة              
ودائماً يشفي أمراضنا ويفرح ويبهج قلوبنا وهذا جيعلنا واثقني أننا نعرب رحلـة             

ديسني الذين سبقونا إىل   احلياة على األرض ليس بأنفسنا بل مبؤازرة وصلوات الق        
  .قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياينالفردوس وال سيما 

  .بركة صلواته وشفاعاته فلتشملنا مجيعاً آمني
  




 
  

  وسالقديس دوروثيئ



aًعاش متضعا a  

 }٥٨{

  

 مــــــع والـــــدعاءِ  بِالـــــصالَة  شـــــيءٍ  كُـــــلِّ  فـــــي  بـــــلْ  بِـــــشيٍء،  تهتمـــــوا  الَ" 
   )٦: ٤ يف(   "اِهللا لَدى طلْباتكُم لتعلَم الشكْرِ،

–– 
  

 اً فكان له أثر    باطالً اًمن حوايل ثالث سنوات زمالئي يف العمل اموين اام        
 على حيايت، وحزنت جداً فكيف أم يتهموين هذا االـام وهـم مـن            اًسلبي

وبسبب هذا املوضوع تعبت جداً     . قضيت معهم حيايت كلها وحيدث منهم هذا      
 ٦٥٠وذهبت إىل أحد األطباء واكتشفت أنين أصبت بالسكر إذ أنـه كـان              

تحاليل فأظهرت أنين عندي     وقام الطبيب بعمل بعض ال     ١٢٠ / ١٧٠والضغط  
وبدأت يف العالج واستمريت   . نقرس ودهون على الكبد وكولسترول عايل جداً      

أبينا ويف يوم ذكرى نياحة     . مور تزداد سوءاً  عليه حوايل سنة ونصف وكانت األ     
 ذهبت مع األسرة إىل دير السريان لكي حنـضر     البار القمص فلتاؤس السرياين   

ووقفت يف املمر وسط الكنيسة ونظرت على       قداس الذكرى ودخلت الكنيسة     
 وبدأت صـلوات  ألبينا القمص فلتاؤس السريايناجلانبني فوجدت صور كثرية   

 وقرأت على إحدى صوره     أبينا فلتاؤس القداس ولكين كنت سرحان يف عظمة       
شفيع املستحيالت وأنا اعلم جيداً أن مريض السكر والضغط ال يشفى من ذلك           

  .ستحيالت أنه يشفى منهاملرض فهو مزمن ومن امل
 أنا  أبونا فلتاؤس ا  يفوجدت نفسي أحتدث معه من خالل الصور وأقول له          

عايز أشوف شفاعتك وبركاتك معايا تتشفع عند ربنا يسوع املسيح لكي أُشفى        
 ومل أشعر بالناس    أبونا فلتاؤس ووقفت يف الكنيسة أتكلم مع      . من ذلك املرض  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٥٩{

  

 الكنيسة مع أا كانت مزدمحة جـداً        املوجودين حويل وكأين واقف وحدي يف     
نسان داخـل الكنيـسة وخارجهـا       إإذ كان يوجد ا أكثر من مخسة آالف         

 والتحدث معه مل    بأبينا فلتاؤس حاضرين قداس ذكرى أبينا القديس ومن تعلقي        
أشعر أيضاً بصلوات القداس إال عندما دفعين أحـد الـواقفني وقـال يل روح               

مث خرجنـا مـن     . عرت بقشعريرة يف جسمي كله    وبالفعل تناولت وش  . اتناول
الكنيسة بعد القداس ويف هذا اليوم كان يتم توزيع وجبـة علـى احلاضـرين               
فأخذت الوجبة وأكلت كل ما فيها وكان يوجد ا حلويات كثرية حـىت أن              

: زوجيت قالت يل ازاي أكلت احلاجات احللوة دي كلها ومش تعبان فقلت هلا            
سس حباجة ومل أهتم باألمر وبعد ذلـك رجعنـا إىل   ال أنا مش تعبان ومش حا     

 وحـدة يف    ٤٠مرتلنا ونسيت أن آخذ األنسولني بالليل فاملفروض إنين آخـذ           
مث استيقظت يف صباح اليوم التايل ومل آخذ أيـضاً          .  وحدة بالليل  ٢٠الصباح و 

اجلرعة الصباحية وأنا عندي جهاز لقياس السكر فقمت بقياس السكر وجدتـه            
 فقلت أن اجلهاز عطـل ومل       ٥٥٠اد أن السكر عندي ال يقل عن         واملعت ١١٨

  .آخذ العالج واستمريت حوايل أسبوع مل آخذ فيه العالج ائياً
 يصحيين ويقـول    أبونا فلتاؤس ويف يوم وأنا نائم بعد زياريت للدير وجدت         

: يل

  ًلكي أسلم عليه فلم أجده      أبونا فلتاؤس صحيت من النوم أدور على      طبعا 
 عمل  نا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    اأبولكن كان هذا دليل قوي على أن        

  .معي معجزة عندما كنت عنده يف الدير وقد رفع عين هذه األمراض املزمنة



aًعاش متضعا a  

 }٦٠{

  

 فيهم أيـة   يوم مل آخذ١٧بعد ذلك ذهبت للطبيب املعاجل وكان يل حوايل        
أدوية وعندما علم الطبيب بذلك انتهرين وطلب مين سرعة إجراء حتاليل وبالفعل   
قمت بإجراء التحاليل املطلوبة وهنا ظهرت املعجزة العظيمة والقوية جداً الـيت            
صنعها معي شفيع املستحيالت وكانت مفاجأة سارة للطبيب ولألسرة كلـها           

ة وال يوجد عندي نقرس والدهون      فأظهرت التحاليل أن معدالت السكر طبيعي     
اليت كانت على الكبد تالشت والكولسترول اخنفضت نسبته وصارت طبيعيـة           

  . وهذا مقياس مثايل٨٠ / ١٢٠فقام الطبيب بقياس الضغط فوجده 
وكان الطبيب املعاجل متشكك يف تلك التحاليل فطلب مين إجراء حتاليـل            

التحاليـل عنـده يف العيـادة       أخرى عنده يف عيادته اخلاصة، وبالفعل أجريت        
فكـان  .  وبقية التحاليل مثل التحاليل السابقة     ١١٢وكانت نتيجة حتليل السكر     

الطبيب متعجباً جداً وطلب مين أن أحدثه عن ماذا حدث معي؟ فحكيت له عن     
أبينا البار القمص   ما حدث معي من عجائب ربنا يسوع املسيح على يد قديسه            

حيالت وبعدما سردت احلكاية شـهد الطبيـب         شفيع املست  فلتاؤس السرياين 
  .فعالً إا معجزة بكل املقاييس: وقال

تعاطى أية أدوية سواء للسكر أو للـضغط       أوأنا اآلن بصحة جيدة جداً وال       
أو الدهون أو الكولسترول أو النقرس وأشكر ربنا يسوع املسيح من عمق قليب             

املعجزة العظيمة والقوية   الذي رمحين من هذه األمراض املزمنة وعمل معي هذه          
 شفيع املستحيالت   قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    والسريعة بشفاعة   

الذي أدخل إىل حياتنا الفرح والسالم واالطمئنان وصار شفيعاً قوياً وعظيماً لنا            
  .عاته فلتكن معنا آمنيبركة صلواته وشفا. عاً يف السماءمجي



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٦١{

  

   "رحمتـــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــراجِني  خائفيــــــــــــــــــــه  علَـــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــرب  عــــــــــــــــــــين  هــــــــــــــــــــوذَا " 
   )١٨: ٣٣ مز( 

– 
  

إثر نزيف فجائي وخـضعت لتـدخل جراحـي إال أن        ابنيت وضعت توأم    
الطبيب وجد الطفل األول أرساين قد شرب دماً كثرياً فأخذه وبدأ يف شـفط              

 ذلك نقله إىل حـضانة أعلـى نظـراً    الدم ملدة يومني وحجزه يف حضانة وبعد 
لك ذهبنا به إىل مركز بدر وهناك قالوا لنـا أن احلالـة             ذخلطورة حالته وبعد    

 مع أا جيب أن     ٥٨خطرية جداً وقاموا بعمل حتاليل له فوجدوا أن صفائح الدم           
 فقالوا لنا البد أن تذهبوا بالطفل إىل مستشفى مدينة السادات           ١٥٠ال تقل عن    
كانيات أعلى وجيب أن يذهب الطفل يف سيارة إسعاف جمهزة نظراً           ألن هناك إم  

  .خلطورة احلالة
أما حنن فقررنا عدم أخذه يف سيارة إسعاف فكان رد األطباء ال ميكن ألن              

 فالبـد مـن     احلالة خطرة واملسافة طويلة بالنسبة للطفل فهي فترة حرجة جداً         
ة إسعاف ويف الطريـق  سيارة إسعاف ولكن كان موقفنا هو عدم أخذه يف سيار  

 يف ديره العامر رغم أن الطفـل        أبينا فلتاؤس السرياين  طلبت أن منر على مزار      
معي كان شبه ميت ال يتحرك أبداً وكنت أمسك يده تقع مين وجسده كلـه               

 أبينا فلتـاؤس  ورغم ذلك طلبت أن نذهب به إىل        " صفار املوت   " لونه أصفر   
ولكن تكلمت مع نفسي وقلـت أن        .. برغم خطورة احلالة وحتذير األطباء لنا     



aًعاش متضعا a  

 }٦٢{

  

 سـوف   أبينا فلتاؤس الطب لن حييي أرساين حفيدي ولكن إمياين باهللا بشفاعة          
  .أعود به معاىف

أبينـا القمـص فلتـاؤس      وبالفعل ذهبت إىل دير السريان ومنه إىل مزار         
 ووضعت الطفل على جسده الطاهر وقلت له أنـا جيـت عنـدك              السرياين

ك أن تشفي حفيدي أرساين وتقومه من املوت، ألن         ومستنتاكش تيجي يل أرجو   
أرساين كان عبارة عن نفس داخل وخارج فقط وكان ال يتحرك وال يـتكلم              

فكنت أتكلم أمام جسد أيب القديس وكأنه أمامي وتكلمت كالماً       . وعينه مغلقة 
أرساين كله وهو مـا     كثرياً مث أخذت زجاجة زيت من املزار ودهنت ا جسد           

 وصدقوين بعد ثواين قليلة بـدأ أرسـاين         أبينا فلتاؤس ى جسد   زال موضوع عل  
 عليه وقلت لـه مـا       تيفتح إحدى عينيه ويصدر صوتاً عبارة عن أنني فطبطب        

 نا فلتـاؤس  يألب هريوقك وأنا عندي إميان أنين جئت بيك         أبونا فلتاؤس ختافش  
وقبل ما خنرج من املزار وجدت وجنتيه       .. وسوف أروح بيك سليم وزي الفل       

محر وجسمه كله رجعت له الدموية ففرحـت         امحرتا وشفتيه لون الورد األ     قد
  .جداً وتولد عندي ارتياح أن أرساين قد شفي

مث ذهبت إىل حضانة مستشفى مدينة السادات وكان معنا إقرار من طبيب            
مركز بدر أن يتم حجزه يف جهاز عايل إال أن طبيب مدينة السادات قـال أن                

طالبون جبهاز عايل؟ فأظهرت ت ذلك واحلالة مستقرة فلماذا      احلالة طيبة وال حتتاج   
له األشعات والتحاليل واليت متت يف حوايل الساعة الثانية عشر مساًء فكان رده             
أن هذه األشعات والتحاليل تظهر أن احلالة حرجة والطفل حالته غري مـستقرة             

ائح الـدم   وقريب من املوت ألن عنده ميكروب يف الدم نسبته عالية جداً وصف           



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٦٣{

  

ولكـن   وهذه نسبة ضعيفة جداً ولكن أنا شايف احلالة حلوة ومـستقرة             ٥٨
  ..وبناء عليها سوف نقرر سوف أجري له بعض أشعات وحتاليل أخرى 

وبالفعل أجرى الطبيب أشعة وحتاليل وظهرت نتائجهما حـوايل الـساعة           
انـت   ساعة وك  ٢٤الرابعة عصراً أي مل ميضي على األشعة والتحاليل السابقة          

 ٣٥٠النتيجة عكس متاماً للتحاليل واألشعة السابقة فقد أظهرت أن صفائح الدم    
وميكروب الدم غري موجود أساساً ورئته سليمة متاماً وتعمل بطريقة جيدة جداً            
وبالتايل قال لنا الطبيب أن الطفل غري حمتاج أي أجهزة، ومع ذلـك سـوف               

الة مستقرة وحلـوة ولـيس    لكن احل،أحجزه عندي الليلة فقط حىت أنظم أكله   
 عليه وبالفعل يف صباح اليوم التايل خرج أرساين من احلضانة           هناك أي خطورة  

  .وحالته مستقرة جداً وليس به أي شيء
وأرساين اآلن بصحة جيدة جداً وينمو بصورة طبيعية وال يعـاين مـن أي              
 شيء ونشكر ربنا يسوع املسيح من عمق قلوبنا الذي عمل معنا هذه املعجـزة             

ي أدخل  ذ ال قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    القوية والسريعة بشفاعة    
  .إىل حياتنا الفرح والسالم واالطمئنان وصار شفيعاً قوياً لنا مجيعاً يف السماء

  بركة صلواته وشفاعاته فلتكن معنا مجيعاً آمني
  




  
  الشيخ الروحاين



aًعاش متضعا a  

 }٦٤{

  

 وكُـــــونِي بِـــــسالَمٍ اذْهبِـــــي. شـــــفَاك قَـــــد إِميانـــــك ابنـــــةُ يـــــا: لَهـــــا فَقَــــالَ " 
   )٣٤: ٥ مر(   "دائك من صحيحةً

– 
  

، فقد اختربت حقاً أن الرب قريـب وال          على عظم صنيعه معي    أشكر اهللا 
 .. أبينا البار القمص فلتاؤس السرياينخيزي طالبيه وشعرت مبحبة وقوة شفاعة      

  .فالقديسون فعالً قريبون منا ويسرعون ملعونتنا
أعترف أنه مل يسبق يل حدوث معجزة من قبل وكل األحداث اليت أمر ا              

ايت إال أنين تعرضـت لغرغرينـا       ناك أزمة يف حي   هطوال حيايت عابرة ومل يكن      
مفاجئة بالفخذ، حيث أنين ال أعاين من أي أمراض مثل السكر أو الـضغط أو               

، خالفه، وحتولت الغرغرينا إىل عفونة ومت استئصال جزء كبري من الفخذ واإللية           
ودخلت العناية املركزة وبعد حوايل أسبوع من خروجي من املستشفى فوجئت           

ا مبنطقة أخرى ودخلت العمليات مرة أخرى وتوالت        بظهور الصديد والغرغرين  
وأخـرياً كـان رأي     .. العمليات والعالجات ملا يقرب من حوايل عام ونصف         

 شهور الكتـشاف هـل هـو    ٦: ٣األطباء حتويل اإلخراج ملدة ما يقرب من    
ور شرجي علوي أم جيوب بسطح اجللد يتم البحث عنها عن طريق عملية             صنا

  .صعبة جداً
 بعد إجراء   أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    ك تعرفت على    وأثناء ذل 

آخر عملية وقد ظهر صديد جديد بعد العملية األخرية حبوايل ثالثة أيام وكـان            
أبينـا البـار   القرار إجراء عملية أخرى وقبل إجراءها قرأت كتب معجـزات       



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٦٥{

  

أنه سوف  وثقة اً وتشفعت به كثرياً، وكان عندي إميان    القمص فلتاؤس السرياين  
الم اجلسدية والنفسية الـيت     يتدخل يف هذا املوضوع وينهي هذه العمليات واآل       

وصلتين إىل حالة صعبة جداً وقد أحضر زوجي سيارة خاصة وذهبنا ا إىل دير              
 وطلبت منـه أن     أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    السريان ودخلنا مزار    

م رجوعه مرة أخرى وإيقاف     يصنع معي معجزة ويشفيين من هذا الصديد وعد       
 كثرية وبكيت أمام جـسده      اًاملصدر الذي احتار فيه األطباء وقد سبب يل أتعاب        

  .الطاهر
وخرجت من املزار اخلاص بقدسه وأنا شاعرة براحة عجيبة جداً مع سالم             

 سـيعمل   نا فلتاؤس اأب وثقة أن    اً وكان كلي إميان   .نينة مل أشعر ا من قبل     أوطم
حدد الطبيب موعد العملية وقبـل      ول مع كثريين من أمثايل       كما عم  شيئاًمعي  

 وقبل إجـراء    أبينا فلتاؤس ذهايب إىل املستشفى قمت بدهان جسدي من زيت         
العملية قام الطبيب بعمل أشعة لتحديد حجم الصديد وكانت املفاجأة العظيمة           

ن األشعة أظهرت عدم وجود أي أثر للصديد، وذهل الطبيب لذلك وألغـى             أ
  .ةالعملي

قديسنا العظيم القمص   وفرحنا مجيعاً هلذا العمل املعجزي الذي مت بشفاعة         
وقد مر على هذه املعجزة أكثر مـن عـامني ومل يظهـر يف              فلتاؤس السرياين   

  .جسمي مرة أخرى أي بؤرة صديدية
وأنا اآلن بصحة جيدة جداً وجسدي سليم وقد اختفى هذا املرض الصعب            

كلها أسبح وأجمد ربنا يـسوع املـسيح         وسوف أعيش حيايت     من جسدي كله  
 الذي أحبه وأعشقه    أبينا البار القمص فلتاؤس السرياين    الذي استجاب لشفاعة    



aًعاش متضعا a  

 }٦٦{

  

من كل قليب وقد مأل حيايت بأعماله القوية والعظيمة وبصلواته وشفاعته يشفي             
حقـاً إنـه شـفيع      . اهللا أمراضنا ويزيل أتعابنا وييسر لنا حياتنا ويفرح قلوبنا        

  . ومفرح القلوب وحمب اجلميعاملستحيالت
  .بركة صلواته وشفاعته فلتكن معنا مجيعاً آمني

  





  
  القديس يوحنا الدرجي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٦٧{

  

 مــــــــن يعـــــــد  فَـــــــالَ  نــــــــسلَك أُكَثِّـــــــر  تكْـــــــثرياً : الــــــــرب كمـــــــالَ  لَهـــــــا  وقَـــــــالَ " 
ة١٠: ١٦ تك(   "الْكَثْر(   

– 
  

 وأبانا القمص فلتاؤس الـسرياين    قبل كل شيء أشكر ربنا يسوع املسيح        
  .على عطاياه

مبجيء طفل يرزقنـا  بعد ما تزوجنا كنا مشتاقني إىل اليوم الذي سنفرح فيه  
به اهللا، ولكن لألسف مرت سنني طويلة على زواجنا ومل حيدث محل وخـالل              
هذه الفترة عرضنا أنفسنا على العديد من األطباء املتخصـصني وقـد أخـذنا              
عالجات كثرية ولكن مل تأيت بالنتائج املرجوة وقد قمنا بعمل حتاليـل كـثرية              

 ميكن حدوث محل طبيعي ولكن ممكن       كثر وقد أكد لنا األطباء انه ال      أوأشعات  
عيفة جـداً،   أن نلجأ إىل احلقن اهري وأيضاً نسبة جناح هذا احلقن اهري ض           

وهنا شعرنا أننا سنحرم من األطفال طوال عمرنا فتملكنا احلزن والضيق الشديد            
جداً، وكانت حاليت النفسية سيئة للغاية ولكن مل نفقـد األمـل يف رمحـة اهللا      

 أنه حينما يعجز الطب تظهر يد اهللا املعجزية بواسـطة قديـسيه إذ            وعجائبه إذ 
  .كانت هذه إرادته املقدسة

أبينا البـار القمـص     ويف هذا الوقت الصعب بالنسبة لنا دخل يف حياتنا          
 شفيع املستحيالت، وقد طلبناه بدموع كثرية وتشفعنا به، ألنه    فلتاؤس السرياين 

ويف أحد األيـام    .  مستحيل أن أمحل   هو الوحيد شفيع املستحيالت وأنا كنت     
 من متعلقات   اً وبعض أبينا فلتاؤس السرياين  أعطتين أخت زوجي زيت من عند       



aًعاش متضعا a  

 }٦٨{

  

قدسه وبعض الكتب اليت تتكلم عن حياته ومعجزاته، ففرحت جداً هلذه العطايا            
وقمت أنا وزوجي بدهن أنفسنا من هذا الزيت املقدس وقرأت كتاب شـفيع             

 ووجدت معجزة خاصة باإلجناب فتـأثرت ـا         املستحيالت وأعجبت به جداً   
طلب من ربنا يسوع املـسيح      وطلبت شفاعته بدموع كثرية وقلت له أرجوك اُ       

لكي يعطيين طفالً بدون أي عمليات أفرح به وسوف أكتبـها لـك معجـزة           
وكان عندي إميان وثقة أن اهللا سوف يعطيين طفالً بشفاعة          . وأرسلها إىل ديرك  

 شفيع املستحيالت وبالفعل كانـت االسـتجابة      لتاؤسأبينا القديس القمص ف   
سريعة جداً إذ شعرت بأعراض احلمل فذهبت للطبيب املعاجل فقال يل يا بنيت أنا              
قلت لك أكثر من مرة أنه مستحيل حيدث لك محل طبيعي ولكن لكي أطمئنك              
سوف أقوم بعمل حتليل احلمل وكانت املفاجأة السارة أن التحليل أظهر وجود            

كان الطبيب غري مصدق فطلب مين عمل حتليل دم وقـد أظهـر هـذا           محل و 
التحليل أيضاً أنه يوجد محل، فقال يل الطبيب وهو مسيحي ماذا فعليت؟ فقلت             

.  غري أنين طلبت شفيع املستحيالت أن يتدخل يف هذا املوضوع          شيئاًله مل أفعل    
ه كثرياً وعنـدما   قديس عظيم واهللا يتمجد معأبونا فلتاؤسفقال يل فعالً يا بنيت      

علم زوجي فرح جداً وكان يف حالة ذهول ويقول لربنا معقول يارب بالسرعة             
 أنـت باحلقيقـة   نا فلتاؤساأبدي وبدون تدخل من الطب واألطباء صحيح يا         

  .شفيع املستحيالت
وتابعت فترة احلمل مع الطبيب املعاجل وقام بعمل سونار وكانت النتيجة أن            

ومت احلمل بسالم وولد ابناً مجيالً أمسينـاه فلتـاؤس          . اجلنني ذكر ففرحنا جداً   
وفرحنا مجيعاً ذا العمل املعجزي وشكرنا ربنا يسوع املـسيح الـذي متجـد        



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٦٩{

  

 الذي هو حقـاً شـفيع املـستحيالت         أبينا القمص فلتاؤس السرياين   بشفاعة  
ومفرح القلوب وأسأل ربنا يسوع املسيح من كل قليب أن يفرح كـل سـيدة               

  .أبينا فلتاؤسون أماً ويعطيها اهللا كما أعطاين بربكة وشفاعة تتمىن أن تك
  .بركة شفاعته املقدسة فلتكن معنا مجيعاً آمني

  





 
  

  لدرجيالقديس يوحنا ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  



aًعاش متضعا a  

 }٧٠{

  

 مــــــن فَــــــسمع صـــــرخت  إِلَهِــــــي وإِلَـــــى  الــــــرب دعـــــوت  ضــــــيقي فـــــي " 
هكَليي هتوي صاخرصو هاملَ قُدخد هي٦: ١٨ مز(   "أُذُن(   

–– 
  

ففي .. ضح أعلن يل فيه حمبته العظيمة       اهللا يف حنان حبه إىل اختبار وا      قادين  
وسط الضيق وفقدان األمل والشعور باخليبة واليأس كان نبع حنانـه الفـائض             

فال أرحـب مـن     " أخرجين إىل الرحب    : يقودين إىل الرحب كما قال املرتل     
.. صدره وال أعمق من حمبته وال أكثر من سخائه ألننا به حنيا ونتحرك ونوجد               

قديـسه  بة اهللا اليت تستجيب لطلبات قديسيه وخـصوصاً  وهذا االختبار عن حم   
 الذي له دالة عظيمة عنده وهو باحلقيقة شفيع         العظيم القمص فلتاؤس السرياين   

  .املستحيالت ومفرح القلوب وحمب للجميع
كنت يف رحلة عمل أنا وجمموعة من زمالئي إىل منطقة الواحات ويف طريق            

ين وهي أول حمطة تبعد عن العمران حبـوايل        العودة أردنا الدخول إىل حمطة البرت     
كم وذلك لضمان سرينا يف الطريق دون الوقوف أو العطل لتزويد السيارة            ١٨٠

  .بالبرتين ولكن مل جند برتين يف احملطة
 دقائق ملبة الـبرتين يف الـسيارة        ١٠وبعد خروجنا من حمطة البرتين حبوايل       

 لتر برتين على اقصى تقدير      ٧: ٥أضاءت وهذا يعين أن السيارة ليس ا سوى         
بقديسنا العظيم القمـص    والطريق ليس به أي خدمات فصلينا وتشفعنا مجيعاً         

مش الزم توصـلنا    : منقذنا من الضيقات واألزمات وقلنا له     فلتاؤس السرياين   
وأنا نذراً على . زينة وصلنا إىل العمران وال تتركنا يف هذه الصحراء اجلرداء ـللبن



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٧١{

  

ك وأحكي هذه املعجزة وأقول إن بشفاعتك قد مـشيت          سوف أذهب إىل دير   
  .كم بدون برتين١٨٠بالسيارة 

 فقد مشيت بالسيارة أكثـر    بشفاعة أبينا فلتاؤس  وقد حتقق أكثر مما طلبناه      
 ٦كم ودخلت للعمران وذهبت إىل أول حمطة برتين قابلتين يف مدينـة    ١٩٠من  

ن فقط يف بداية هذا الطريق  لتر برتي٧: ٥أكتوبر إذ مل يكن يف السيارة أكثر من        
  .الطويل

وزودنا السيارة بالبرتين وكملنا طريقنا وعدنا بعد ذلك إىل طنطـا وحنـن             
مجيعاً منجد اهللا ويف فرح وسعادة تامة وسوف نعيش طوال حياتنا نشكر ربنـا              

قديسنا العظيم القمـص    يسوع املسيح الذي أنقذنا بربكة صلوات وشفاعات        
  .ستحيالت واملنقذ يف األزمات شفيع املفلتاؤس السرياين

  بركة صلواته وشفاعاته فلتكن معنا مجيعاً آمني
  




 
  

  القديس األنبا إشعياء
  
  
  



aًعاش متضعا a  

 }٧٢{

  

   "روحــــــــــــــــــــي  عنايتــــــــــــــــــــك  حفظَــــــــــــــــــــت و ورحمــــــــــــــــــــةً  حيــــــــــــــــــــاةً  منحتنِــــــــــــــــــــي " 
   )١٢: ١٠ أيوب( 
– 

  
اصطحبت زوجيت وأوالدي توماس وبوال يف نزهة سياحية يف          يف أحد األيام  

إحدى القرى السياحية وكان يوجد معنا صديقة األسرة وهي بريطانية اجلنسية           
نزل األوالد مع الـصديقة إىل محـام        وذهبنا إىل مكان خاص به محام سباحة و       

السباحة وكان هناك سيدة أملانية ورجل مصري وبعد حوايل مخس دقائق ذهبت           
زوجيت لالطمئنان على األوالد ومسعتها تصرخ فجريت ألجد أوالدي االثـنني           
ملقني على األرض جبوار محام السباحة وال يوجد فيهما نفـس أو أي حركـة            

وقام الناس بإخراجهما مث قام أحد املوجودين بأخـذ  حيث أما غرقا يف احلمام     
بوال االبن األصغر وعمل له اإلسعافات املطلوبة ويف أقل من دقيقتني تقريباً أفاق             
بوال مث بدأ عمل اإلسعافات لتوماس االبن األكرب ولكن الوقت مر كأنه دهر ومل      

 ساعة  وبعد مرور أكثر من نصف    . يفوق توماس حىت شعرت أنين سأعود بدونه      
  .بدأ يأخذ نفسه بالعافية

ويف أثناء هذه األحداث كنت أصرخ بكل ما أوتيت من قوة أنا وزوجـيت              
مث اصطحبنا صاحب املكـان إىل      .  لكي ينقذ توماس   أبينا فلتاؤس وننادي على   

مستشفى القرية وهناك كانت اإلمكانيات ضعيفة وبذل كل من كان هناك من            
ارة اإلسعاف واصطحبتنا إىل املستـشفى      األطباء جهداً كبرياً حىت حضرت سي     

الدويل باألقصر وقام كل أفراد طاقم الطوارئ مبا جيب ولكن لزم األمر دخـول        



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٧٣{

  

توماس إىل العناية املركزة وبالفعل أدخلوا توماس العناية ووضعوا له األجهـزة            
الالزمة وكان يف حالة غيبوبة كاملة ومنعونا من الدخول له يف العناية ألن حالته              

  .بة جداً وشبه ميئوس منهاصع
وكنا مجيعاً األهل واجلريان واألصدقاء ندعو له بالشفاء ومل نتوقـف عـن             

 بقديسنا العظيم القمص فلتاؤس الـسرياين وكنا مجيعاً نتشفع    . الصالة والطلبة 
بدموع كثرية ونقول له أنت عملت معجزات كثرية فنرجوك أن تعمل معجـزة   

 وثقـة بـأن اهللا سـوف    اًكان عندنا إميانو .. مع توماس كما عملت مع غريه    
  . شفيع املستحيالتنا فلتاؤسيأبيستجيب لشفاعة 

 إذ  أبينا احلبيب البار القمص فلتاؤس السرياين     وبالفعل تدخل اهللا بشفاعة     
فوجئنا باتصال تليفوين من املستشفى حوايل الساعة الثانية عشر والنصف بعـد            

كي جتلـس معـه يف املستـشفى        منتصف الليل، يطلب إحضار والدة توماس ل      
وعندما ذهبت والدته إىل املستشفى وجدت توماس قد خرج من العناية بعد ما             
مت إزالة مجيع األجهزة وجيلس يف إحدى حجرات املستشفى العادية، وقد فـاق             

ففرحت والدته جداً مث سألته ماذا حدث لـك؟ وكيـف           .. من الغيبوبة متاماً    
  : جاء إىلَّ وأيقظين وقـال يل أبونا فلتاؤس: هلاخرجت من العناية؟ وإذ به يقول   

 ومد يده وقومين وبعد 
 جداً وجسمه كله عبارة عن طيف من        اًذلك اختفى من أمامي وكان وجهه منري      

  .النور وعندما رأيته فرحت جداً



aًعاش متضعا a  

 }٧٤{

  

قت نزع عين مجيـع األجهـزة       وبعد ذلك جاء الطبيب وعندما رآين قد ف       
مث بعد ذلك قام األطباء بعمل فحوصـات كـثرية          . وأخرجين إىل هذه احلجرة   

  .وا له باخلروج من املستشفىحلتوماس ومل جيدوا عنده أي شيء فصر
أبينا القـديس العظـيم القمـص      ففرحنا مجيعاً هلذا العمل اإلهلي وظهور       

  .لغيبوبة البين توماس وإفاقته له من افلتاؤس السرياين
وابين توماس اآلن بصحة جيدة جداً وميارس حياته كأي طفـل يف نـشاط    
وفرح وسعادة تامة وسوف نعيش طول حياتنا نشكر ومنجد ونسبح ربنا يسوع            

قديسنا العظـيم القمـص     املسيح الذي أنقذ ابين توماس من املوت وأرسل له          
ريع الندهة وحنـن    حقاً أنه شفيع املستحيالت وس    .  إلفاقته من الغيبوبة   فلتاؤس

مجيعاً حنبه من كل قلوبنا ونشعر دائماً بوجوده معنا، فعالً إن القديسني عوناً لنا              
ونسأل اهللا أن حيفظنا مجيعاً بصلواته املقدسـة        إذا طلبناهم يف عوزنا واحتياجاتنا      

  .ته املقبولةاعاوشف
  بركته املقدسة فلتكن معنا آمني

  

 

  
  القديس األنبا إشعياء

  
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٧٥{

  

 " ـــنيح  ـــتيأَع  ـــيفْـــِسي  فن  تذَكَـــر  بالـــر  ـــاَءتفَج  ـــكي  إِلَيـــالَتص 
   )٧: ٢ يونان(   "قُدسك هيكَلِ إِلَى
–– 

  
نطقة البطن، فذهبت إىل أحد أطباء الباطنة والقلب        شعرت بآالم صعبة يف م    

مبركز مسالوط، وبعد الكشف وعمل بعض الفحوصات طلب مين عمل أشـعة            
تليفزيونية على البطن كلها، وقد كشفت األشعة وجود ارجتاع للبول وتضخم           

هبت إىل طبيب أخصائي مسالك بولية فطلب أشعة مقطعيـة          ذبالكلى اليمىن، ف  
األمين نتيجـة عيـب      وأظهرت األشعة وجود ضيق باحلالب       على الكلى اليمىن  

خلقي وقال يل الطبيب إنك حمتاجة لعمل دعامة باحلالب أو عملية جراحيـة يف          
  .حالة فشل الدعامة لتوسيع احلالب

مث ذهبت إىل طبيب آخر فنصحين بعمل مسح ذري على الكلى اليمىن ألنه             
املسالك بل سنضطر الستئصال إذا كانت كفاءة الكلى ضعيفة فال داعي جلراحة   

  .الكلى بأكملها
ورفعت عيين للسماء طالبة العون من اهللا مث ذهبت يف رحلة إىل دير السيدة              

 شـفيع   أبينا فلتـاؤس الـسرياين    العذراء السريان وصليت حبرارة أمام جسد       
املستحيالت وطلبت منه التدخل يف هذا املوضوع وقلت له أنا عـايزة أكـون              

  ..وأخذت من املزار زيت بركة . تعملهم معجزاتواحدة من اللي ب
وبعد زيارة الدير شعرت بأمل شديد يف الكلى اليمىن فأخذت كوب مـاء             

 وطلبـت شـفاعته مث      بأبينا فلتاؤس ووضعت به نقطة من زيت الربكة اخلاص        



aًعاش متضعا a  

 }٧٦{

  

شربت كوب املاء، وصدقوين بعد ثواين قليلة زال األمل وكأنه مل يكن وكل من              
وبعدها منت نومـاً    . أبينا فلتاؤس  الذي أزال األمل بشفاعة      كان حويل جمدوا اهللا   

  :عميقاً جداً مث بعد استيقاظي من النوم قالوا يل أنت كنت بتقويل وأنت ناميـة              
وشعرت بتحسن بعـض الـشيء مث        " أبونا فلتاؤس يا   ... أبونا فلتاؤس يا  " 

أخذت مجيع الكشوفات والفحوصات وذهبت إىل طبيب مـشهور يف شـربا            
حد األطباء وأثناء حبثي عن عيـادة الطبيـب يف          أت قد أخذت عنوانه من      وكن

 وكأنه يقـول يل     ألبينا فلتاؤس شارع شربا قابلين شاب وأعطاين صورة صغرية        
  .أنا معك هنا وفرحت ا جداً

وعندما رأى الطبيب كل الوراق واألشعات طلب مـين تكـرار األشـعة             
 حتاليل شاملة وبالفعل قمت بعمل      املقطعية واملسح الذري على الكلى وجمموعة     

!! غريبـة : كل شيء وذهبت م إليه وعندما رآهم كان يف حالة ذهول وقال           
فقلت له ماذا حدث يا دكتور؟ فقال يل األشعات والتحاليل اليت أمامي تبني أن              
احلالة مطمئنة فالتحاليل كلها جيدة جداً واألشعة أيضاً ممتازة وأنت غري حمتاجة            

وهذا عكس مجيع األشعات والتحاليـل الـسابقة        .  أي شيء  ألي جراحة وال  
وخرجت من العيادة أنا وزوجي يف قمة فرحتنا لعمل اهللا معي، وشكرنا ربنـا              

قديسنا العظيم القمـص    يسوع املسيح من كل قلبنا ألنه أمت الشفاء يل بشفاعة           
 شفيع املستحيالت ومفرح القلوب وحبيب اجلميـع وهـو          فلتاؤس السرياين 

 مجيعاً يف كل أمور حياتنا ألنه قديس عظيم وسريع االستجابة ودائمـاً             شفيعنا
  .يفرحنا ويبهج قلوبنا

  بركة صلواته وشفاعاته فلتكن معنا مجيعاً آمني



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٧٧{

  

 " قَـــــد  تعـــــمس  كـــــالَتص . قَـــــد  ـــــتأَير  ـــــكوعمـــــذَا . دئَنه يكــــــفأَش"   
   )٥: ٢٠ مل٢( 
–– 

  
مجيعاً ووصلنا إىل كاليفورنيا ومل أكن سـعيداً        هاجرت أمريكا أنا وأسريت     

وبعد وقت قصري فوجئت بظهور خراج شرجي آملـين أملـاً        . أبداً بسبب الغربة  
شديداً ومل يكن يف ذلك الوقت عندي تأمني طيب فنصحين أحد األحبـاء بـأن      

 ذهبت إىل أحـد األطبـاء وقـام         وبالفعل. أعرض نفسي على طبيب مصري    
بالكشف على وشخص احلالة على أا خراج شديد االلتهاب وجيب فتحه حاالً           

ولألسف مل يتم شـفائي     . وقرر أن يفتح اخلراج عنده يف العيادة وبدون ختدير        
مث ذهبـت   . عاين من اآلالم ونزول صديد ملدة أربعة أشهر ومل أشفى         أوظللت  

شف فاجئين بأن اخلراج حتول إىل ناصور شـرجي       للطبيب مرة أخرى وبعد الك    
.  آخر اًوالبد من دخول غرفة العمليات ولكين خفت جداً وقررت أستشري طبيب          

البد من عمـل  : وفعالً ذهبت إىل أحد األطباء املشهورين وبعد الكشف قال يل   
العملية فدخلت إحدى املستشفيات لعمل العملية وحدثت مشكلة كبرية مـن           

وقـام  . بأنه أعطاين خمدر غري مناسب يل ومل أفق بعد العمليـة          دكتور التخدير   
الطبيب اجلراح بطلب سيارة إسعاف ونقلي إىل مستشفى أخرى ا وحدة عناية          

 ساعة لكي أفيق مـن التخـدير        ١٢وأخذت أكثر من    . أكثر إمكانية إلسعايف  
حيث اعتقد اجلميع بأنين فارقت احلياة ولكن اعتقد أن الرب أعطـاين فرصـة              

  .خرى ألين غري مستعدا



aًعاش متضعا a  

 }٧٨{

  

وبعد هذه العملية أيضاً بقيت حوايل سنة ومثانية أشهر مل أتعاىف من آالمـي         
وبعد هذه املدة فوجئت بوجود ورم والتهاب يف نفس املكان ويف خالل يومني             
فوجئت بأن اخلراج كرب بطريقة سريعة جداً وكنت يف حالة يأس شديدة جـداً             

  .من موضوع شفائي
عايدة وهـي كانـت     / تصلت بنا من مصر محايت السيدة       وأثناء كل هذا ا   

تعاين من أمراض كثرية وقالت لنا أا كانت يف مدخل العمارة جالـسة علـى           
كرسي يف انتظار األسانسري وإذ بأحد األشخاص يدخل ويراها جالسة فـسلم            

 وجـزء مـن     ألبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    عليها وأعطاها صورة    
ال هلا تشفعي به وهو سوف يشفيكي وقد تشفعت به بالفعل           متعلقات قدسه وق  

وملا مسعنا هذا الكالم فرحنا جداً وبدأت أصلي        . وأصبحت أحسن حاالً من قبل    
 القديس العظيم وقلت لـه    بأبينا فلتاؤس إىل اهللا بدموع حارة وكثرية وتشفعت       

ة رأرجوك اشفيين كما شفيت الكثريين من أمثايل وشفيت أيضاً محايت ومن كث            
إرهاقي وتعيب منت يف تلك الليلة نوماً عميقاً واستيقظت يف اليوم التايل وفوجئت             
أن اخلراج مفتوح ونزل منه كمية صديد كبرية جداً فذهبت إىل الطبيب املعاجل             
فحولين إىل املستشفى إلجراء تنظيف للخراج ويف املستشفى وجد الطبيـب أن            

ظافة ومت شفائي متاماً بعد معانـاة       اخلراج مفتوح ونظيف جداً وال حيتاج ألي ن       
الم اليت ال   استمرت أكثر من سنة ومثانية أشهر ذقت فيهم العذاب واحتملت اآل          

  .حتتمل
وأنا اآلن بصحة جيدة جداً وال يوجد عندي أي اثر للخـراج والناصـور              
الشرجي وال أشعر بأي آالم وأشكر ربنا يسوع املسيح من عمق قلـيب الـذي           



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٧٩{

  

أبينا القـديس   م وعمل معي هذا العمل اإلعجازي بشفاعة        رمحين من هذه اآلال   
 الذي أدخل إىل حياتنا الفـرح والـسالم         الطوباوي القمص فلتاؤس السرياين   

  .واالطمئنان وصار شفيعاً لنا مجيعاً يف السماء
 

بعد خروجي من املستشفى حبوايل أسبوع اتصل يب الطبيب املعاجل وقال يل            
إىل العيادة يف أسرع وقت ممكن فاضطربت جداً هلذا االستدعاء      البد من أن تأيت     

وكانت املفاجأة غري السارة أنه أبلغين بأنين       وفعالً ذهبت إليه يف العيادة      السريع  
حينما كنت يف املستشفى عملوا يل هناك عدة أشعات على كل أعضاء اجلسم              

 املعـدة  وأظهرت إحدى األشعات أنه يوجد ورم سرطاين فوق املعدة أي بـني         
وقلت للطبيب معىن   . وحدد يل مقاسات الورم فحدث يل ذهول كبري       . واملريء

البد من إجراء أشـعة أخـرى       : ذلك أنين سوف أموت قريباً فقال يل الطبيب       
أكثر دقة لتأكيد وجود الورم وحجمه ومكانه بالضبط قبل أن نأخذ أي إجراء             

يف بنـايت األربعـة     فخرجت من عند الطبيب وأنا أفكـر        . عالجي هلذا الورم  
وزوجيت وحنن مجيعاً يف أمريكا أي يف غربة ولكن حاولت إخفاء ذلـك علـى          
أسريت ولكن زوجيت عرفت باألمر وبعد يومني عرف أوالدي أيـضاً وكانـت       

  .األسرة مجيعها يف حالة حزن شديد جداً
 فتشفعنا به   أبينا البار العظيم القمص فلتاؤس السرياين     فما كان أمامنا إال     

عاً وكان الكل يذرف الدموع وقلنا له نرجوك أن تطلب من ربنـا يـسوع         مجي
املسيح أن يعطيين الشفاء العاجل كما فعلت من قبل معي وكما فعلـت مـع               



aًعاش متضعا a  

 }٨٠{

  

 وثقة أن اهللا سوف يستجيب هلذا القديس        اًوكنا مجيعاً عندنا إميان   . كثريين غريي 
  .العظيم وبشفاعته سوف حتدث املعجزة الثانية بالنسبة يل

 لعمل األشعات كما طلب وذهبت إىل املكـان  اًدد الطبيب املعاجل ميعاد وح
 الذي شعرت بوجوده معـي عنـدما        أبانا فلتاؤس الذي حدده وأخذت معي     

وضعت صورة قدسه يف جيب القميص، وعملت مجيـع األشـعات املطلوبـة           
وكانت املفاجأة السارة والعظيمة جداً أن مجيع األشعات بتقريرها أثبتت عـدم            

د أي أورام يف البطن بأكملها وال فوق املعدة أي بني املعدة واملـريء وال               وجو
يف أي مكان آخر بعد أن كان الطبيب قد أعطاين أبعاد الـورم مـن خـالل                 

مث ذهبت باألشعات وبتقريرها    .. األشعات األوىل اليت قد عملت يل باملستشفى        
 األشعات األوىل   اً غريب شيئاًوقال يل   إىل الطبيب املعاجل، وعندما رآها ذهل جداً        

تبني وجود ورم وشكل الورم يوضح أنه ورم سرطاين، أما األشعات الثانية فتبني           
أنه ال يوجد أثر ألي ورم وهذا عمل إعجازي وأنت اآلن غري حمتاج ألي شيء               

  .وال عمليات وال أدوية
فامتألت فرحاً وشكرت وجمدت ربنا يسوع املسيح الذي أنعم على بالشفاء           

 وسـتبقى   أبونا فلتاؤس السرياين  اجل بشفاعة قديسنا العظيم واملكرم جداً       الع
حيايت كلها مدينة هلذا القديس العظيم وسيبقى امسه وسريته العطرة سبب شفاء            

  .ألمراضنا ونصرة وسعادة وفرح لنفوسنا وأرواحنا
  بركة صلواته وشفاعاته فلتكن معنا مجيعاً آمني

  
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٨١{

  

 "لَنعفَي دجم بالر اهريرٍ كُلُّ وشيعاً بمَألنَّ ج فَم  بالـر  كَلَّـمت"  
   )٥: ٤٠ إش( 
–– 

  
ابين بوال يف الصف الرابع االبتدائي وتعرض حلادث شديد وكانت الصدمة           

، وبعد حـوايل  يف الرأس وتشوه وجهه بعض الشيء وأنقذه اهللا من هذا احلادث        
مخسة أشهر وجدته دائماً يعاين من دوخة وتعب وإرهاق وال يستطيع القيام أو             

  .احلركة ويشعر بثقل يف رأسه
فأسرعت به إىل الطبيب الذي قام ببعض الفحوصات مث طلب عمل أشـعة            

وبعض التحاليل وبالفعل قمنا بعمل األشعة والتحاليل وعندما        مقطعية على املخ    
ن هناك ورم وجتمع دموي على املخ أثر الصدمة والبد من إجراء            رآها قال لنا أ   

 فذهبت به إىل الدكتور أمحد حسن عملية جراحية إلزالة الورم والتجمع الدموي
وذلك لكي يأخذ بوال أجازة مرضية من       الوراق حيث أنه يتبع التأمني الصحي       

دكتور أمحد  املدرسة وال يتسبب غيابه عن املدرسة يف مشكلة له وعندما رأى ال           
األشعة والتحاليل أكد لنا أنه البد من إجراء اجلراحة له حىت ال يتحول الورم إىل         
ورم سرطاين وقرر أن آيت إليه يوم اخلميس ملعرفة مكان حجز املستشفى وموعد             
العملية وكان ذلك يوم السبت وطلب مين أن اعمل أشعة ثانية لكي يقف على              

  .تطور التجمع الدموي والورم
فس اليوم رجع ابين الكبري أنطونيوس من مؤمتر تابع للكنيسة وأحـضر            يف ن 

 وعندما علم حبالة أخـوه      ألبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    معه صورة   



aًعاش متضعا a  

 }٨٢{

  

 وتشفعي به ألنه قديس عظـيم       نا فلتاؤس يأبيا ماما خذي صورة     : بوال قال يل  
بـه  وشفيع املستحيالت وهو سوف يشفي بوال فأخذت منه الصورة وتشفعت           

كثرياً وبدموع حارة وقلت له أنت قلت ال يوجد مستحيل عند اهللا فـأرجوك              
اطلب من ربنا أن يتحنن على ابين بوال ويشفيه ألين أنا مش ها اقـدر علـى                 
مصاريف العملية وأنت تعلم أن والده توىف بسرطان يف املخ فأرجوك تتدخل يف             

 سوف يتدخل يف هـذا      سنا فلتاؤ اأب وثقة أن    اًوكان عندي إميان  . هذا املوضوع 
  .املوضوع وتركت له األمر بعد اهللا

وبعد ذلك أخذت صورة صغرية لقدسه ووضعتها يف مالبس بوال وذهبـت    
لعمل األشعة والتحاليل كما طلبها مين الدكتور أمحد ويف اليوم احملدد تقابلـت             
مع الدكتور وكان معي كل األشعات والتحاليل احلديثة وعندما رآها ذهل جداً            

 طلب مين األشعة والتحاليل األوىل الذي على ضوءها قرر إجـراء العمليـة              مث
اجلراحية فأعطيتها له مث نظر يف األشعة األوىل واألشعة الثانية وقال يل مستحيل             
دي معجزة من عند اخلالق فقلت له ماذا حدث يا دكتور؟ فقـال يل األشـعة                

ما األشعة الثانية فتبني أن     األوىل تبني أن ابنك عنده ورم وجتمع دموي يف املخ أ          
وهذا ليس عمل الطب بـل      . ابنك ال يوجد عنده ورم وال جتمع دموي يف املخ         

وال يوجد عنده أي    % ١٠٠ وابنك اآلن سليم بنسبة      .ه وتعاىل نعمل اهللا سبحا  
  .شيء وال حيتاج إىل أية عمليات او أخذ أي أدوية

أيضاً ذا العمـل    ففرحت جداً هلذا الكالم الذي قاله الطبيب كما فرحت          
قديسه العظيم أبينا   املعجزي اجلبار والسريع جداً وجمدنا ربنا يسوع املسيح يف          

  .البار القمص فلتاؤس السرياين



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٨٣{

  

وابين بوال اآلن بصحة جيدة جداً ويعجز لساين عن تقدمي الشكر الكـايف             
 اجلزيلة إذ من على بوال بالـشفاء العاجـل          هلربنا يسوع املسيح على إحسانات    

 الذي مأل حياتنا بأعمالـه القويـة   أبينا البار القمص فلتاؤس السرياين فاعة  بش
إنـين أشـعر   . والعظيمة وبصلواته وشفاعاته يشفي اهللا أمراضنا ويفرح قلوبنـا  

  .باستمرار أنه معنا ويسمعنا ويشعر بنا فهو باحلقيقة أب حمب ومعني لنا
  بركة صلواته وشفاعاته فلتكن معنا مجيعاً آمني

  





 
  مار يعقوب السروجي

  
  
  
  
  
  
  



aًعاش متضعا a  

 }٨٤{

  

   "وقْـــــــــــت الــــــــــسماوات  تحـــــــــــت أَمــــــــــرٍ  ولكُــــــــــلِّ  زمـــــــــــانٌ شــــــــــيءٍ  لكُــــــــــلِّ " 
   )١: ٣ جا( 
–– 

  
ويف ذلـك الوقـت     كنت أعمل لدى إحدى شركات احملمول ملدة سنة،         

، عن بأيب احلبيب القديس العظيم القمص فلتاؤس السرياينكانت بداية معرفيت  
طريق أحد أصدقائي الذي أعطاين فيلم نسر الربية لكي أشاهده، ويف نفس اليوم            

 من عملي شاهدت هذا الفيلم الرائع وبعد ذلك بعد االنتهاء C Dالذي أعطاين 
زاد الفضول داخلي أن أعرف الكثري عن أيب القديس فقررت شراء اجلزء األول             
عن قصة حياته ومعجزاته وبعد قراءته زادت عالقيت بأيب احلنون فقررت شـراء           

جداً يف معجزاتـه   مجيع األجزاء لكي تزداد معرفيت ذا القديس العظيم والقوي          
قيقة كان ال ميضي يوم يف حيايت بدون أن أقرأ بعض مـن معجـزات أيب                واحل

القديس وسريته العطرة وكنت من احلني واآلخر أشاهد الفيلم مرة أخرى لشدة            
أبينا البار إعجايب به، وصار شفيعي يف أمور كثرية من حيايت، وتبدأ معجزيت مع        

 وباخلصوص إحدى    حينما أعلن مطار الغردقة الدويل     القمص فلتاؤس السرياين  
شركات الطريان عن حاجتها ملوظفني جدد، وكانت هذه الوظيفة فرصة جديدة         

وراق املطلوبـة  يل حيث أا استقرار أكثر ومستقبلها أفضل، فتقدمت جبميع األ        
هلذه الوظيفة، وخالل أسبوع من تقدمي األوراق جاءت جلنة من القاهرة لعمـل             

ن عبارة عن امتحان حتريري وأنا يف ذلك        امتحان جلميع املتقدمني للوظيفة، وكا    
 جداً ودخلت االمتحان ولكن لألسف مل أجب على األسئلة     اًالوقت كنت متوتر  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٨٥{

  

بشكل جيد من كثرة توتري وكنت متضايق جداً ألن كثري من املتقـدمني إىل              
. هذه الوظيفة أجابوا على االمتحان إجابات تعترب منوذجية وكانوا فرحني لذلك          

بيومني مقابلة ثانية ولكن هذه املرة مقابلة شخصية مـع هـذه            وكان بعد هذا    
بقديـسنا  اللجنة وتعترب تكميلية لالمتحان التحريري، فصليت إىل اهللا وتشفعت   

 وقلت له أنت حبييب وشفيعي وأرجـوك أن         العظيم القمص فلتاؤس السرياين   
تتدخل يف هذا املوضوع وأنا كلي إميان وثقة أنك سوف تقف معـي يف هـذه         

وبالفعل هذا ما حدث فعند وقويف أمام اللجنة زال من داخلي أي توتر             . قابلةامل
وكنت أجيب على األسئلة بكل ثقة وكان يوجد شعور بداخلي بأنين لست أنا             
الذي أحتدث وأجاوب على هذا الكم من األسئلة بل يوجد قوة قـد أخـذا               

لنتيجة النهائية  وانتظرت ا  .. قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    بشفاعة  
وبعد حوايل أسبوع حيث كنت يف عملي القدمي جاءتين مكاملة تليفونيـة مـن              
شركة الطريان ختربين بأنه مت قبويل لديهم يف الشركة وعلـى أن أبـدأ جتهيـز                

فكنت يف قمة الفرح والسعادة ذا اخلـرب        . وراق املطلوبة للتعيني يف الشركة    األ
 الذي مل    العظيم القمص فلتاؤس السرياين    وقديسهوشكرت ربنا يسوع املسيح     

 هـذه  اجتـاه  يف كل خطوة أخطوهـا يف  اًيتركين حلظة واحدة بل كنت شاعر   
  .الشركة انه واقف جبواري ويساندين

ومت تعييين يف هذه الشركة وأشكر ربنا يسوع املسيح على حمبته لنا كمـا              
  . على مساندته يل ووقوفه معيأبينا القمص فلتاؤسأشكر 

  بركة صلواته وشفاعاته فلتكن معنا مجيعاً آمني
  



aًعاش متضعا a  

 }٨٦{

  

 " كــاربــلُ  مجي الرــلُ  الَّـــذكتلَـــى يع  بكَـــانَ الــرو  بالــر كَلَـــهتم"   
   )٧: ١٧ إر( 
–– 

  
حـادث كـبري    م على أثر نقل دم بعد       ٢٠٠١ منذ عام    Cأصبت بفريوس   

  . يوماً حىت أفاقين اهللا بشفاعة مجيع قديسيه٤٨أدخلين يف غيبوبة ملدة 
وقد اكتشفت إصابيت بالصدفة بعد ذلك احلادث حبوايل سنتني، وذهبت إىل           

هادي جربان وقد أمجعا علـى العـالج   / فؤاد ثاقب مث إىل الدكتور / الدكتور  
أسبوع، وقد ظهـر بعـض     أسبوع مبعدل حقنة كل      ٤٨حبقن اإلنترفريون ملدة    

التحسن ولكن بعد توقف العالج بستة أشهر أظهرت التحاليـل أن الفـريوس             
 نفقرر الطبيب املعاجل إعادة العالج ملدة ثالثة أشهر أخرى، ولك        . مازال موجوداً 

مع أول حقنة حدث قيء دموي شديد دخلت على أثره املستشفى يف العنايـة              
 تبني أن الفريوس تـسبب يف دوايل يف         املركزة، وبعد عمل الفحوصات الالزمة    

املريء وقرح يف املعدة وهي سبب هذا القيء الدموي وكذلك حدث تضخم يف         
الطحال وتليف يف الكبد فتوقفت عن العالج متاماً على أمل العثور على عـالج        

  .جديد ال يتعارض مع حاليت املرضية
بـدأنا   سنوات وهو سـوفالدي و     ٥وبالفعل ظهر دواء جديد بعدها مبدة       

اإلجراءات الالزمة لتلقي العالج وكان املقرر أن يستمر العالج ملدة ستة أشهر            
متواصلة واستمريت يف أخذ العالج حوايل أربعة أشهر ويف الشهر اخلامس قرر            
الطبيب وقف العالج متاماً ألن نسبة الصفراء زادت جداً وقـال يل بـاحلرف              



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٨٧{

  

ك شهادة الوفاة ألن كرات الـدم  الواحد لو مت أخذك للعالج معناه إين أكتب ل     
 والـصفراء زادت نـسبتها   احلمراء اخنفضت إىل النصف وكذلك اهليموجلوبني  

وكانت حـاليت الـصحية يف      " استسقاء  " وأيضاً يوجد ماء على الكبد      . جداً
اً عن شفائي فتملكين حزن وضـيق وسـاءت     زتدهور شديد وكان الطب عاج    

مل يف رمحة ربنا يسوع املسيح وحمبته لنـا  حاليت النفسية جداً ولكنين مل أفقد األ     
إذ أنه حني يعجز الطب تظهر يد اهللا املعجزية من خالل شـفاعة القديـسني               

 شفيع املستحيالت   قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    العظماء وباألخص   
والذي تشفعنا به كثرياً ورتب لنا والدي أبونا مينا زيارة لدير السيدة العـذراء              

 وهناك تقابلنا مع أحد اآلباء الرهبان الذي كنا   أبينا فلتاؤس  ألخذ بركة    السريان
أبينـا  نعرفه جيداً وأعطاين زجاجة زيت صغرية وقال يل هذا الزيت مـن يـد      

، وكان يقوم بتوزيعه على الناس واآلباء قبل انتقاله إىل          القديس القمص فلتاؤس  
  .سالسماء، وأعطاين أيضاً بعض من متعلقات أبينا القدي

فشكرته على هذا وأخذت زجاجة الزيت وتأكدت أن غطـاء الزجاجـة            
مث ذهبت إىل موضع جسد أبينا      . حمكم الغلق جيداً ووضعتها يف جيب القميص      

القديس وأخذت بركته وتشفعت به كثرياً وطلبته بدموع كثرية أن يتـدخل يف            
  .هذا املوضوع ويشفيين من هذا الفريوس الصعب

لدير لشراء بعض األشياء من هناك، وإذ بأبينـا         وبعد ذلك دخلت مكتبة ا    
الراهب املوجود يف املكتبة يقول يل ما هذا الذي يف جيب قميصك؟ وعنـدما              

 فأخرجت الزجاجـة مـن   أبينا فلتاؤسنظرت إىل اجليب وجدته غرقان بزيت      
جييب وإذ يب أجد أن الزجاجة فارغة متاماً، والغطاء حمكم الغلق فحزنـت ألين              



aًعاش متضعا a  

 }٨٨{

  

 منذ فترة أن أضع نقطـة  اًكنت متعود ألين  .  لن يسمح يل بالشفاء    ظننت أن اهللا  
من زيت القديسني على املاء وأشرا مع الدواء لكي بربكة صـاحب الزيـت              

فذهبت إىل سيدنا األنبا متاؤس رئيس الدير وأخربته باملوضوع وأظهرت          . أُشفى
س للـشرب   له الزجاجة املغلقة وهي فارغة متاماً فقال يل سيدنا أن الزيت لـي            

ولكنه للربكة والدهن به وهذه عالمة على أنك قد نلت الشفاء العاجل بالفعـل   
  .أبينا فلتاؤسبربكة 

ففرحت جداً هلذا الكالم وأخذت بركته وانصرفت من الدير وأنا يف غايـة       
  .الفرح والسعادة

وبعد ذلك ذهبت لعمل التحاليل حسب طلب الطبيب املعاجل ملتابعة حاليت           
ت املفاجأة السارة والعظيمة جداً إذ قد أظهرت نتيجة التحاليـل           املرضية وكان 

ففرحنا جداً هلذا العمل املعجزي الذي      . Cبالسالب أي ال يوجد عندي فريوس       
وذهبت أكثر من مرة ملعمل     أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين      مت بشفاعة   

  .التحاليل وكانت كل مرة تظهر النتيجة بالسالب
جيدة جداً وأشكر ربنا يسوع املسيح الـذي مـن علـى    وأنا اآلن بصحة  

وقديسنا العظـيم القمـص     بالشفاء العاجل بربكة وشفاعة أمنا العذراء مرمي        
 شفيع املستحيالت الذي حنبه مجيعاً من كل قلوبنا وذهبت إىل           فلتاؤس السرياين 

ولقديسه العظيم القمص فلتاؤس    دير السيدة العذراء السريان ألقدم شكري هللا        
  . وأويف نذوري اليت نطقت ا شفتايالسرياين

  .بركة شفاعته فلتشملنا مجيعاً آمني
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٨٩{

  

 "تفإِلَى فَالْت الَةص كدبإِلَى عو هعرضا تهأَي  بعِ  إِلَهِـي  الـرـماسو 
اخرالَةَ الصالصي وا الَّتلِّيهصي كدبع كام١٩: ٦أخ ٢(   "أَم(   

– 
  

نبيل فكري  / يف قليب بصفة مستمرة فذهبت إىل الدكتور        كنت أشعر بوخز    
وأجريت رسم قليب فأظهر أن هناك ضعف يف عضلة القلب ونصحين الـدكتور          
نبيل بعمل إيكو على القلب وكانت النتيجة أن هناك ضيق يف الشريان التـاجي        

رار الطبيب أنه البد من عمل قـسطرة وتركيـب دعامـات            األمامي وكان ق  
  .للشريان

فخرجت من عند الطبيب وأنا يف حالة نفسية سيئة جداً ورفعت قليب لرب             
اد يسوع وشكوت له أمري وعجزي وعدم مقدريت املالية حيث أنين مجعت            

فقلـت  . كل ما أملك وقمت بشراء سيارة للخدمة وليس لدي أي شيء اآلن           
وحدك الذي تقدر على كل شيء فأرجوك أن تتـدخل يف حيـايت             يارب أنت   

والشريان الضيق توسعه واملسدود تفتحه والقلب اللي أنت ساكن فيه تـشفيه            
 مفـرح القلـوب وشـفيع       أبينا القديس القمص فلتاؤس الـسرياين     بشفاعة  

  .املستحيالت متد أيديك وتشفيين وال حتوجين ألحد غريك
 وأنـا كلـي   لبار القمص فلتاؤس السرياين  أبينا ا وقمت بدهن قليب بزيت     

  .إميان وثقة أن ربنا سوف يتدخل بشفاعة هذا القديس العظيم
 تعرف على األوراق املطلوبة يف التأمني    أبعد ذلك ذهبت إىل املستشفى لكي       

فأخذت مجيع الكـشوفات    . الصحي لكي أعمل هذه العملية عن طريق التأمني       



aًعاش متضعا a  

 }٩٠{

  

يب املتخصص وعندما رآها قال يل بالفعل      واألشعات والتحاليل وذهبت إىل الطب    
البد من إجراء لك عملية قسطرة وتركيب دعامات حسب ما يوضـح أثنـاء              
القسطرة ولكن قبل ذلك سوف جنري لك كشوفات وأشعات وحتاليل أخـرى        

  .هنا عن طريق التأمني الصحي
ن أ وأقول لـه أرجـوك   ألبينا فلتاؤسوأنا كنت دائم الطلب من كل قليب   

  .ين أنا مش محل هذه العمليةتتدخل أل
وقام الطبيب بالكشف على وعمل األشعة اإليكو مرة أخرى وعندما رآها           

سبحان اهللا أشعة اإليكو األوىل توضح أنه البد من إجـراء قـسطرة             : قال يل 
 أما األشعة الثانية توضح أن قلبك سليم متاماً وليس به أي علة         توتركيب دعاما 

 أي ضيق أو انسداد أو أي شيء من املوجـود يف            وال يوجد يف شرايني القلب    
األشعة األوىل وبالتايل أنت غري حمتاج ألي عملية وال قسطرة وال دعامات بـل             

فكان كالم الطبيب كالندى    . إنك يف حالة صحية جيدة جداً وأنت معاىف متاماً        
  .بالنسبة يل وكنت يف منتهى السعادة والفرح

ر بأي آالم يف القلب وسوف أعـيش        وأنا اآلن بصحة جيدة جداً وال أشع      
جمد وأشكر ربنا يسوع املسيح على عظم صـنيعه معـي           أال حيايت أسبح و   وط

ب برية كوك قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين   واستجابته لعبده بشفاعة    
اً يل من كـل األمـراض       ذشيهيت ومفرح قلوبنا الذي صار امسه يف حيايت منق        

، وها   أحتاجه أو أطلبه فإنه يرافقين وال يتركين       والتجارب وشفيعاً يل يف كل ما     
  .هو ال خيذلين وال يتخلى عين وحيميين من كل شر

  كل ظروف حياتنا آمني بركة شفاعاته تسندنا يف



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٩١{

  

 عبِيــدك  وصــالَة  عبــدك  صــالَة  مــصغيةًإِلَى أُذْنــك  لــتكُن  ســيد  يــا" 
ينونَ الَّذرِيدافَةَ يخم ماس١١: ١ نح(   "ك(   

–– 
  

يتذوق فرحاً ال ميكن وصفه وجيد معونة مسائيـة         من خيترب صداقة القديسني     
حني تغلق أمامه املنافذ األرضية، فالقديسون فعالً موجودون معنا، وليس مـن            

لدينا إمياناً أم يصلون ويطلبون     الضروري أن يظهروا لنا لكي حنس م ولكن         
قديسنا العظيم القمص من أجلنا وأن اهللا يرسل دائماً قديسيه ملعونتنا وخصوصاً          

  . شفيع املستحيالت ومفرح القلوب وحمب اجلميعفلتاؤس السرياين
ابين كريلس طالب جامعي يف السنة الرابعة معهد خدمة اجتماعية أخذ دور            

 يف التحسن فخرج من املرتل وبعـد   وبدأاً مكثفاًجبرد شديد جداً وأخذ له عال    
عدة ساعات رجع لنا وبعد نصف ساعة من رجوعه املرتل كان يصرخ من شدة          
اآلالم اليت كان يشعر ا يف بطنه فقمت بعمل كوب من النعنـاع والكمـون               
وشربه ولكن اآلالم ازدادت وأخذ يصرخ ويتلوى من شدة األمل فأخذه والـده             

 به إىل املستشفى وهناك أعطوه ثالث حقن وكتبوا له عالجـاً            وإخوته وذهبوا 
وقد أخذ من العالج ولكن بدون أي فائدة وكان يصرخ من شدة األمل فذهب              
به والده إىل طبيب خاص يف عيادته وقام بالكـشف عليـه وعمـل بعـض                
الفحوصات مث قال لنا عنده تلوث باملعدة وأعطاه بعض احملاليل وبعض احلقـن             

الجاً وأخذ العالج ولكن كل هذا كان بدون أي جدوى وبـدون            وكتب له ع  
أي حتسن فاتصلنا بالطبيب املعاجل فقال لنا اذهبوا به إىل املستـشفى وبالفعـل              



aًعاش متضعا a  

 }٩٢{

  

ذهب به والده إىل املستشفى للمرة الثانية وأنا كنت جالسة يف املرتل وكنـت              
ان يصرخ من أصلي إىل اهللا أن يرفع عن كريلس هذه اآلالم الصعبة ألنه عندما ك  

  نا القديس القمص فلتاؤس السرياين    يأبمل كان قليب يتقطع ومسكت كتاب       األ
م أرجوك  ووكنت أناجيه وأقول له أنت صاحب القلب الرح       " القلب الرحوم   " 

أن ترحم ابين وتتشفع من أجله لكي يشفيه ربنا يسوع املسيح وكالم كثرياً مثل              
  ...هذا 

وأعطوه هناك حماليل وحقن داخـل      ورجع كريلس مع والده من املستشفى       
احملاليل ومنها حقنة مسكن قوي جداً ولكن كل هذا كان بدون أي فائدة إذ أنه           

ي نتيجة ملموسـة    أكان ما زال يصرخ من شدة اآلالم ومل تأت هذه األدوية ب           
لكنه كان يزداد صراخ من شدة اآلالم فقلت له يا ابين العالج مش جايب نتيجة   

نا يأبت وال األطباء وقد احتار اجلميع معاك ومسكت كتاب          معاك وال املستشفيا  
وقلت له خذ هذا الكتاب واطلب شفاعته بإميان وربنا سوف يتمجـد            فلتاؤس  

  .معاك ويشفيك بشفاعة هذا القديس العظيم أنا واثقة من ذلك
وبالفعل مسك كريلس كتاب القلب الرحوم وقبله بفمه مث وضعه على بطنه            

 أرجوك انزع مين هذه اآلالم ألين غـري قـادر علـى             تاؤسنا فل ايا أب وقال له   
  .احتماهلا وكان يبكي بدموعه من اآلالم

 دقائق أو أقل من وضع الكتاب على بطـن كريلـس            ٥وصدقوين خالل   
 وشعر كريلس براحة عجيبة ونام نوماً عميقاً جـداً مث           اختفت مجيع اآلالم متاماً   

ه ومعاىف متاماً وال يـشعر بـأي        استيقظ صباح اليوم التايل وهو يف كامل صحت       
  .آالم



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٩٣{

  

و جـسمه   أوكريلس اآلن بصحة جيدة جداً وال يعاين من أي أمل يف بطنه             
قديسنا العظـيم   كله ونشكر مجيعاً ربنا يسوع املسيح الذي استجابة لشفاعة          

 الذي فرح قلوبنا مجيعاً ويف أي وقت نطلبـه جنـده            القمص فلتاؤس السرياين  
وحمبته وشفاعته مشلت الكثريين هنا يف الوادي اجلديد فهو  جبوارنا يسندنا ويقوينا    

معني لكل نفس متعبة، ولكل نفس حمتاجة معونة مسائية ويسرع ويسند ويشجع            
  .اجلميع مبحبته الكبرية وشفاعته القوية

  بركة شفاعته تشملنا مجيعاً آمني
  





 

  
  القديس أنبا يوحنا القصري

  
  
  
  
  
  



aًعاش متضعا a  

 }٩٤{

  

   "أُجــــــــرةٌ  الْــــــــبطْنِ ثَمــــــــرةُ الــــــــرب  عنــــــــد مــــــــن مــــــــرياثٌ  الْبنــــــــونَ هــــــــوذَا" 
   )٣: ١٢٧مز ( 
– 

  
 هـو   وأبونا البار القمص فلتاؤس السرياين    يتمجد اهللا يف أعمال قديسيه،      

شفيع املستحيالت وهذا ليس قوالً فردياً ولكن بناًء على معجزات كثرية حدثت      
بشفاعته اليت يقدمها لرب اد يسوع املسيح استجابة لطلبات مـن يطلبـون             

  ... معنا شفاعته وهذه إحدى املستحيالت اليت حدثت
تزوجت منذ فترة طويلة ومل حيدث لزوجيت محل فذهبت إىل أحد األطبـاء             
املتخصصني فقام بعمل الفحوصات الالزمة من حتاليل وأشعات وغريه وكانـت    
الصدمة أنين أعاين من مشكلة صعبة وهي عدم وجود حيوانات منويـة ائيـاً              

ث سـنوات   فأخذت عالجات كثرية واستمريت يف العالجات أكثر من ثـال         
وقمت بعمل حتاليل كثرية، ولكن دون أي تقدم يف احلالة، مث نصحين الطبيـب              

وبالفعل توجهنا إىل إحدى املستشفيات الـشهرية       . أن نلجأ إىل احلقن اهري    
 الالزمة يل ولزوجيت قرر الطبيـب       واملتخصصة يف ذلك وبعد عمل الفحوصات     

اشرة ومتت العملية وكانـت     عمل عملية سحب احليوانات املنوية من اخلصية مب       
. الصدمة حيث أبلغنا الطبيب أنه ال يوجد أيضاً أي حيوانات منوية يف اخلـصية          

وكانت هذه خيبة أمل كبرية حيث أننا بنينا آمالنا على هذا احلـل، ويف هـذه              
. احلالة يكون استحالة وجود أطفال يف حياتنا وسنحرم من األوالد طول العمر           



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٩٥{

  

يق وكانت حالتنا النفسية سيئة جداً للغاية ولكـن مل          فتملك علينا احلزن والض   
  .نفقد األمل يف رمحة اهللا وعجائبه

وكنا نطلب مجيعاً كأسرة واحدة من رب اد يسوع املـسيح أن يرزقنـا           
 شفيع املـستحيالت،    أبينا البار القمص فلتاؤس السرياين    نسالً صاحلاً بشفاعة    

أبينا البار القـديس القمـص      ك جاء   وأثناء ذل . ومتسكنا مجيعاً بشفاعته القوية   
:  إىل زوجيت يف رؤيا مجيلة عن طريق احللـم وقـال هلـا             فلتاؤس السرياين 

   ونظر هلا بابتسامة مرحية جـداً وكـان 
وجهه مضيئاً كالشمس، وعندما روت زوجيت هذه الرؤيا فرحنا جداً وحـدث            

مئنان وقالت زوجيت هذه عالمة قوية من قديسنا العظـيم          لنا مجيعاً ارتياح واط   
شفيع املستحيالت وأنه سوف يتشفع من أجلنا لكي يرزقنا اهللا نـسالً صـاحلاً            
حسب إرادته الصاحلة وهذا هو إمياننا وثقتنا يف اهللا أنه سوف يعطينـا نـسالً               

نطلبه  وكنا مجيعاً متمسكني به و     أبينا احلبيب القمص فلتاؤس السرياين    بشفاعة  
بدموع كثرية، ونقول له تدخل يف هذا املوضوع وحول املـستحيل إىل غـري              

  .مستحيل وفرح قلوبنا
ة جداً إذ ذهبنا إىل نفس املستشفى إلعـادة      عوبالفعل كانت االستجابة سري   

 أبينا فلتاؤس احملاولة مرة أخرى وقبل دخويل إىل غرفة العمليات أخذت صورة           
ب الطبيب من اخلصية عـدد كـبري مـن          معي ومتت العملية بنجاح، إذ سح     

احليوانات املنوية وكان هذا بالنسبة للطبيب ويل معجزة كبرية ألنه حاول قبـل             
ذلك ومل جيد أي شيء، وأيضاً دخلت زوجيت غرفة العمليات لكـي يـسحب     

كثر ولكن ظهرت املعجزة األخرى إذ أنه سـحب         الطبيب بويضة أو اثنني باأل    



aًعاش متضعا a  

 }٩٦{

  

 سبب ذهول ودهشة الطبيب إذ قال لنا هذا عمل    أكثر من هذا بكثري وكان هذا     
ومتت عملية احلقن اهري بسالم وكان علينا االنتظـار  . اهللا وليس عمل الطب 

 يوماً حىت تظهر نتيجة التحاليل وكانت فترة توتر وقلق ولكن كنا يف حالة              ١٥
إميان وثقة بأن من وقف معنا وأمت كل هذه املعجزات سوف يكمل معنـا وال               

، وانقضت املدة وبالفعل أظهرت التحاليل أن زوجيت حامل مبعونـة رب            يتركنا
 أبينا فلتـاؤس  اد يسوع املسيح بعد أن كان احلمل مستحيالً لكنه مت بشفاعة            

  .شفيع املستحيالت
تعرضت زوجيت لرتيف مرتني يف الثالثـة شـهور األوىل      وأثناء فترة احلمل    

هر الرابع ولكن اهللا أنقذها مـن       وأيضاً تعرضت لرتيف حاد جداً يف أواخر الش       
 إذ كانت زوجيت طوال التسعة أشهر فترة احلمل         أبينا فلتاؤس كل هذا بشفاعة    

، وكانت تـدهن نفـسها      أبينا فلتاؤس تضع كيس على بطنها يوجد به صورة        
بالزيت اخلاص بقدسه كل يوم حىت انقضت فترة احلمـل، ومتجـد اهللا معنـا               

 إذ ولدت زوجيت طفلني مجيلني      ؤس السرياين القمص فلتا بشفاعة حبيبنا العظيم    
  .جداً، وإما يف كامل منومها وال يوجد عندمها أي مشاكل صحية

وفرحنا مجيعاً هلذا العمل املعجزي اجلبار وشكرنا وجمدنا ربنا يسوع املسيح           
 وأعطانا هـذا    أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    الذي استجاب لشفاعة    

 يتمنيان بأن يكونـا  وامرأةل اهللا أن يفرح قلب كل رجل وأسأ.. النسل املبارك  
قديـسنا العظـيم القمـص     أباً وأماً ويعطيهما اهللا كما أعطانا بربكة وشفاعة         

  . شفيع املستحيالتفلتاؤس السرياين
  بركة شفاعته تشملنا مجيعاً آمني



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٩٧{

  

   "يعولُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  فَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  علَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  أَلْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ" 
   )٢٢: ٥٥مز ( 
– 

  
 عاماً وعرضتها على أطباء كثريين يف هـذا         ٢٦مريضة نفسياً منذ    يل أخت   

هلـا دواء مـستورد     التخصص وأخرياً استقرينا على أحد األطباء الذي كتب         
وابتـدأ  . وكانت متجاوبة معه لسنني طويلة، وكنا نعيش معها يف شقة واحدة          

زوجون ويتركون املرتل ويذهب كل واحد إىل مرتله وكانـت          إخويت الكبار يت  
. مور شبه مـستقرة   أخيت املريضة مرتبطة م جداً وتسمع كالمهم وكانت األ        

وفجأة مل جند يف الصيدليات هذا الدواء املستورد ألن قد منعوا استرياده وكـان            
وبدأنا رحلة املـرار والعـذاب      . يوجد بديل دواء مصري لكن كان غري جمدي       

الرهيب حيث أا كانت كل يوم تثور وتقوم بضرب كل من يقابلها وكانـت              
تؤذي نفسها إىل أن تصاب باجلروح يف جسدها، وقمنا بترك املرتل هلا وسـكنا       
يف املرتل العلوي حيث أن العمارة كلها ملكنا وكان ال ميكن احلياة معها لعـدم        

وكنا نشوف العذاب لكـي  استقرار حالتها ولكننا كنا متابعني حالتها ونظافتها      
  .نقوم بنظافتها

دوية أكثر من مرة ولكنها مل تأت بنتيجـة ومل        وقام الطبيب املعاجل بتغيري األ    
  .تتحسن حالتها بل كانت تزداد سوءاً

فالتجأنا مجيعاً إىل الطبيب الشايف احلقيقي ربنا يسوع املسيح وصلينا بدموع           
 القمـص  بأبينا البار املكرم جداً      كثرية لكي يتحنن على أختنا ويشفيها وتشفعنا      



aًعاش متضعا a  

 }٩٨{

  

 وقلت له أنا طالبة شفاعتك من أجل أخيت املسكينة، أرجوك           فلتاؤس السرياين 
اعمل معها معجزة كما عملت مع كثريين غريها وقمت بدهنها مـن الزيـت              
اخلاص بأبينا القديس كما وضعت صورة كبرية لقدسه يف احلجرة اليت تنام فيها             

أبينا  وثقة أن اهللا سوف يتدخل ويشفيها بشفاعة         اًنا إميان اختنا املريضة وكان عند   
  . شفيع املستحيالتفلتاؤس

ويف إحدى األيام وجدت أخيت فرحانة ومتهللة فقلت هلا ماذا حدث لك؟            
فقالت يل أن أبانا فلتاؤس كان عندها باألمس ورشم عليها عالمـة الـصليب              

 حجريت وإذ بنور قوي      وتقول وأنا جالسة يف    أبونا فلتاؤس وابتدأت توصف يل    
 أبينـا فلتـاؤس    وتشكل هذا النور بصورة      أبينا فلتاؤس جداً خرج من صورة     

 مث رفع يده يف اجتاهي ورشم على عالمة الصليب وكانت           اً ومبتسم وكان فرحاً 
وبعد  : احلجرة كلها منورة وقال يل    

  . ومعها اختفى النورينا فلتاؤسأبذلك اختفت من أمامي مالمح 
ففرحنا مجيعاً هلذا الظهور العظيم الذي لقديسنا العظيم وجمـدنا اهللا الـذي    

 إىل أختنا املريضة الذي     أبينا القديس القمص فلتاؤس   استجاب لصلواتنا وأرسل    
تغريت تغرياً كامالً، حيث أا هدأت جداً وامتنعت عـن أخـذ أي أدويـة                

نظافة نفسها وتقوم بكل عمل يف املرتل دوء وسـالم         وأصبحت طبيعية وتم ب   
وتتعامل معنا بطيبة وحنان وحمبة مل نرها من قبل، وأصبحت تعيش معنا يف مرتل              

  .واحد بدون أي مشاكل واالبتسامة ال تفارقها
. ها من هذه احلالة النفسية الـصعبة      ؤوهي اآلن بصحة جيدة جداً ومت شفا      

جد ربنا يسوع املسيح ونعظمه ألنـه يف        وسوف نعيش طوال حياتنا نشكر ومن     



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }٩٩{

  

كل وقت ويف كل زمان يشرق علينا مبثل هؤالء القديسني الذين ميجـدوا اهللا              
أبينا القـديس العظـيم     بأعماهلم ويتعظم امسه القدوس يف معجزام وال سيما         

 وشفيع املستحيالت ومفرح القلوب وقد فرح قلوبنا        القمص فلتاؤس السرياين  
ه ألختنا وحنن مجيعاً حنبه من كل قلوبنا وحنتفظ بـصورة يف            حبضوره لنا وشفائ  

  .منازلنا وندعوه يف كل أمور حياتنا وهو يسمعنا ويستجيب لنا يف كل شيء
  ته تشملنا مجيعاً آمنياشفاعصلواته وبركة 

  




 

  
  األنبا باخوميوس الكبريالقديس 

  
  
  
  
  
  



aًعاش متضعا a  

 }١٠٠{

  

 " كـــــــــــــاربي اُهللا مالَّــــــــــــــذ لَــــــــــــــم ــــــــــــــدعبي ــــــــــــــالَتالَ يصو ــــــــــــــهتمحــــــــــــــي رنع "  
   )٢٠: ٦٦مز ( 
–– 

  
 ٣٩٧،٥م على جمموع    ٢٠١٦العامة عام   ماريل على الثانوية    حصلت ابنيت   

وكنا نريدها مجيعاً أن تلتحق بكلية الصيدلة، ولكن لألسف يف          % ٩٧مبا يعادل   
فقمنا % ٩٧،٢ مبا يعادل    ٣٩٨،٥هذه السنة كان احلد األدىن للقبول بالصيدلة        

بعمل تظلم إلعادة تصحيح بعض املواد، مث جاءت نتيجة التظلم خميبة لآلمـال،             
أي شيء وأصابنا اإلحباط ولكن مل نفقد األمل وتشفعنا مجيعـاً           ومل يضف لنا    

، وذهبنا إىل دير السريان حيث يوجـد        بأبينا احلبيب القمص فلتاؤس السرياين    
 أنـه سـوف     اًمزاره ووضعنا امسها على جسده الطاهر وكان عندنا ثقة وإميان         
 فلتـاؤس أبينـا   يتدخل ولو يف اهلزيع األخري ومن ثقيت وإمياين باهللا وشـفاعة            

 أكتوبر ودفعـت مـصاريف      ٦املستجابة حجزت البنيت بكلية الصيدلة جبامعة       
 ألف جنيه وكذلك حجزت هلا الـسكن يف بيـت طالبـات             ٢٣التريم األول   

بأكتوبر ومل يتبق على الدراسة سوى عشرة أيام وجهزنا هلا شنطة السفر كاملة             
تعليم بالقاهرة وتقابلت للدراسة يف أكتوبر وذهبت بعد ذلك إىل وزارة التربية وال 

ا منوذجية  أهناك مع إحدى مستشارات الوزارة وعرضت عليها إجابات ابنيت و         
مستحيل فكلفتين بعمل تظلم على التظلم للمرة الثانية، وهذا         . جابات الوزارة كإ

 أبينـا أن يغري من األمر شيء، ولكن كان عندنا أمل يف شـفيع املـستحيالت     
و يف اهلزيع األخري، وكنـا نتواصـل مـع هـذه      العظيم أن يتدخل ول    فلتاؤس



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٠١{

  

املستشارة وهي تقول لنا حنن يف انتظار وصول الورق من الكـونترول إلعـادة    
املستشارة رسالة على   تصحيحه للمرة الثالثة وبعد حوايل مخسة أيام أرسلت يل          

  .مربوك لقد مت تصحيح الورق: املوبايل تقول فيها
عجزات؟ وأسرعت وذهبت فوراً إىل     ومل نصدق أنفسنا هل حنن يف عصر امل       

الكونترول وأنا يف غاية السعادة والفرح وأحضرت شهادة جناح ابنيت بالدرجات           
 درجة أكثر مما حنتاج حيث كنت يف احتيـاج لدرجـة            ٣٩٩،٥اجلديدة وهي   

صبحت أوالتحقت ابنيت بكلية الصيدلة و . جاب لنا درجتنيفأبينا فلتاؤسواحدة 
  .ملوجود بنفس اجلامعة بالصف الرابع بطب األسنانبرفقة شقيقها األكرب ا

وشكرنا ربنا يسوع املسيح من عمق قلوبنا على هذا العمل املعجزي الذي            
 شـفيع   قديسنا العظيم القمص فلتـاؤس الـسرياين      مت بصلوات وشفاعات    

  .املستحيالت الذي فرح قلوبنا مجيعاً
وشكرناه على هذا   وذهبنا إىل دير السريان حيث يوجد مزار قديسنا العظيم          

  .مام اهللاأالعمل العظيم وأوفينا النذور اليت نطقنا ا 
  بركة صلواته وشفاعاته تشملنا مجيعاً آمني

  



 
  

  القديس األنبا أرسانيوس



aًعاش متضعا a  

 }١٠٢{

  

ــ"    "بِــــــسالَمٍ  اذْهبِــــــي. شــــــفَاك قَــــــد  إِميانــــــك. ابنــــــةُ يــــــا  ثقــــــي: لَهــــــا الَفَقَــــ
   )٤٨: ٨ لو( 

–– 
  

ومتزوجة ولدي ولدين، وكانت حيايت تـسري بـصورة         أنا أعمل مهندسة    
وهناك أمل يف رجلي ة طبيعية حىت جاء يوم وجدت نفسي أسري بطريقة غري طبيعي         

  .غري طبيعي
وكان ذلك يف عيد الغطاس ايد فذهبت إىل الطبيب وبعد الكشف عمـل    

وكانت النتيجة إنين أمحل صليب مرض      " حتاليل وأشعات   " بعض الفحوصات   
 التنبيه  وومن مراحم اهللا أن أمل رجلي كان ه       . السرطان يف الرئة والكبد والعظام    

  .شف وجود السرطان يف جسمييل لكي أستطيع أن أكت
كن قد زرت أديرة وادي النطرون يف حيايت، رمبا زرت          أيف ذلك الوقت مل     

ويف أحد األيام أتت لزياريت ابنة خـاليت        . تني أديرة مصر القدمية فقط    مرة أو اثن  
ختربين بأا كانت يف زيارة إىل دير السريان وطلبت من أحد الرهبان أن يصلي              

أبينا القديس القمـص    فيها امسي ووضعتها عند جسد      من أجلي وكتبت ورقة     
 وقالت يل أنه قديس عظيم واهللا يتمجـد كـثرياً بـشفاعاته          فلتاؤس السرياين 

  .وطلباته من أجل كل واحد
 مع سلسلة الكتب اليت تتكلم عن       ألبينا فلتاؤس ومرة أخرى وصلتين صورة     
ـ        حياته ومعجزاته وفرحت ا جداً      شـيئاً ي  وشعرت أن اهللا سوف يعمـل مع

وقمت . بصلوات هذا القديس العظيم الذي دخل حيايت يف هذا الوقت الصعب          



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٠٣{

  

أبينا القديس القمص فلتاؤس    بزيارة إىل دير السريان وهناك وقفت أمام جسد         
 وصليت إىل اهللا بلجاجة وتشفعت بقديسنا العظيم بدموع وصـدقوين           السرياين

ي شعرت بقوة كـبرية     يف اللحظات اليت كنت واقفة أمام جسده وأبكي بدموع        
يف داخلـي الراحـة     جداً دخلت جسدي ونزعت مين اخلوف والقلق وزرعت         

والسالم والطمأنينة وشعرت أنين صرت إنسانة جديدة وأن املرض انتزع مـين            
 وأنا يف قمة النشاط واحليوية وكنـت        أبينا فلتاؤس بالكلية وخرجت من مزار     

ال أشعر بأي تعب أو إرهـاق أو        ورجعت مرتيل وأنا    . فرحانة جداً ذه الزيارة   
أي شيء آخر مما كنت أشعر به بل كنت يف قمة النشاط والفـرح والـسالم                

  .الداخلي العجيب
وقبل ذهايب إىل دير السريان كنت قد بدأت العالج الكيماوي وأخـذت            
أول جرعة وبعد رجوعي من الدير ذهبت إلجراء أول أشعة وحتاليل بعد أخـذ             

قديـسنا  عجزة العظيمة اليت صنعها معي اهللا بشفاعة        الكيماوي وهنا ظهرت امل   
إذ أظهرت مجيع الفحوصات مـن أشـعة        . العظيم القمص فلتاؤس السرياين   

وحتاليل شفائي التام من مرض السرطان يف الرئة والعظام إال إنه ما زال موجود              
كامنة " يف الكبد بعض اخلاليا السرطانية ولكنها كانت غري فعالة أي غري نشطة        

ففرحت جداً هلذه النتيجة املعجزية اجلبارة اليت متـت         . وال يوجد هلا أي تأثري    " 
  . إنه حقاً شفيع املستحيالتقديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياينبشفاعة 

آلن بصحة جيدة جداً، ومواظبة على عمل الفحوصات الدورية مـع           وأنا ا 
 املرض الصعب وأشكر    طبييب اخلاص املعاجل يل وكلها تثبت شفائي التام من هذا         

قديسنا العظيم القمـص    من عمق قليب الذي شفاين بشفاعة       ربنا يسوع املسيح    



aًعاش متضعا a  

 }١٠٤{

  

ين الذي أشعر بوجوده معي يف كل ظروف حيايت سواء املرضية           فلتاؤس السريا 
  .أو العادية

واية األمر أشعر أن جتربة املرض اليت مسح ا اهللا يل كانت مفيدة حيـث               
ن يعيش معنا ومل أكن أعرفه من قبل وسوف أعيش          دلتين على قديس عظيم كا    

طول عمري أجمد اهللا على عظم صنيعه معي ومرامحه الكثرية على وحتننه بشفاعة         
  .وقديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياينحبيبنا 

   آمنيفلتكن معنابركة صلواته وشفاعاته 
  





 

  
  موسى األسودالقديس األنبا 

  
  
  
  
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٠٥{

  

 الْمـرض  وأُزِيـلُ  ومـاَءك  خبـزك  فَيبـارِك  إِلَهكُم الرب وتعبدونَ" 
نم نِكُمي٢٥: ٢٣ خر(  " ب(   
–– 

  
 منذ زمن طويـل،     أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    تشرفت مبعرفة   

ويعرف أسريت بالكامل وتقابلنا معه كثرياً، وكل ما أملك من عطايـا اهللا هـي    
  .أبينا فلتاؤسبصلوات 

أبينا القديس القمـص    وسأحكي لكم عن معجزة عجيبة وحديثة أجراها        
ون الذي كـان عنـده أورام يف        چ/  مع زوج ابنيت املهندس      س السرياين فلتاؤ

حوض الكلى وتسببت يف احتباس البول مما استدعى تدخل جراحي سريع إلزالة       
هذه األورام ومن عالمات جناح اجلراحة أن يعود البول إىل مـساره الطبيعـي              

كمية البول من   بكميات طبيعية، وبانتهاء العملية مت تركيب قسطرة وبدأنا نتابع          
خالل قياسات القسطرة ولكن لألسف بدأت الكميات تتزايد بطريقة ملحوظة          

 يوم وهذا دليل على عدم جناح العملية والبد من تدخل جراحي مـرة              ١١ملدة  
 مارس وكنا   ١٦وكان ذلك يوم    . أخرى وبسرعة ملعرفة سبب التدهور احلادث     

 يف اليوم التايل أي يف      ياينقديسنا العظيم القمص فلتاؤس السر    سنحتفل بتذكار   
 وطلبنـا   ألبينا فلتـاؤس  فقمت أنا وزوجيت وأوالدي بعمل متجيد       .  مارس ١٧

 ويشفيه بـدون    ون وأن يتدخل يف هذا املوضوع     چ/ شفاعته من أجل املهندس     
وعند اية التمجيد مباشرةً قمت باالتصال لكي اعرف كميـة          . جراحة أخرى 

ين بأن البول عاد إىل كميته الطبيعية فقط من البول املتدفق من جسمه وإذ به خيرب    



aًعاش متضعا a  

 }١٠٦{

  

 دقيقة تقريباً، والقراءات اآلن عادت إىل طبيعتها وهذا ما كان يرجوه     ٢٠حوايل  
أبينا القـديس القمـص     الطبيب اجلراح منذ اية العملية وتأكدنا أن استجابة         

 لطلبنا كانت سريعة جداً ألنه تدخل بأسرع ما يكون وبدون           فلتاؤس السرياين 
احلاجة إىل غرفة عمليات وجراحة وختدير مرة أخرى وعادت كل األمـور إىل             

امل أبينا القـديس    عچون بصحة جيدة جداً بعد أن ت      وحالياً املهندس    .طبيعتها
  ..حبنانه معه يف أقل من نصف ساعة بعد ما وكلنا له هذه املهمة

إنه سريع االستجابة لكل الناس وهذا ما كنا نلمسه معـه وهـو وسـطنا               
باجلسد واآلن صار أكثر سرعة يف االستجابة لكل الذين يطلبون شفاعته عنهم            
بعدما سكن السماء وصار يرانا ويشعر بنا وبكل احتياجاتنا ليستجيب لطلبنـا            

  .ويفرحنا وقد صار شفيعاً خاصاً لنا مجيعاً
ونشكر ربنا يسوع املسيح من عمق قلوبنا الذي مـنح الـشفاء العاجـل              

قديسنا العظيم القمـص فلتـاؤس       صلوات وشفاعات    چون بربكة للمهندس  
   .السرياين

  .بركته املقدسة فلتكن معنا آمني




 
  البابا كريلس السادس



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٠٧{

  

 نأل بـــــــــــاالعتراف لــــــــــه  رمنأ و حــــــــــني  كـــــــــــل يف امســــــــــك  ســــــــــبح أ ينإ" 
   )١٥: ٥١سرياخ (   "استجيبت قد صاليت

–– 
  

أ كانت تقيم مبفردها يف املرتل وحيث أا جتاوزت السبعني    / والديت السيدة   
من عمرها فكنت أطمئن عليها من حني آلخر عن طريق التليفون، ويف أحـد              

 وأثناء احلديث معها بدأت تتكلم كالم غري واضح وغري مفهوم         األيام اتصلت ا  
فأيت معها املكاملة وذهبت بسرعة إليها حيث املسافة بيين وبينها تأخذ حوايل            

 دقائق، وعندما دخلت مرتهلا حيث أنين معي نسخة مـن مفتـاح املـرتل               ١٠
قاة على وجدا ملقاة على األرض وسط بقع دماء من رأسها ومساعة التليفون مل          

  .األرض جبوارها
/ فذهبت ا مسرعة إىل أحد األطباء املشهورين يف سوهاج وهو الدكتور            

وقـد  جرجس تكال فقام بالكشف عليها مث طلب أشعة مقطعية علـى املـخ،              
أوضحت األشعة أنه يوجد نزيف يف املخ وكان ضغط الدم مرتفعاً جداً فطلب              

نقلها إىل املستشفى ألـا      مخ وأعصاب أن ن    أخصائيجرجس وهو   / الدكتور  
حمتاجة عناية مركزة وبالفعل أدخلتها مستشفى الـدكتور تكـال التخصـصي          
وبدأت احلالة تسوء جداً ودخلت يف شبه غيبوبة وجتمع بعض أفراد األسرة معي             

وأمجع األطباء أا يف حالـة حرجـة جـداً           جداً حالتها   ساءتيف املستشفى و  
  . سنة٧٢ندها حوايل وخصوصاً أا يف سن شيخوخة حيث ع



aًعاش متضعا a  

 }١٠٨{

  

ويف اليوم الثالث من دخوهلا املستشفى جاء لزيارتنا أحد األحباء ومعه بعض            
 ويف ظهر الصورة متجيـد      بأبينا البار القمص فلتاؤس السرياين    الصور اخلاصة   

 وعملنا متجيـد    أبينا فلتاؤس فقمنا مجيعاً نصلي إىل اهللا ونطلب شفاعة        . لقدسه
شتم خبور كثيف جداً وكان له رائحة مجيلة مل ن        لقدسه ويف آخر التمجيد ظهر      

  .مثلها من قبل
أبونا القـديس القمـص     فاستبشرنا مجيعاً خرياً، وقلنا لقد حل يف وسطنا         

وصـدقوين بعـد   . وهو سوف يقوم بعمل شيئاً يفرحنا مجيعاً فلتاؤس السرياين   
ثواين معدودة فاقت والديت من الغيبوبة وطلبت أن تـشرب وتأكـل وقامـت     

 وكأن ال يوجد أي شيء فاستغرب اجلميع من هذا احلدث وجمدنا مجيعاً        جلست
  .قديسه العظيم القمص فلتاؤس السرياينرب اد يسوع املسيح وشكرنا 

وقام األطباء بعمل أشعة مقطعية على املخ وأوضحت انه ال يوجد أي أثـر              
 فكتب هلا الطبيـب املعـاجل     % ١٠٠للرتيف على اإلطالق وأا سليمة بنسبة       

  .تصريح خروج من املستشفى وخرجت والديت من املستشفى وهي معافية متاماً
وهي اآلن بصحة جيدة جداً وحنن مجيعاً يف فرح وسعادة تامـة وسـوف              
نعيش طوال حياتنا نشكر ومنجد ربنا يسوع املسيح الذي أنقذ والديت من نزيف            

 الذي  لسرياينأبينا القديس القمص فلتاؤس ا    املخ يف هذا السن بربكة وصلوات       
  .هو باحلقيقة شفيع املستحيالت ومفرح قلوبنا مجيعاً

  بركة شفاعته فلتشملنا مجيعاً آمني
  
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٠٩{

  

 أَنــــت َألنــــك شـــراً  أَخــــاف الَ الْمــــوت ظـــلِّ  وادي فــــي ســـرت  إِذَا" 
   )٤: ٢٣مز (   "معي

–– 
  

 للدير ألسجل معجزة شفاء حدثت معي إذ كنت اقتربـت مـن             تحضر
 أبيناالوفاة نتيجة تضخم يف القلب وارتشاح على الرئة، وشفيت بربكة وشفاعة            

 وحضرت خصيصاً ألشكره وأسجل عظمة عمله وقوته معي وأجمد رب       فلتاؤس
  ..لقديسه أن يعمل معي هذه املعجزة اد يسوع املسيح الذي مسح 

زوجة وعندي أوالد وبدأت رحلة املرض معي بآالم يف الثـدي           أنا سيدة مت  
والصدر وبالكشف قيل يل أنه التهاب بالصدر، وأخذت مضادات حيوية ثقيلة،           
ولألسف األمل حترك حنو الرقبة وبدأ الذراع يتوقف عن احلركة، وكنت أصرخ            

اآلالم اليت كانت تعتصرين ودخلت املستشفى مرتني، ولكـن التـشخيص           من  
واستمريت قرابـة   بات بالصدر والرئة وكنت أخذ مضادات حيوية أقوي         التها

شهر على هذا الوضع، وانتهى األمر بعدم قدريت على التـنفس واألمل حيـيط              
  .بذراعي والرقبة والصدر، واملضادات احليوية مستمرة بدون أي فائدة

بعد ذلك ذهبت إىل أستاذ دكتور يف جامعة اإلسـكندرية متخـصص يف             
 أشـعات   ٣ساسية والصدر، الذي رفض الكشف على قبل إجـراء          أمراض احل 

مقطعية على الصدر والقلب والظهر وإجراء أيضاً قائمة طويلة مـن التحاليـل             
: وبعد كل هذا كان التشخيص صعب جداً، إذ قـال يل          . الكلى والكبد والدم  

 أنت عندك انكماش يف الرئة نتيجة رشح مائي ميأل الرئتني، وعندك أيضاً تضخم            



aًعاش متضعا a  

 }١١٠{

  

حاد يف القلب واخنفاض يف وظائف الكلى وأحالين إىل املستشفى فوراً إلجـراء             
 وتـأثرت   اً جداً ريواألمر كان خط  " ببذل املاء من على الرئتني      " جراحة تعرف   

نا اأبجداً أنا ومجيع األسرة من هذا الكالم الصعب وصلينا إىل اهللا وطلبنا مجيعاً              
أنت ه نرجوك تدخل يف هذا املوضوع    وقلنا ل القديس القمص فلتاؤس السرياين     

عملت معجزات كثرية، فاعمل هذه املعجزة أيضاً كما عملت مع اآلخـرين،            
قديسنا العظيم القمص    وثقة بأن اهللا سوف يستجيب لشفاعة        اًوكان عندنا إميان  

  .فلتاؤس
القلب  " ألبينا فلتاؤس وذهبت إىل املستشفى وكان معي كتاب معجزات        

الم والتعب تعزيت يف قراءة الكتاب وكنت أناجيـه أن          ومن هول اآل  " الرحوم  
ألن الشعور الذي سيطر على أنين سوف أموت ولـن          ينقذين من اجل أوالدي     

أعود مرة أخرى إىل املرتل وزاد من خماويف أنين رأيت احلالتني اللـتني خرجـا               
ـ               . زةأمامي من العملية كانا يف حالة سيئة جداً ونقال كالمها إىل العنايـة املرك

وطبيـب  اك دكتورة ختـدير     نوجاء دوري ودخلت حجرة العمليات وكان ه      
 وبدأت دكتورة التخدير تـدرس      القلب الذي سوف يتعامل مع جهاز الشفط      

.. أنت عندك أوالد؟ فقلت هلا أيوه أربعة أوالد         : األشعات املقطعية مث قالت يل    
 على الرئتني وعلـى     فردت قائلة احلقيقة كمية املياه الظاهرة باألشعة كثرية جداً        

أن تدخل حقنة البنج إذ جبراح القلـب        وسنبدأ بالرئتني أوالً وقبل     . القلب أيضاً 
 يضع جهاز مث يقول للدكتورة جهاز األشعة ال يرى أي آثار للمياه على الرئتني             

مث وضع جهاز األشعة ليكشف حجم املياه علـى         ! كيف ذلك؟ .. يا دكتورة   
ثار للمياه على القلب أيضاً مث تكلم مع دكتورة         أي آ هلا ال يوجد    قال  القلب مث   



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١١١{

  

التخدير وقال هلا هذه السيدة سليمة ولن أجري أي جراحة هلا، وهـذا علـى               
وأمام اندهاش دكتورة   اتفضلي يا مدام وطلب مين اخلروج       : مسئولييت مث قال يل   

  ..سوف أكتب لك تقريراً كامالً مبا رأيت : التخدير قال يل
 أشعر كأين تيار ناري اختـرق جـسدي كلـه،           على قدمي وأنا  ووقفت  

وصرت أقف على قدمي وأحرك ذراعي وأميل بالرقبة مييناً ويساراً وأنا ال أشعر             
  .. نفسي سليمة متاماً تبأي آالم ووجد

مث خرجت على قدمي من غرفة العمليات وكان زوجي وأوالدي بانتظاري           
 أبونامل، فقلت هلم    وعندما رآوين أمشي على قدمي كانوا يف حالة اندهاش كا         

 مد يده ونشف املياه من الرئتني والقلب وأزال آالم الـصدر والرقبـة              فلتاؤس
  ..والذراع 

ولكن زوجي مل يقتنع بذلك وقرر أن جنري أشعة مقطعية جديدة ونأخذها            
مع تقرير الطبيب جراح القلب ونذهب م إىل األستاذ اجلامعي الذي أحالنا إىل            

  .املستشفى
نا ذلك وخرجت األشعة املقطعية سليمة متاماً وال يوجد ا أي           وبالفعل عمل 

أثر ألي مياه سواء على الرئتني أو على القلب وتعجب جداً األستاذ اجلـامعي              
وقال لنا أيـضاً إننـا   . وقال لنا هذا عمل إهلي بكل املقاييس وليس عمل الطب    

  . شهور لنضمن سالمة الرئة والقلب٣سوف نعيد هذه األشعة كل 
ا أنا قد أتيت إىل الدير ألسجل هذه املعجزة القوية الشافية لكل جسدي             وه

 شهور ومل يظهـر أي    ٣ شهور وكررت األشعة مرتني كل       ٨بعد مرور حوايل    



aًعاش متضعا a  

 }١١٢{

  

ارتشاح على الرئتني أو القلب ومل أعد أشعر بأي آالم وعدت أمارس مهامي يف              
  ...يوية املرتل كاملة وتوقفت عن كل األدوية واملسكنات واملضادات احل

وحنن مجيعاً يف فرح وسعادة تامة وسوف نعيش طوال حياتنا نشكر ربنـا             
 قديسه العظيم القمص فلتاؤس الـسرياين يسوع املسيح الذي يتمجد دائماً يف       

الذي حتنن على ومد يده يف الساعة األخرية وقبل عمل جراحة الشفط وأنقذين             
إنـه  .. ل مشاكلي الـصحية     الكامل من ك  من العملية واآلالم وأعطاين الشفاء      

قديسنا العظيم القمص مل أكن أستحقه أشكر اهللا عليه، وأشكر       عمل إهلي كبري    
 الذي أعادين إىل بييت وأوالدي ألكمل معهم املسرية وأنـا يف            فلتاؤس السرياين 

  .كامل الصحة والعافية
  بركة صلواته وشفاعاته فلتشملنا مجيعاً آمني

  



 

  
  القديس برصنوفيوس
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 وال تــــــــــصل حــــــــــىت تــــــــــستقر وال الغيــــــــــوم تنفــــــــــذ املتواضــــــــــع صــــــــــالة" 
   "القـــــــضاء  وجيـــــــري بعـــــــدل  وحيكـــــــم العلـــــــي يفتقـــــــد  حـــــــىت تنـــــــصرف

   )٢١: ٣٥سرياخ (                                                               
–– 

  
منذ سنوات طويلة يف إدارة وتأجري حمالت وبـازارات يف           أعمل أنا وأخي  

فنادق وقرى سياحية كثرية، وكان هذا النشاط عظيماً جداً ولكن بعد أحداث            
 بدأت األزمات تتالحق على هـذا   واخنفاض السياحة من املنطقة   الثورة يف مصر    

وفجأة جري إىل شركة مديونة مباليني اجلنيهات    أالنشاط وحتولنا من مالك لعقود ت     
تدخل صاحب أكرب القرى السياحية باملنطقة بتغيري املـدير املباشـر واملمثـل             
ألمالكه من شخص مسيحي متفاهم معنا إىل شخص متعصب يكرهنـا جـداً         

عل دبر مكيدة بأن مجيع مديونيات ومتأخرات احملالت        وبالف. وحياول اإليقاع بنا  
وبالتايل تعترب هـذه  املؤجرة بأمسائنا إن مل تسدد سوف يقوم بإلغاء عقود اإلجيار      

املديونيات سرقة وندخل حنن السجن بسببها وجهز شخصاً متطرفاً آخر مل يكن            
ات كلـها  له أي عالقة مع هذا النشاط ليدخل ويقوم بتقدمي عرضاً بدفع املتأخر     

دفعة واحدة ويستويل على هذه احملالت والبازارات وحاولنا أن نتفاهم معه بأي            
  .وسيلة ولكنه كان يرفض احلديث معنا أو مقابلتنا

وصـرخنا   أبينا البار القمص فلتاؤس السرياينوجلأنا إىل اهللا وطلبنا شفاعة    
 األحداث كنا   بكل قوة أنا وأخي وأسرنا معاً ويف الليلة اليت تصاعدت فيها هذه           

 ونطلب تدخله ألن األمر مل يبقى له إال يـومني           أبينا فلتاؤس نبكي أمام صورة    



aًعاش متضعا a  
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 يف رؤيـا    أبونا فلتـاؤس  فقط وتبدأ اإلجراءات القانونية، ويف هذه الليلة ظهر         
 ووجهـه مملـوء   ألخي األكرب وشريكي يف العمل أثناء نومه وكان منرياً جـداً   

ه الرؤيا وهو سعيد وفرحان وال يعرف       بالسعادة والفرح واستيقظ أخي من هذ     
قديسنا العظيم القمص   ماذا يفعل سوى انه تأكد أن اهللا سيتدخل بقوة بشفاعة           

نينة من خالل ظهـوره     أ الذي أدخل إىل قلوبنا السالم والطم      فلتاؤس السرياين 
  :يلي ألخي وقد حدث ما

أبلغـت   علمنا أن إدارة الفنـدق       أبينا فلتاؤس يف صباح اليوم التايل لرؤية      
ر املتطرف الكتشاف سرقة أموال كبرية مـن إيـرادات          يالشرطة عن هذا املد   

  .الفندق ويف نفس اليوم حضرت الشرطة وألقي القبض عليه
حضر صاحب القرية السياحية بنفسه وقرر عودة املدير املسيحي مرة أخرى           

  .ليدير أعمال القرية واإلجيارات والبازارات وغريها
ي كان ينوي دفع قيمة املديونية واحلصول على        وصل الشخص الغريب الذ   

كاملة وطردنا من العمل والنشاط وقابل صاحب القرية وعـرض          عقود اإلجيار   
عليه هذا الطلب ولكن بغرابة شديدة رفض صاحب القرية العرض املقدم منـه             

  .وطلب من املدير أن يتصل بنا للمقابلة
ضدنا فحضروا معنـا إىل     علم أصحاب احملالت املؤجرة باملكيدة اليت تدبر        

صاحب القرية وقدموا له عرضاً غريباً مل يكن يف احلسبان وهـو أـم قـالوا                
لصاحب القرية ليبقى ميشيل وأخوه يف نفس عقود اإلجيار بتاعتهم وسنـسدد            
حنن متأخرام لديكم وندفع أيضاً مقدماً لتجديد عقود اإلجيـارات بأمسـائهم            

معظم هؤالء املؤجرين كانوا مـسلمني ومل       ويبقى األمر كما هو، والغريب أن       



a القمص فلتاؤس السرياين a 
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أبينا القديس  يكن يتصور أحداً أن ذلك ممكن أن حيدث منهم ولكن قوة عمل             
 وشفاعته القوية أخرجت املوقف بكل قوة لـصاحلنا،     القمص فلتاؤس السرياين  

ن وعلى بقاء العقـود     وووافق صاحب القرية على العرض الذي قدمه املستأجر       
  .مات حلوة جداًبأمسائنا وشجعنا بكل

دارت عجلة التجارة والسياحة وتسددت املديونيات وصـارت عالقتنـا          
دارة واملستأجرين رائعة ومل تظهر أي مشكالت منذ ذلك الوقـت           إلبالفندق وا 

  .والربكة متأل حياتنا مجيعاً ونشكر اهللا على كل شيء
 على  قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    وحنن حضرنا للدير لنشكر     

ظم ما قدمه لنا وعلى حمبته اليت قلبت موازين الشر وأخرجت لنا اخلري لبيوتنا               ع
ا ألخي األكرب يف رؤيته وبعد أن كان الشر         هبربكة تدخله وابتسامته اليت عرب عن     

قديسنا العظـيم  حياك لنا لندخل السجن صار مكسوراً أمامنا بصلوات وشفاعة  
ياتنا ومـشروعاتنا وجتارتنـا      الذي أودعنا له كل ح     القمص فلتاؤس السرياين  

  .لتكون بني يديه لكي يباركها وحيافظ عليها د اسم اهللا القدوس
  بركة صلواته وشفاعاته فلتكن معنا مجيعاً آمني

  



 
  

  القديس األنبا أوغريس



aًعاش متضعا a  

 }١١٦{

  

 " ـدنع  يـائعد  جِبـتـي  اسـا  لي  ي  إِلَـهـي . بِـريقِ  فالـض  ـتبحـي  رل .
اَءفرت لَيع عماسي والَت١: ٤ مز(  " ص(   

– 
  

 اليت صـدرت بعـد      أبانا القديس القمص فلتاؤس السرياين    قرأت كتب   
 وأحببت هذا القديس العظيم وجعلته شـفيعاً يل يف          نياحته، وأعجبت ا جداً،   

أمور كثرية من حيايت، ومن حمبيت له كنت أعرف الناس به وبقداسته ومبعجزاته             
أخـيت  . فكل واحد أتقابل معه كنت أخربه عن هذا القديس العظـيم          . القوية

الكبرية كانت تعاين من آالم كثرية يف البطن لوجود قرحة يف املعدة والتـهابات            
 املعدة واألمعاء والقولون وكانت تتردد على أطباء كثريين وتأخذ أدوية كثرية       يف

ويف أحد األيام حدث هلا انتفاخ يف البطن واستمر ثالثة أيام وتعبت            . هلذه اآلالم 
 قام األطباء بالكشف عليها وعمل التحاليل   املستشفى، وهناك جداً فذهبنا ا إىل     

انسداد معوي ونظراً لكرب سنها أنه يوجد عندها هلم  واألشعات الالزمة هلا وتبني     
حيث عندها حوايل سبعون سنة امتنع األطباء عن عمل أي جراحة هلا حيث أن              

  .عالج هذه احلالة هو العمل اجلراحي
وقالوا لنا ال يوجد هلا أي عالج عندنا بسبب كرب سـنها ونـصحونا أن               

وحنن يف الطريق ذهبنـا     رتل،  وذهبنا إىل امل  نذهب ا إىل املرتل، وبالفعل أخذا       
مـسكنات  " ا إىل طبيب باطنة فقام بالكشف عليها وكتب هلا بعض األدوية            

، وكان الطب   وهذه األدوية ال تعاجل االنسداد املعوي     ،  "ومضادات لاللتهابات   



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١١٧{

  

 أخيت املسنة، ولكننا مل نفقد األمل يف رمحة اهللا    ةعاجزاً يف عمل أي شيء يف حال      
  .حينما يعجز الطب تظهر يد اهللا املعجزية بشفاعة قديسيهوعجائبه إذ أنه 

 وقـد اختربنـا     أبانا القديس القمص فلتاؤس السرياين    وحيث أننا نعرف    
فطلبنـا  .  اهللا يف أمور كثرية من حياتنا      دشفافيته القوية والسريعة واملستجابة عن    

ن شفاعته من عمق قلوبنا وبدموع كثرية أن يتدخل يف هذا املوضوع ويطلب م            
املعوي، وحنن مجيعـاً     االنسدادرب اد يسوع املسيح أن يشفي أخيت من هذا          

وقمت بدهن  . عندنا إميان وثقة بأن اهللا سوف يستجيب لشفاعة قديسنا العظيم         
عندنا يف املرتل،  نا مشعة أمام صورته املوجودة      اء وأض أبينا فلتاؤس أخيت من زيت    

وجود معنا وحنن نصلي التمجيـد      وقمنا بعمل متجيد لقدسه وكنا شاعرين أنه م       
وامتألنا مجيعاً من الفرح والسالم والطمأنينة وشعرنا أنه سوف يتدخل ويفعـل            

  .شيء
وصدقوين بعد دقائق قليلة من عمل التمجيد إذ بأخيت تطلب دخول احلمام            

 حىت عادت األمعاء تعمل بصورة طبيعية واختفـت         فقضت حاجتها، فأدخلتها  
ارت طبيعية جداً وال يوجد عندها أي شـيء أو أي           مجيع اآلالم من بطنها وص    

ففرحنا مجيعاً ذا العمل املعجزي العظيم وهـي        . شكوى كما كانت من قبل    
اآلن بصحة جيدة ونشكر ربنا يسوع املسيح الذي أمت هلا الشفاء العاجل بربكة             

  .قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياينصلوات وشفاعات 
  لنا مجيعاً آمنيبركة صلواته وشفاعاته تشم

  



aًعاش متضعا a  

 }١١٨{

  

 " صفْحــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــا  لقَنــــــــــــــــــــــــــا  طُرهنحتمنو  جِــــــــــــــــــــــــــعرنإِلَــــــــــــــــــــــــــى  و  بالــــــــــــــــــــــــــر"   
   )٤٠: ٣مرا ( 
–– 

  
من حوايل مخسة سنوات بدأت إدمان الترامادول وإدمان هذا العقار بـشع            

ل مع ناس مش كويـسة      بتعامجداً وتعبت منه واتبهدلت وعشان أجيبه كنت        
أنت ها متوت كده، ايه اللي أنت       : دائماً ينصحين ويقول يل   " ف  " وكان أخي   

ولكن لألسف مل يكن عندي .  ده غلط، وكالم كثري مثل هذا   بتعمله يف نفسك،  
أي نية أن أمتنع عن هذا العقار ألنه صار يف دمي ويف جسمي كله ووصـل يب                 

من النوم أو أحترك من سريري إال ملا آخذ         اإلدمان لدرجة أنين مل أقدر أن أقوم        
ونصحين كثري من األطباء أن أذهب      ... هذا العقار لكي أقدر أن أحترك وأقوم        
 ولكين مل أوافق على هذا، وقل العقـار         إىل مصحة لكي أشفى من هذا اإلدمان      

  .من السوق وسعره ارتفع جداً ومع ذلك مل أقدر أن أمتنع عنه
 العمل فوجدت أحد زمالئي يف العمـل واضـع      ذهبت إىل ويف أحد األيام    

 على املكتب اخلاص به فقلت له إيه حكاية الراجل اللـي            ألبينا فلتاؤس صورة  
واضع صورته على املكتب؟ فحكى يل قصته اليت رآها من خالل فـيلم نـسر               

فاستهزأت بسريته واتريقت عليه بسخرية فقال يل زميلي حاول جتربه يف           . الربية
  .شوف هو ها يعمل معاك إيه؟ فضحكت بسخريةموضوع إدمانك و

ويف نفس اليوم كنت يف املرتل واقف يف البلكونة بأشرب سيجارة دخـل             
  شوف يا خويا أنا عايز أطلب منك طلب بـشرط    : وقال يل " ف  " أخويا  على



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١١٩{

  

 نـا يأبإنك تنفذه فقلت له وما هو الطلب؟ فقال يل أنا عايزك تطلب شـفاعة               
 وأنا واثق وعندي إميان أنـه سـوف يتـدخل يف             شفيع املستحيالت  فلتاؤس

موضوع إدمانك وسوف خيلصك من هذا اإلدمان، وبعد ذلك ذهبت إىل أخيت            
 شفيع املـستحيالت    بأبينا فلتاؤس يف مرتهلا فطلبت مين نفس الطلب أن أتشفع         

لكي خيلصين من هذا اإلدمان وقالت يل إنه قديس عظيم وخلص ناس كـثريين             
  .وشعرت أا رسالة من ربنا والبد من تنفيذهامن هذا الداء الصعب 

 وصليت إىل اهللا    أبينا فلتاؤس وقبل ما أنزل من عند أخيت وقفت أمام صورة          
أبينا القديس القمـص  بشفاعة " اإلدمان " أن يرفع عين هذا احلمل الثقيل جداً     

 أنا غري قادر على التخلص من هذا        أبونا فلتاؤس يا  :  وقلت له  فلتاؤس السرياين 
وأنت شفيع املستحيالت، وهذا بالنسبة يل إحدى املستحيالت فأرجوك         إلدمان  ا

. أن تتدخل يف هذا املوضوع وتغري حيايت كلها كما غريت حياة كثريين أمثـايل  
وتكلمت كالماً كثرياً كهذا أمام صورته، وهذا الكالم كان عشية يوم نياحتـه             

ف الليل وذهبـت  ونزلت من عند أخيت وكانت عقارب الساعة تقترب من نص         
  .إىل مرتلنا وأنا يف فرح وسعادة وكلي إميان وثقة أنه سوف يتدخل يف حيايت

 عيد نياحـة    و إذ استيقظت يف اليوم التايل وه      أبونا فلتاؤس وبالفعل تدخل   
قدسه إذ أجد نفسي كرهت هذا الترامادول ومل أقدر أن أتعاطاه وكان معـي              

 اليوم مل أفكر يف استخدامها على       مخس أمبوالت يف الشنطة اخلاصة يب ويف هذا       
تعاطى الترامادول علـى اإلطـالق      أومن هذا اليوم إىل يومنا هذا مل        . اإلطالق

قديسنا العظـيم القمـص      اإلدمان عندما طلبت شفاعة      وشفيت متاماً من هذا   
 وهذا بالنسبة يل معجزة كبرية جداً ألين لو فكرت أن أتعاجل            فلتاؤس السرياين، 



aًعاش متضعا a  

 }١٢٠{

  

وف أستغرق وقت طويل حىت أشفى منه، ولكـن عنـدما           من هذا اإلدمان س   
  . شفيت متاماًأبينا فلتاؤسطلبت شفاعة 

 وتغريت حيايت وصـرت  ،وأنا اآلن بصحة جيدة جداً وال أتعاطى أي شيء     
  .بتهحمابناً داخل الكنيسة وامتأل قليب مبخافة اهللا و

لـها  وأشكر ربنا يسوع املسيح الذي شفاين من هذا اإلدمان وغري حيايت ك          
 قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    إىل األفضل بربكة صلوات وشفاعات      

الذي لن أنساه طوال حيايت فعندما دخلت سريته يف حيايت دخل الفرح وتغريت             
  .حيايت إىل األفضل وأعطاين السالم واحملبة والطمأنينة

  بركة صلواته وشفاعاته فلتكن معنا مجيعاً آمني
  







 
  

  مربوسيوساالقديس 
  
  
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٢١{

  

  "قَرِيــــــــــــــــــــــب وهـــــــــــــــــــــو  ادعـــــــــــــــــــــوه . يوجــــــــــــــــــــــد دام مـــــــــــــــــــــا  الـــــــــــــــــــــرب  اُطْلُبـــــــــــــــــــــوا " 
   )٦: ٥٥ إش( 
–– 

  
كانت تعاين من خشونة يف الركبتني مـن مـدة     " كارمن  " والديت السيدة   

وبدأت اآلالم تزداد مع مرور الوقت وكانت تعيش علـى املـسكنات            طويلة،  
 ذهبنـا لطبيـب عظـام       ٢٠١٧ومضادات االلتهابات الشديدة ويف بداية عام       

وصلت ملرحلة عملية تغيري مفصل يف الركبتني ومن هنا بدأ          وكانت املفاجأة أا    
ألا كانت خائفة جداً وال تعرف ما هي نتائج العملية          الوقت الصعب لوالديت    

وكانت تفكر يف أا لن تستطيع املشي على رجليها مرة أخرى وخاصـةً أـا         
لبية وجعل  ستقوم بإجراء العملية يف الركبتني معاً مما أثر على نفسيتها بصورة س           

حالتها الصحية تزداد سوءاً وأوقف الطبيب األدوية خوفاً على الكلى وكانـت            
رتل توالديت ال تستطيع احلركة وال الذهاب على الكنيسة حلضور القداس، وكنا            

وكنـا دائمـاً نـصلي إىل اهللا    . مرة واحد يف الشهر إن استطاعت لكي تتناول    
 لكي يتدخل يف هـذا املوضـوع    ينبأبينا البار القمص فلتاؤس السريا    ونتشفع  

  .وكانت والديت دائمة التشفع به وهدأت نفسيتها من ناحية العملية
ويف أحد األيام وأنا نائمة حلمت أنين يف مكان شبه الـصحراء وجـاء إىلّ         

:  وقال يل  أبونا البار القمص فلتاؤس السرياين    

 



aًعاش متضعا a  

 }١٢٢{

  

فأخربت والديت ذا احللم ففرحت جـداً وبـدأت         . وطبطب على وانصرف  
  .تطمئن للعملية

 مل تستطع والديت الذهاب إىل الكنيسة يف ليلة عيـد           ٢٠١٨ويف بداية عام    
كانـت  امليالد وال عيد الغطاس كعادا وهنا قررت أا سوف تعمل العملية و           

 سوف يقف جبوارها وسوف تقدر أن متـشي وتتحـرك      أبانا فلتاؤس واثقة أن   
وبالفعل ذهبنا لطبيب عظام عرفناه من أحد       .  يف احللم  أبونا فلتاؤس كما قال يل    

وظهـرت  .. احملبني الذي قام بعمل تغيري مفصل ركبة عنده وشكر لنـا فيـه              
ابلة الطبيب سارت كل     لوالديت إذ يف خالل أسبوع من مق       أبينا فلتاؤس مساندة  

األمور بسهولة جداً وبطريقة عجيبة فكل إجراءات التأمني الصحي التابعة للنقابة      
وكنا اتفقنا مـع الطبيـب علـى        .  دقائق ١٠اليت أتبعها متت مجيعها يف خالل       

استشاري ختدير معني ولكن هذا االستشاري ال يستطيع أن يأيت يف اليوم احملدد             
 مرة أخرى فوجدنا طبيب العظام يتصل بنا ويقـول       سأبينا فلتاؤ وجاءت بركة   

  .أن دكتور التخدير الذي طلبتموه سوف يتواجد يف ميعاد العملية
وجاء يوم العملية ومت إجراءها وبعد خروج والديت من العملية قـال لنـا              
الطبيب إا أسهل عملية قام ا رغم صعوبة احلالة، وكانت والديت تتأمل كـثرياً       

 على رجليهـا  أبينا فلتاؤسوكانت اآلالم تزداد فقمنا بوضع صورة    بعد العملية   
 فسكن األمل يف احلال ونامت نوماً عميقاً جداً دون          نا فلتاؤس يأبناها بزيت   ورمش

وخرجنا من املستشفى بعد ثالثة أيام وشعرنا مجيعاً بيـد          . مسكنات لليوم التايل  
ة عجيبة ووالديت اآلن     تعمل معنا بصور   أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٢٣{

  

بصحة جيدة وتتحرك ومتشي بصورة طبيعية وتستطيع اخلروج معنا يف أي مكان            
  .أبونا فلتاؤسكما قال يل 

قديسنا العظـيم  ونشكر ربنا يسوع املسيح من عمق قلوبنا الذي أرسل لنا        
 لكي يسندنا ويطمئين ويقف معنـا يف هـذه احملنـة         القمص فلتاؤس السرياين  

  .الصعبة
  صلواته فلتكن معنا مجيعاً آمنيبركة 

  



 

  
  الشيخ الروحاين

  
  
  
  
  
  
  
  



aًعاش متضعا a  

 }١٢٤{

  

 علَــــى  الْقَــــادر  لَــــهاِإل الــــرب  أَيهــــا أَعمالُــــك  هــــي وعجِيبــــةٌ  عظيمــــةٌ" 
   )٣: ١٥ رؤ(  " شيٍء كُلِّ
–– 

  
 عاماً، وكنت أعاين من أشياء كثرية من ضعف شديد يف           ٤٠أبلغ من العمر    

جسمي، وضيق يف عملية التنفس مع زيادة ارتفاع ضغط الدم وصداع شـديد،     
  ..وأيضاً زيادة يف ضربات القلب 

 أحد األطباء وبعد الكشف طلب مين إجراء بعـض التحاليـل            فذهبت إىل 
وأشعة على الغدة الدرقية، وبالفعل قمت بذلك وذهبت إليـه مـرة أخـرى              
فاكتشفت أنه يوجد ورم على الغدة الدرقية وهو من النوع النشط وله أضـرار              

البد من إجراء عملية جراحية الستئصال الغـدة        : كبرية وأعلمين ذا وقال يل    
 أو غـريه    رام مث بعد ذلك نقرر نوعية العالج سواء كان عالجاً كيماويـاً           باألو

  .وذلك حسب نتيجة حتليل الورم
وبالفعل متت العملية وبعد التحاليل الالزمة اليت أثبتت أن األورام اليت كانت      

عالج الـسرطان فتـرة طويلـة       على الغدة أورام سرطانية استلزم األمر إتباع        
ال ينتقل ألماكن أخرى    أن نوع هذا السرطان     :  وقال يل  وطمئنين الطبيب املعاجل  

  .يف جسدك ألنه من الدرجة األوىل
ولكن لألسف فوجئت بعد حوايل شهرين من انتهاء العالج الكيمـائي أن            
األورام السرطانية ظهرت مرة أخرى يف الظهر بالكتفني والذراعني وهذا كلـه            

ا وقرر األطباء أنه البد مـن       ظهر عن طريق التحاليل واألشعات اليت أثبتت هذ       



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٢٥{

  

عملية جراحية أخرى، وهو أمر صعب جداً بالنسبة يل وكنت رافـضة            إجراء  
متاماً هلذه العملية ولكن الطبيب املعاجل كان مصراً لعمل هذه العملية فـساءت             

بقديسنا العظيم القمص فلتاؤس    حاليت النفسية جداً وصرخت إىل اهللا متشفعة        
ع غزيرة أن يعمل معي معجزة ويتشفع من أجلـي           وطلبت منه بدمو   السرياين

ألن شفاعته قوية ومقبولة عند ربنا يسوع املسيح وشعرت براحة نفسية عجيبة            
بعد ما طلبت قديسنا العظيم وكان عندي إميان وثقة انه سوف يتدخل يف هـذا    

  .املوضوع ويعمل معي شيئاً
بانـا القمـص    أويف هذه الليلة استغرقت يف نوم عميق وأثناء نومي رأيت           

 معي يف احلجرة وكان منرياً جداً ووضع يده الطـاهرة علـى       فلتاؤس السرياين 
ظهري وأكتايف وذراعي أي على مجيع األماكن املصابة باألورام الـسرطانية مث            

واستيقظت يف الصباح الباكر وأنا يف قمة الفـرح         . ابتسم يل واختفى من أمامي    
حوظ مل أشعر به من قبل فذهبت والنشاط اجلسدي والذهين وشعرت بتحسن مل   

إىل الطبيب املعاجل فصمم على عمل العملية وطلب مين مسح ذري على اجلسم             
كله قبل العملية وبالفعل بعد حوايل أربعة أيام ذهبت إلجراء املسح الذري الذي        
أثبت أنه ال يوجد عندي أي أثر للسرطان يف جسدي كله وأنين سليمة من هذا               

: وعندما رآه الطبيب املعاجل ذهل جداً وقـال يل        % ١٠٠املرض الصعب بنسبة    
هذا عمل إهلي ألن مجيع الفحوصات السابقة من حتاليل وأشعات تثبـت انـه              
يوجد عندك أورام سرطانية بالظهر والكتفني وجزء من الذراعني واملسح الذري           

عنـدك أي أورام أو بـؤر       اآلن يثبت أن جسدك كله معاىف متاماً وال يوجـد           



aًعاش متضعا a  

 }١٢٦{

  

والذي أراه اآلن ليس من الطب بل إنه معجزة من عند اهللا فاُشـكري              سرطانية  
  .اهللا الذي صنع معك هذا

جداً ففرحت جداً هلذا العمل املعجزي الذي مت معي وأنا اآلن بصحة جيدة             
وأشكر ربنا يسوع املسيح من عمق قليب الذي أرسل يل أنـا الـضعيفة غـري                

 ليرتع مين هـذا    لتاؤس السرياين قديسنا العظيم القمص ف   املستحقة أيب وحبييب    
املرض الصعب وجيعل جسدي كله معاىف من هذا املرض، إنه باحلقيقة قـديس             
عظيم وحمب ألوالده ونشعر دائماً بوجوده معنا، وسيبقى معنا يف قلوبنا ويفرحنا          

  .دائماً إىل أن نلقاه
  بركة شفاعته فلتكن معنا مجيعاً آمني

  



 

  
  القديس يوحنا ذهيب الفم

  
  
  
  
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٢٧{

  

 مــــــــن أُعطـــــــي  قَـــــــد  يكُـــــــن  لَـــــــم  إِنْ شـــــــيئاً  يأْخـــــــذَ  أَنْ إِنـــــــسانٌ  يقْـــــــدر  الَ" 
   )٢٧: ٣ يو(  " السماِء

–– 
  

الشديد ألنين تأخرت يف كتابة هذا العمل املعجـزي الـذي           أشعر بالندم   
  ... وأرجو أن يساحمين أبينا فلتاؤسحدث معي على يد 

يف البداية أشكر إهلي وخملصي يسوع املسيح على حمبته الكبرية اليت أشعر ا             
ة جـداً   منذ نعومة أظافري ومن نعمه الكثرية أنه أوجد لنا يف هذه األيام الصعب            

 ذلك البطل العظيم والشفيع القوي    أبانا القديس البار القمص فلتاؤس السرياين     
الذي دائماً يفرح قلوب اجلميع ويعمل على إراحة الكل وقد جعله ربنا يسوع             

  .املسيح بركة للكنيسة وللعامل كله
هنـاك صـعوبات     ومثل أي مهاجرة جديدة      ،أنا مهاجرة جديدة ألستراليا   

يف البداية، واملشكلة األوىل هي إنك جتد وظيفة يف جمالك وظللت           كثرية تقابلنا   
أحبث عن أي عمل ملدة ستة أشهر وكنت دائماً ال أوفق بسبب أنه ال يوجـد                

 سنني ولكن نظام العمل     ٨خربة أسترالية على الرغم من أن لدي خربة يف مصر           
  .يف أستراليا يستلزم وجود خربة أسترالية

 وكان البد من السفر إىل مـصر وأثنـاء          بعد ذلك حدثت ظروف صعبة    
وجودي يف مصر حكيت لوالديت على ظرويف الصعبة يف أستراليا فأعطتين صورة            

تشفعي به وهو سيسهل لك كل الظروف ألنه شفيع         :  وقالت يل  ألبينا فلتاؤس 
وبالفعل أخذت الصورة منها وطلبت منه بكل إميان أن يتدخل          . األمور الصعبة 



aًعاش متضعا a  

 }١٢٨{

  

وصدقوين يف نفس اليوم الذي     . غل وأن يكون يف جمايل    ويسهل يل موضوع الش   
تشفعت به حصلت املعجزة إذ جاءين تليفون من شركة كـبرية يف أسـتراليا               

لـوا أول  وطلبوا مين عمل أول مقابلة فقلت هلم أنين يف مصر فوافقوا أـم يعم   
وعندما رجعت إىل أستراليا عملت املقابلـة الثانيـة         . مقابلة عن طريق التليفون   

أخذت الوظيفة اليت كنت أحلم ا وأمتناها من كل قليب ومت هذا كله بربكـة               و
  . سريع االستجابةقديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياينوشفاعة 

أذكر .  مت حلها  أبينا فلتاؤس وحدث معي أمور كثرية يف أستراليا وبشفاعة        
 وفشلت  رخصة قيادة قبل ما أنزل إىل مصر كنت مقدمة على         : على سبيل املثال  

مرتني أن آخذها وملا رجعت حجزت للمرة الثالثة ويوم االمتحان طلبت شفاعة            
 وقلت له قف معي أيضاً يف هذا املوضوع وال تتـركين وأخـذت        أبينا فلتاؤس 

صورته يف جييب وذهبت إىل االمتحان وأثناء االمتحان شعرت بوجوده معي إذ            
كنت استغرق وقت أكرب    كانت اإلشارة بتقلب إىل الضوء األمحر على طول، ف        

واملمتحنة أيضاً كانت ظريفة جداً وسهلت يل كل األمور، وجنحت          .. للتفكري  
، ومل يكتفي   بشفاعة قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين     يف هذا االمتحان    

معي ذا، بل بشفاعته أخذت الرخصة الكاملة وليست الرخصة املشروطة بدون     
 أنين كنت أقود سيارة يف مـصر، فـاألوراق       رى املمتحنة أي أوراق تثبت    أن ت 

 مل  أبينا فلتاؤس كانت معي ولكنها كانت باللغة العربية وغري مترمجة وبشفاعة          
تطلب املمتحنة رؤية أي من هذه األوراق وهذا شيء غريب جداً يف أسـتراليا              
ألن كل شيء هناك بالقانون واألوراق الرمسية ولكن فعالً غري املستطاع عنـد             

  .أبينا القمص فلتاؤس السرياينتطاع عند اهللا بشفاعة الناس مس



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٢٩{

  

وأشكر ربنا يسوع املسيح على مجيع أعماله العظيمة واململوءة من احلـب            
 قديسنا العظيم القمص فلتاؤس الـسرياين     اليت يصنعها معنا عن طريق شفاعة       

الذي صار شفيعاً لنا مجيعاً يف كل أمور حياتنا ألنه قـديس عظـيم وسـريع                
  .ة ودائماً يفرحنا ويبهج قلوبنااالستجاب

  بركة شفاعته فلتكن معنا مجيعاً آمني
  




 
  

  إيسوذوروسالقديس 
  
  
  
  
  
  
  
  



aًعاش متضعا a  

 }١٣٠{

  

 " ـــــــــــبطَي  ـــــــــــوه  بالـــــــــــر ينلَّــــــــــــذل  ـــــــــــهونجرتفْسِ  يلـــــــــــنـــــــــــي  لالَّت ــــــــــــهطْلُبت "  
   )٢٥: ٣ مرا( 
– 

  
 عاماً وأجنبت بعد الزواج ابنة مجيلة كانت        ٢٤أخيت ماري تزوجت يف سن      

إىل  شهور أراد اهللا أن يأخـذها   ٧يف ملء اهلدوء والسالم، ولكن وهي يف عمر         
ها أزمة نفسية وصحية صعبة جداً لدى الفردوس فرحلت يف هدوء وخلفت وراء    

أمها الشابة الصغرية، واليت تأثرت بوفاة ابنتها، وبدأت متر بأزمـات متالحقـة             
وتظهر يف عيادات أطباء كثريين وكانت من آثار هذه األزمة النفسية احلادة أن             
قدرا على التبويض توقفت ائياً، وبدأت رحلة عالج أخرى مع أطباء النساء            

والكل أمجع أن اجلسم مل يعد قادراً على التبويض، وميكننا أن نراجع            . ةوالوالد
ولكن ما يظهر أمامنا هو أن قدرا على اإلجنـاب مل تعـد    شهور ٣األمر كل   

ممكنة وهي كانت حتلم أن نعوض ابنتها الصغرية وتفرح بشباا وهذا التشخيص          
اً عـصبياً ونفـسياً   الطيب املؤمل والذي تكرر من أكثر من طبيب سبب هلا ضغط       

  .شديداً جداً
وجاءت إىلَّ يف مرتيل وهي يف حالة صعبة جداً، فتكلمت معها على عمـل              

 شفيع املستحيالت وأعطيتـها     أبونا فلتاؤس صوصاً  اهللا من خالل قديسيه، وخ    
زجاجة زيت خاصة بقدسه فأخذا وعادت إىل مرتهلا ودهنت نفسها وجسدها           

مين ابنيت،  ن اهللا وهو الذي أعطاين مث أخذ        أرجوك أنت قريب م   : وهي تقول له  
واآلن يتركين وحيدة فممكن تساعدين وتتشفع من أجلي أن يعطيين اهللا مـرة             



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٣١{

  

أخرى وكانت تبكي وهي تتكلم مع قديسنا العظيم وبعد ذلك من كثرة التعب             
، وكان  أبونا البار القديس القمص فلتاؤس السرياين     نامت وأثناء نومها جاءها     

مث استيقظت من نومها وهـي يف       ..  بالفرح والبشاشة    اً ووجهه مملوء  منرياً جداً 
حالة سالم عجيب، وقد هدأت نفسياً وكأن شيئاً مل حيدث يف حياا، فامتنعت             

ها إميان وثقة أن اهللا سوف يعطيها عن أخذ أي أدوية وصارت طبيعية وكان عند     
مبجرد ظهـوره    الذي نزع عنها التعب النفسي واجلسدي        أبينا فلتاؤس بشفاعة  

 يوماً طلبت من زوجها أن تعيد التحاليل ثانية لالطمئنان،          ٤٥وبعد حوايل   .. هلا
 شهور، فال يوجد تبويض طـوال       ٣األطباء قالوا أن الدواء يعمل بعد       : فقال هلا 

هذه الفترة فلماذا إذن نعيد التحاليل اآلن؟ فقالت أنا أوقفت الدواء من حـوايل         
 أبونا فلتاؤس  وراحة نفسية من ساعة ما رأيت         يوماً وأشعر بسالم عجيب    ٤٥

ألين واثقـة أن اهللا سـوف يعطـيين         وتغريت حيايت كلها وأنا أريد أن أطمأن        
  . الذي غري كل شيء يف حيايت إىل األفضلأبينا فلتاؤسبشفاعة 

وأمام طلبها ذهب ا إىل املعمل وأجرى حتليالً هلا ليكتشف أـا حامـل              
.  يوماً ٤٥يالً آخر فأثبت أن اجلنني عمره حوايل        وذهل من ذلك، مث أجرى حتل     

أبينـا  وكأن البويضات مت ختصيبها يف نفس الليلة اليت دهنت نفـسها بزيـت              
 النـساء   الستـشاري وأخذت التحاليل وذهبت    .  وجميئه هلا أثناء نومها    فلتاؤس

ال ميكن ذلـك ألن امللـف       : والتوليد املعاجل هلا، وعندما رأى التحاليل قال هلا       
تؤكد عدم وجود بويضات ممكن ختصيبها وأيـضاً  عك عندي به حتاليل أيضاً      بتا

 شهور من العالج وأنت أوقفيت العالج منذ حـوايل          ٣ قبل   لن يكون هناك أمالً   



aًعاش متضعا a  

 }١٣٢{

  

 من الطب والعلم والتحاليل واألحبـاث       ىشهر ونصف فالذي جرى معك أعل     
  ...هذه معجزة من عند اخلالق سبحانه وتعاىل 

ته ألن أخيت ماري اآلن حامل يف شهرها السابع وهي          ونشكر اهللا على نعم   
قديسنا العظيم  فرحانة جداً ألن استجابة ربنا يسوع املسيح جاءت هلا بشفاعة           

 فهي مطمئنة أن مولودها هدية من السماء ليعوضـها          القمص فلتاؤس السرياين  
 مل يكن لألمر وضـوحاً      أبونا فلتاؤس عن التعب واألسى واحلزن ولوال تدخل       

اآلن بالفرح   ميأل بيتها    أبونا فلتاؤس .. فرحة وال قدرة أصالً على اإلجناب       وال  
والسعادة وفيلمه اجلميل الذي حيكي سريته العطرة، يتداول يف كل بيت وصوره            
الكثرية تضاء يف كل حجرة ألن تعلق الناس به صارت تفوق احلد والتـصور،              

ناس مثل امسـه املبـارك   وخاصة عندنا يف الصعيد وال يوجد اسم اآلن يترجاه ال    
  .عنا دوماًبصالته ليتمجد اهللا يف حياتنا 

  بركة شفاعته تشملنا مجيعاً آمني
  


 

  
  القديس مار أفرام السرياين

  
  
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٣٣{

  

 والَ عجبــــاً معكُــــم عصـــن  الَّــــذي إِلَهِكُــــم الـــرب  اســــم وتـــسبحونَ " 
   )٢٦: ٢يوئيل (   "اَألبد إِلَى شعبِي يخزى
– 

  
، وأصيبت برتلة برد شديدة جداً وتطور إىل  تبلغ من العمر سنتني    مروالابنيت  

ه على الرئة أي ميا" التهاب رئوي حاد ووصل األمر أن أصيبت بارتشاح رئوي        
ومل تكن تستطيع أن تتنفس فذهبنا ا إىل املستشفى وهناك وجدوا أن احلالة              " 

حرجة جداً وأجروا هلا أشعة وحتاليل وبعدها قرروا أن يتم حجزها يف الرعايـة              
 فوضعوها على   اًوكانت املشكلة أنه أصبح نسيج الرئة متهتك      . املركزة لألطفال 

ا يؤدي أن يصبح بنسيج الرئة بالونـات        ممجهاز تنفس صناعي بدرجة ضعيفة      
هوائية ويدخل اهلواء إىل الرئة مما استلزم أن يتم تركيب أنابيب لتفريـغ اهلـواء      

وكان األمر يزداد خطورة وتدهور وفكر األطبـاء بتركيـب          . الذي يف رئتيها  
 ألن نسبة امليكروب يف اًأنبوب لشفط املياه من على الرئة إال أن القرار كان صعب   

 ارتفعت جداً، وكانت مروال يف غيبوبة تامة ولو مت تركيـب أي أنبـوب               الدم
سيؤدي إىل مشاكل مجة، وكان يرى بعض األطباء أن احلالة حرجة جداً وشبه             

  .ميئوس منها فلماذا املغامرة وعمل مضاعفات، نتركها إلرادة اهللا
 يف تلك الليلة جتمع عدد من أفراد األسرة حول سريرها يف الرعاية وكـان             

أبينا القـديس   اجلميع يصلي لربنا يسوع املسيح لكي ميد يده بالشفاء بشفاعة           
يف زيـارة لـدير   " وهو كـاهن  " وكان عم مروال القمص فلتاؤس السرياين   

وحضر إىل املستشفى    من أجل شفاء مروال      أبينا فلتاؤس السريان وطلب شفاعة    



aًعاش متضعا a  

 }١٣٤{

  

 وقمنا مجيعـاً    لتاؤسأبينا ف مباشرةً بعد زيارة الدير وقام بدهن مروال من زيت          
بعمل متجيد ألبينا فلتاؤس، وأثناء التمجيد بدأت مروال تفوق من الغيبوبة وتفتح            

قديسنا العظـيم   عينيها وفوجئنا مجيعاً أا بدأت تردد معنا القرار اخلاص مبديح           
.. " أوس  ... أوس  " ولكن بأسلوا الطفويل وتقول     القمص فلتاؤس السرياين    

أوس : " مث نظرت إىل فوق وقالت    " أبونا أوس حبييب    : " ولمث ارتفع صوا وتق   
  .وكانت حتتضن صورته وتقبلها بشدة" حبييب تعال 

 اًن حالتها كانت ميئوس أوحتسنت حالة مروال جداً وفاقت من الغيبوبة رغم         
شديد ولكن من تلك الليلة األمر تغري متامـاً، ومجيـع           منها وكانت يف تدهور     

تابعني حلالتها، كانوا متعجبني جداً هلذا التحسن الـسريع         األطباء الذين كانوا م   
وغري املتوقع ألم كانوا يروا أا حالة ميئوس منها وأن هناك حاالت مماثلة هلـا       

 بني األطفال بصورة شرسـة وخرجـت        اًتوفت حيث أن الفريوس كان منتشر     
ل أا  ومجيع التقارير تقو  . مروال من املستشفى وهي يف حالة صحية جيدة جداً        

تعافت متاماً بطريقة معجزية لدرجة أن مدير املستشفى أخذ مجيع تقارير احلالـة     
 عليها لكي يقف على حقيقة األمر ويعـرف كيـف           اًاخلاصة مبروال ليعمل حبث   

  .حتسنت احلالة بصورة مفاجأة وسريعة جداً
وهي احلالة الوحيدة اليت جاءت إىل املستشفى بنفس مواصفات هذا املرض           

ألن مجيع احلاالت اليت جاءت إىل املستشفى ذه املواصفات املرضـية           وعاشت  
  .تيتوف

ففرحنا مجيعاً هلذا العمل املعجزي اجلبار، وشكرنا وجمدنا ربنا يسوع املسيح           
ـ              منـها   اًالذي أنعم على مروال بالشفاء العاجل بعد أن كانت حالتـها ميئوس



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٣٥{

  

 القمص فلتـاؤس الـسرياين  قديسنا العظيم وأعطاها اهللا عمراً جديداً بشفاعة  
فـنحن مجيعـاً نثـق يف    .. شفيع املستحيالت ومفرح القلوب وحمب لألطفال    

شفاعته القوية عنا وهو ماثل أمام العرش اإلهلي ألجلنا ليفرح قلوبنـا بربكـات     
باحلقيقة أنه قديس قوي جداً وحمب للجميع وسريع الندهة وال        ... السماء دوماً   

  . شيء بل يستجيب له يف احلالخيزى أي إنسان يطلب منه أي
  بركة صلواته وشفاعاته فلتكن معنا آمني

  



 

  
  القديس مار أفرام السرياين

  
  
  
  
  
  
  
  



aًعاش متضعا a  

 }١٣٦{

  

  " بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكقَلْ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤلَ فَيعطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرب تلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَّذْ" 
   )٤: ٣٧ مز( 
–– 

  
أما يف  .. حقاً يف عاملنا األرضي حتدنا املسافات وتبعدنا عن رؤية األشخاص           

العامل السمائي فمحبة القديسني تتخطى البلدان والقارات ليجولـوا صـانعني           
رهف بآالمنا ليتحنن   وهذه هي صداقة القديسني وحمبتهم وإحساسهم امل      .. خرياً

قيمة الشفاعة وعظم حمبتهم    اهللا علينا ويرق ألوجاعنا فريسلهم ملساندتنا مؤكداً        
 شفيع املستحيالت وشفيع هذا اجليل فـشفاعته        أبينا فلتاؤس وخصوصاً شفاعة   

  .قوية ومقبولة عند ربنا يسوع املسيح الذي يتمجد يف قديسيه
 يؤملين كثرياً يف كـل وقـت،        كنت أعاين من ظهور بروز فوق اللسان وكان       

 من شكله ووجوده ذا احلجم يف هذا املكان احلساس،          وكان كل من يراه يتعجب    
  .وخصوصاً أن اللسان عضو ال يستطيع أحد أن يتحمل ولو وجود شعرة عليه

إن : فذهبت إىل أحد األطباء املشهورين فقام بالكشف علـى مث قـال يل            
بذ عمل جراحة فيه فحاويل أن تتكيفي       اللسان عضو دموي حساس جداً وال حي      

أبينـا  على وجود هذا الربوز فكنت دائماً أطلب شفاعة القديسني وال سـيما             
  .، ألن األمل كان يزداد حىت أثناء النومالقديس البار القمص فلتاؤس السرياين

أبينا احلبيب القمص   ويف أحد األيام كنت أجلس أنا واألوالد نشاهد فيلم          
ومنذ بداية الفيلم كنت أطلبه لكـي يعمـل         " نسر الربية    " فلتاؤس السرياين 

  .معجزة معي ويأيت إىلَّ ويرتع هذا الربوز



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٣٧{

  

 يزور املرأة اليت    أبانا فلتاؤس وأثناء مشاهدة الفيلم يف اللقطة اليت كان فيها         
كانت يف العناية املركزة وكانت زيارته عن طريق سياحته الروحية كررت لـه             

 أنا مستنياك النهارده بالليل  يا أبونا فلتاؤس  خالص  : ت له طليب من كل قليب وقل    
تأيت وتعمل املعجزة، ويف أثناء مشاهديت للفيلم كنت أشعر بأمل شـديد جـداً              

، وشعرت براحة عجيبة جداً وإذ صوت   فجأةاألمل  ولكن يف هذه اللحظة اختفى      
 :  املميز يطن يف أذين ويقول يل   نا فلتاؤس يأب

أشعر فتحت فمي ووضعت يدي على لساين فلم أجـد أي بـروز،             فبدون أن   
فجريت على املرآة ونظرت فلم أجد حىت أي أثر هلذا الربوز على لساين وكان              

فكانت فـرحيت أنـا واألوالد    . جداً وكأنه مل يكن عليه أي شيء  اًلساين طبيعي 
  .غامرة ألين غري مستحقة هلذه االستجابة السريعة

وحنن مجيعاً نشكر ربنا يسوع املسيح من عمق قلوبنا ونعطيه اد والكرامة            
الـذين  والعظمة والتسبيح ألنه يف كل وقت يشرق علينا مبثل هؤالء القديسني            

قديسنا العظـيم القمـص   ميجدوا اهللا بأعماهلم ويتعظم امسه القدوس وال سيما   
ذا الربوز الذي كان يؤملين     ، الذي جاء إىلَّ ونزع من لساين ه       فلتاؤس السرياين 

كثرياً سواء يف الكالم أو األكل أو الشرب أو بدوما حقاً هو قـديس عظـيم    
وشفيع املستحيالت وسريع االستجابة ليحفظنا اهللا ويعيننا بصلواته وشـفاعاته          

  .عنا مجيعاً
  بركة شفاعته فلتشملنا مجيعاً آمني

  
  



aًعاش متضعا a  

 }١٣٨{

  

 " ــــتفإِلَـــــى فَالْت ـــــالَةص كـــــدبإِلَـــــ عىو هعرـــــضـــــا تهأَي بإِلَهِـــــي، الـــــر 
   "الْيـــوم  أَمامـــك عبـــدك يـــصلِّيها الَّتـــي والـــصالَةَ الـــصراخ واســـمعِ

   )٢٨: ٨مل ١(                                                                  
–– 

  
تذخر كنيستنا القبطية بسحابة من الشهداء والقديسني حتيط بنا وتغمرنـا           
يوماً بعد يوم بفيض من العناية واملعونة والشفاء يف أي وقت نلتجئ فيه إلـيهم               

، الذي اختربت حبق صلواته     أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    وباألخص  
  ...جوانب حيايت املعجزية وحمبته وحنانه الذي مشل مجيع 

 درجة فأخـذت    ٤٠يف أحد األيام تعبت جداً وارتفعت درجة حراريت إىل          
بعض املسكنات اخلافضة للحرارة مع مضاد حيوي ولكن اسـتمرت درجـة            
احلرارة مرتفعة فذهبت إىل أحد األطباء الذي قام بالكشف على فلم جيد سـبباً              

وبالفعل قمت بعمل التحليل فطلب مين عمل حتليل لصورة الدم      الرتفاع احلرارة   
  إنك مصاب بلوكيميا الدم   : وعندما عرضته على الطبيب املعاجل فقال يل      الالزم  

وأثبتت التحاليل أن املرض يف مرحلة صعبة تنـذر بقـرب           " سرطان يف الدم    " 
ماوي، وتأثرنا مجيعـاً أنـا      الوفاة، وقال يل الطبيب البد أن تأخذ العالج الكي        

خلرب وساءت حالتنا النفسية ولكن مل نفقـد األمـل يف            وأوالدي هلذا ا   وزوجيت
  ..القديسني مراحم اهللا املعجزية اليت تتم بشفاعة 

 فأعطـاين إياهـا     أبينا فلتاؤس  كان معه إحدى متعلقات      اًن يل صديق  اوك
 أن يتحنن على من     أبينا فلتاؤس ووضعتها على جسدي وطلبت من اهللا بشفاعة        



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٣٩{

  

 هذا املرض الصعب، وكانت الطلبة بالبكاء       أجل زوجيت وأوالدي ويشفيين من    
 أن يتـدخل يف هـذا       أبينا فلتاؤس والتنهد وطلبت أيضاً زوجيت وأوالدي من       

وحنن غري قادرين على احتماهلا وبعد هذا       املوضوع ويشفيين ألن التجربة صعبة      
  .كله خلدنا مجيعاً إىل النوم

ـا رأت أبانـا   ويف اليوم التايل استيقظت وإذ زوجيت ختربين وتقـول يل أ         
 فقالت له صلي يا أبونا لعماد علشان تعبان         القديس القمص فلتاؤس السرياين   

 وابتسم مث وضع يده على      أبونا فلتاؤس فنظر إليها   .. واحنا غالبة ومش قادرين     
 وصلى يل وبعد ذلك انصرف فاستبشرنا خرياً، وبدأت العالج وبعد ذلك            يرأس

  .بيب املعاجل ملتابعة املرضذهبت إلجراء التحاليل حسب إرشاد الط
وكانت املفاجأة السارة، عندما ذهبت بنتيجة التحاليل إىل الطبيب املعـاجل           

هذا مستحيل أن التحاليل : وعندما قرأها إذ به يف حالة ذهول واندهاش يقول يل       
املوجودة أمامي تعلن أنه ال يوجد عندك سرطان يف الدم، بل أنت معاىف متامـاً               

 أيضاً انـه شـيء ال       رحة لنا مجيعاً وللطبيب الذي قال     ة مف وكانت هذه النتيج  
 قوية جداً وكررنا التحاليل أكثر من مرة ويف أوقات خمتلفة           يصدق هذه معجزة  

 أقوى بكثري من الطب وكانت تعلن نتيجـة         أبينا فلتاؤس ولكن يد اهللا بشفاعة     
  . من قبلاًنه ال يوجد عندي سرطان الدم الذي كان موجودأالتحاليل 

أنا اآلن بصحة جيدة جداً ويل اآلن أكثر من أربعة سنوات مواظب فيهـا              و
على عمل التحاليل ومجيعها تثبت شفائي من هذا املرض الصعب وسوف أعيش            
حيايت كلها أشكر ربنا يسوع املسيح الذي أنقذين من هذا املـرض بـشفاعة              

علـى  ، وأطلب من قدسه أن يساحمين  قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    



aًعاش متضعا a  

 }١٤٠{

  

تسجيل هذه املعجزة اليت متجد اهللا يف    تقصريي معه، حيث أنين تأخرت كثرياً يف        
  .قديسيه

  بركة صلواته وشفاعاته فلتشملنا مجيعاً آمني
  




 
  

  البابا شنوده الثالث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٤١{

  

  " أَعـــــــــــــــــــــــــــــــدائي  مـــــــــــــــــــــــــــــــن فَـــــــــــــــــــــــــــــــأَتخلَّص الْحميـــــــــــــــــــــــــــــــد  الـــــــــــــــــــــــــــــــرب أَدعـــــــــــــــــــــــــــــــو" 
   )٤: ٢٢ صم٢( 
– 

  
حدثت مشكلة كبرية جداً مع ابين بوال الذي كـان يعمـل يف إحـدى               

ن ومكث معهم فترة طويلة ولكـن مـع   والصيدليات اليت ميتلكها أطباء مسيحي    
 الثورة يف مصر كان مكان العمل يعرضه ملخاطر كثرية فطلب أن            تطور أحداث 

الصيدلية رفضوا ذلك وأبلغوه أنه ال يترك العمل قبل يترك العمل ولكن أصحاب     
أن يدبروا آخر مكانه ولكنهم تقاعسوا عن البحث عن بديل مكانه، فما كـان           

ه لن يرتل للعمل من بوال إال أنه آخر الشهر أخذ راتبه وعاد إىل البيت وأبلغهم ان  
مرة ثانية، فاغتاظوا منه جداً وعملوا له حمضر يف الشرطة واموه بسرقة مبلغ من     
املال كبري جداً، وبدأت القضية تتطور يف احملكمة، وبدأوا يـثريوا علـى ابـين             
مضايقات شديدة فيتصل به أناس لتهديده ورد املبالغ اليت مل يأخذها وغري ذلك             

وحاولـت  .. اصرة بني ظلم وبلطجة وقضايا وإرهاب       وشعرت أن حياتنا حم   .. 
عرب خدام وكهنة وأساقفة أن أطلب مقابلة هؤالء األطباء وأتشفع هلم ليزيلـوا             
الضغط عين وعن ابين بوال ولكنهم كانوا يرفضون أي شفاعات وال مقـابليت              

  .أصالً
 وقديسنا العظيم أبونـا فلتـاؤس     ومل يكن أمامي أحداً أجلأ إليه سوى اهللا         

 ابـين  أنمنه التدخل وقلت له أنت تعلم لذي أحضرت صورته للمرتل وطلبت     ا
بوال مظلوم يف هذه القضية، ومل يسرق أي شيء وهؤالء الناس مل يقدر علـيهم     



aًعاش متضعا a  

 }١٤٢{

  

رافضني أي تفـاهم،    كانوا  ولت بكل قويت أن أتفاهم معهم لكنهم        اأحد، وح 
ـ             سالم ومستقبل ابين سوف يضيع، فأرجوك تتدخل يف هذا املوضوع وحلـه ب

 أبينا فلتاؤس  وكنت أحتدث مع     .وبدون أي مشاكل وحتنن قلبهم على ابين بوال       
بكل مشاعري وبدموع كثرية وأنا كلي ثقة وإميان أنه سوف يتدخل يف هـذا              
املوضوع ويف اليوم التايل ذهبت إىل الكنيسة وإذ أجد أصحاب الصيدلية يأتون            

 ابنك بوال، وامناه ظلماً، ولكن      ساحمينا يا مدام احنا غلطنا يف حق      : إىلَّ قائلني 
فكنـت يف   .. سوف نذهب ونسحب القضية وال يوجد شيء خطأ ضد ابنك           

 كماحالة ذهول من هذا الكالم والدموع جتري من عيين وقلت هلم أنا مـساحم             
  .من كل قليب

وامتأل قليب فرحاً وشكراً ومتجيداً لربنا يسوع املسيح الذي حنن قلب هؤالء         
 الذي غري حياتنا وبدل     يسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    قدالناس بشفاعة   

ىل سالم واحلزن إىل فرح إنه قديس عظيم وأب حنون وشايف جلـروح             إاخلوف  
  .النفس واجلسد لكل من يطلبه

  بركة شفاعته فلتكن معنا آمني
  




 
  

  مار إسحاق السرياين



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٤٣{

  

 أَنــا . تخــف الَ: لَــك  الْقَائــلُ بِيمينِــك  الْممــِسك إِلَهــك  الــرب أَنــا" 
كين١٣: ٤١ إش(  " أُع(   

–– 
  

يف انتظار إاء إجـراءات سـفري،       زوجيت سافرت إىل أمريكا وبقيت أنا       
مرسلة للسفارة األمريكية بالقاهرة، وهذا يعين أين من        ورغم أن األوراق كانت     

من وقت وهذا   ال الكشف الطيب يف نفس      املفترض أن أمتم املقابلة وأي إجراءات     
 يوم  ٤٠ إال أن السفارة تركت األمر ملدة         أكثر من أسبوع   يستغرقاملعتاد أن ال    

اتصال أو طلب للحضور وبدأت أتضايق وخاصـة أن زوجـيت يف            دون أدىن   
اتصاهلا معي أخربتين عن بعض املشاكل اليت متر ا وحدها وكانت تبكي معـي     
يف املكاملة فكان البد من السفر إليها يف أقرب وقت ممكن لنتدارك حل هـذه                

  .ن تتفاقمأاملشكالت قبل 
الساعة الرابعة صباحاً وأنا يف     يف ذلك اليوم أيت املكاملة مع زوجيت حوايل         

:  وتكلمت معه وقلت له    أبينا فلتاؤس حرية وعجز، وأمسكت بكتاب معجزات      
بيقولوا إنك بتعمل معجزات وشفيع املستحيالت أنا عايز يف أسرع وقت ممكن            

عتربها معجـزة مـن     اميعاد من السفارة األمريكية وإن أمكن غداً ولو جاء ه         
ملوضوع بقى بتاعك وأنت تتصرف فيه حىت       معجزاتك أرجوك اتصرف بسرعة ا    

مث وضعت جـواز الـسفر يف   . ال تتعرض أسريت يف أمريكا ملتاعب أخرى أكثر  
  .كتاب املعجزات وقلت له املوضوع معاك بقى يا أبونا وعايز السفارة تتصل يب



aًعاش متضعا a  

 }١٤٤{

  

ومنت حوايل الساعة السادسة صباحاً وإذ جبرس التليفون يرن حوايل الساعة           
باحاً وكان املتحدث سيدة من السفارة األمريكية تبلغين أن         التاسعة والنصف ص  

أحضر ومعي جواز سفري فقلت هلا إنين مل أجري أي من الفحـوص الطبيـة               
من فضلك تعال إلينا ومعك جواز السفر وحنـن سـوف           : الالزمة؟ فقالت يل  

نـا  اأبفكنت يف حالة ذهول من هذه املكاملة ومل أصدق نفـسي أن             . نتصرف
ب لطليب وحرك امللف ووضعه أمام املوظفة يف صباح نفس اليوم            استجا فلتاؤس

بـدون  ا يف بداية يوم عملها وسوف تيسر يل اإلجراءات        لتتصل يب أول ملف هل    
فذهبت إليهـا   " وهذا مستحيل   " إمتام الكشف الطيب كما قالت يل يف املكاملة         

ت دون أي طلب إضايف أو أوراق أخرى وبالفعل أخذ        وأيت كل اإلجراءات    
جواز السفر وأعطتين رقم الربيد املستعجل الستالم اجلواز ومعه الفيزا للـسفر            

  .وانتهى كل شيء يف سرعة عجيبة وبيد قوية جداً مل تكن يف احلسبان
قديسنا وأنا اليوم يف الدير ألسجل املعجزة الكبرية بالنسبة يل اليت قدمها يل             

ف على أسريت وطلب    أتر األب احلنون الذي     العظيم القمص فلتاؤس السرياين   
الـذي  من أجلنا فاستجاب اهللا وبسرعة عجيبة ختطت حواجز الترتيب والزمن           

تفرضه السلطات األمريكية على مثل حاملي هذه الفيزات وحنن مجيعاً يف فـرح        
وسعادة تامة وسوف نعيش طوال حياتنا نشكر ومنجد ونسبح ربنـا يـسوع             

سنا العظيم القمـص فلتـاؤس      قدياملسيح الذي سهل لنا كل األمور بشفاعة        
  . الذي هو باحلقيقة شفيع املستحيالت ومفرح القلوبالسرياين

  بركة شفاعته فلتكن معنا مجيعاً آمني
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٤٥{

  

 كنــــوز  ادخــــار  مــــن  خــــري  والــــصدقة  الــــصوم  مــــع  الــــصالة  صــــاحلة" 
   )٨: ١٢ طوبيا(  " الذهب

– 
  

 أعلى البطن يف منطقة فُم املعدة فذهبت إىل         من أمل شديد جداً   كنت أعاين   
أحد األطباء فقام بالكشف على وكتب يل بعض األدوية املسكنة، وطلب مـين            
عمل سونار على منطقة البطن وبالفعل ذهبت وعملت السونار وأظهرت أشعة           
السونار وجود حصاوي باملرارة وانسداد يف القناة املرارية فحزنت جداً هلـذا مث        

البد من إجراء عمليـة     : ىل الطبيب املعاجل وحينما رأى السونار قال يل       ذهبت إ 
جراحية وقبل العملية البد من إجراء أشعة مقطعية على البطن وكتب يل بعض             

فعدت إىل مرتيل وأنا متخوف من      . مل إىل حني إجراء العملية    األدوية لتسكني األ  
لقمـص فلتـاؤس   قديسنا العظـيم ا هذه العملية وطلبت من كل قليب شفاعة    

 وقلت له أرجوك تدخل يف هذا املوضـوع وقمـت بـدهن بطـين               السرياين
 وكنت أثق يف شـفاعته      بأبينا فلتاؤس وخصوصاً مكان األمل من الزيت اخلاص       

ويف هذه الليلة صليت بدموع كثرية إىل اهللا أن يشفيين          . عند ربنا يسوع املسيح   
  .ني ومجيع القديسأبينا فلتاؤسمن هذه اآلالم بشفاعة 

قديسنا وبعد ذلك شعرت براحة عجيبة وذهبت ألنام، وأثناء نومي جاء إىلَّ     
وكان عبارة عن طيف من النـور ومالمـح         العظيم القمص فلتاؤس السرياين     

 وقام برشـم عالمـة       وفرحاً جسمه ووجهه واضحة جداً وكان وجهه متهلالً      
: الصليب على جسمي كله مث قال يل      



aًعاش متضعا a  

 }١٤٦{

  

  أنـا   فقلت له خالص يا أبونـا
سوف أذهب إىل الدير وأضع مثن األشعة والعملية يف مزارك وهذا نذر مين فقال           

: يل



  
مث اختفى من أمامي وبعد ذلك استيقظت من النوم وأنا يف قمـة الفـرح               

 أبونـا والسعادة ومل أشعر بأي أمل فذهبت وعملت أشعة عادية كما قـال يل              
 املعاجل وعندما رأى األشعة      فلم يظهر ا أي حصاوي مث ذهبت للطبيب        فلتاؤس

البد من عمل سونار وعملت السونار وكانت النتيجة أيضاً         : ذهل جداً وقال يل   
أن املرارة سليمة وال يوجد ا أي حصاوي والقناة املرارية ال يوجـد ـا أي                

أنت يا ابين فيك شيء هللا ألن احلصاوي اليت         : انسداد، فتعجب الطبيب وقال يل    
ختفت وهذا مستحيل ألنه البد من أن نعمل عملية ونستأصل          كانت يف املرارة ا   

وهذا شيء خارج حـسابات     .  باحلصاوي، ولكن اهللا عمل معك معجزة      املرارة
وأعطتهم بـاقي   " ... " ففرحت جداً هلذا الكالم مث ذهبت ألوالد        ... الطب  

أبونـا  املبلغ الذي كنت سوف أعمل به األشعة املقطعية والعملية وقلت هلـم             
 باعت لكم املبلغ ده فأخذوه مين وفرحوا جداً ألم بالفعـل كـانوا              ؤسفلتا

 بقديسنا العظيم القمص فلتاؤس الـسرياين     حمتاجني إىل املال وكانوا يتشفعوا      
 مل ينسانا مع إنه انتقل إىل السماء لكنـه يـسمع            أبونا فلتاؤس فعالً  :  يل واوقال

  .لسؤالنا ويرسل لنا كل ما حنتاجه



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٤٧{

  

يدة جداً وأشكر ربنا يسوع املسيح الذي شفاين من هذه          وأنا اآلن بصحة ج   
قديسنا العظـيم القمـص     االالم الصعبة وأنقذين من العملية اجلراحية بشفاعة        

  . األب الرحوم واحملب ألوالدهفلتاؤس السرياين
  بركة شفاعته فلتكن معنا آمني

  



 

  
  القديس كريلس الكبري

  
  
  
  
  
  
  
  
  



aًعاش متضعا a  

 }١٤٨{

  

 "فَــــــرِحــــــعِ كُــــــلُّ وميــــــعِ  الْجمــــــالِ بِجماَألع ةجِيــــــدالْم ــــــةنالْكَائ  ــــــهنم"  
   )١٧: ١٣ لو( 
–– 

  
ل حكايات أصدقائي   من خال  السرياين فلتاؤسالقمص  أبينا  بمعرفيت  ترجع  
أكـن  مل   ين كانوا يقضون فترات خلوة يف دير السريان، لكـن         الذينيف اجلامعة   

  . حياة اآلخرينأصدق أو حىت أهتم بكم املعجزات وعمل النعمة على يديه يف
القمـص  ي   بعد مساع عمل اهللا العظيم على يد       ووبعد خترجي من اجلامعة     

 معجزاته الكثرية مع كل     بسبب  ومتجيد اسم الرب القدوس    ،فلتاؤس السرياين 
 الفيلم اخلاص   ت لكي يعينه يف حمنته و شاهد      ،من قصده أو حىت نطق بامسه فقط      

حياته املضيئة واملشوقة لنا وقرأت كتبه الكثرية والعظيمـة         سرية  به الذي حيكي    
وبدأت أتشفع بـه يف     حبياته  تأثرت جداً    ازدادت معرفيت به و    اليت خرجت بامسه  
مما كـان لـه األثـر    وكانت االستجابة سريعة جداً  ، عملي حيايت اخلاصة ويف  

 درجة فعندما تعرفت على     ١٨٠اإلجيايب يف حيايت وأعترف أنه غري حيايت كلها         
سلوكي، طباعي، حيايت الداخلية،    " تغريت حيايت بالكامل    هذا القديس العظيم    

فيت كل شيء يف حيايت تغري إىل األحسن واألفضل بربكة معـر          " حيايت اخلاصة   
  .هلذا القديس العظيم وبشفاعته عين

ويف أحد األيام ذهبت مع خطيبيت إلمتام حمضر اخلطوبة فوجـدنا صـورته             
أبونا معلقة يف مكتب البطريركية يف املرقسية فبادرنا املوظف بسؤاله أنت تعرف            

مث ذهبنا أنـا    . اً وموجز اً بسيط اًيعدل املايلة فكان رد   ؟ فقال لنا ده اللي ب     فلتاؤس



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٤٩{

  

لقضاء أمر ما فأوقفت السيارة وأينا األمر مث عدنا فوجـدنا زجـاج        بيت  وخطي
      قد كان  رق، ولكن أهم شيء فُ    السيارة مكسور وبعض متعلقات السيارة قد س

بطاقة، " حقيبة خطيبيت اخلاصة حيث أن ا كافة األوراق الشخصية اخلاصة ا            
ننا سوف نـذهب  وكان من املفترض أ" وراق رخصة، فيزا بنك وخالفه من األ     

قوم بإجراءات قرض وبالتايل حتتـاج إىل كافـة هـذه           نسوياً إىل البنك لكي     
 يف جيب قميصي فأخرجت صورته      ألبينا فلتاؤس وكنت أضع صورة    . األوراق

يف حـني أن  . وال تتركنـا  ونظرت إليه وقلت له أبوس إيديك رجع لنا احلاجة          
ول مرة يف حيايت أكون ذا      خطيبيت بدأت تبكي يف حالة هستريية، وللعلم أنا أل        

 سوف يرجع لنا كل شيء، فأنا إمياين ضعيف مث          نا فلتاؤس اأباإلميان والثقة بأن    
 أن احلقيبـة لـن   قمنا بعمل حمضر ودخلنا يف دوامة وكانت خطيبيت تردد دائماً  

 سوف يرجع لنا احلقيبة يف إصـرار        نا فلتاؤس اأبترجع وأنا كنت أؤكد هلا إن       
  .غري عادي مين

 أبينا فلتاؤس هبنا إىل مرتل خطيبيت وهناك قمت بإيقاد مشعة أمام صورة           مث ذ 
ما استاهلش ولكن أرجوك رجع يل      وقلت له أنا عارف أنك قديس عظيم وأنا         

وصدقوين مل ميض غري وقت     . احلقيبة باألوراق ومش عايز حاجة تاين غري كده       
املتكلم قال أنـه  قصري جداً وفوجئنا باتصال تليفوين على اخلط اخلاص خبطيبيت و     

. وجد احلقيبة وكل األوراق اليت كانت فيها وينتظرنا للذهاب إليـه ألخـذها            
فذهبت إليه وأعطاين احلقيبة وطلب مين أن أراجع متعلقات احلقيبة وشـرح يل             
كيف وجدها، حيث وجدها يف منطقة بعيدة جداً عن املنطقة اليت سرقت فيها              

ة حوهلا فجمعها وقام باالتصال بنا       سيارة وكانت األوراق مبعثر    تووجدها حت 



aًعاش متضعا a  

 }١٥٠{

  

وكانت فرحة عظيمة لنا مجيعاً     . هذا الشخص غري مسيحي   ألخذها مع العلم أن     
قديسنا العظيم القمـص  وأحسسنا بأن اهللا يهتم بنا ويستجيب لطلباتنا بشفاعة        

 الذي فرح قلوبنا مجيعاً فهو حاضر دائماً معنا بروحه الطاهرة           فلتاؤس السرياين 
مشاكلنا ويشفي أمراضنا ويغري حياتنا ويعيننا على صعوبة احلياة على          النقية حيل   

فأسـألك يـا أيب     . األرض إىل أن نعرب رحلة غربتنا بسالم ومبؤازرته القوية لنا         
القديس أن تذكرنا دائماً أمام عرش النعمة ليكمل لنا الرب اإلله مسريتنا بسالم             

  .ويعيننا كما أعانك
  آمنيعاً مجيبركة شفاعته فلتكن معنا 

  



 
  

  مسعان العموديالقديس 
  
  
  
  
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٥١{

  

 أَبـــــصر  فَللْوقْـــــت . شـــــفَاك  قَـــــد  إِميانـــــك . ذْهـــــب ا: يـــــسوع  لَـــــه  فَقَـــــالَ" 
بِعتو وعسي ي٥٢: ١٠ مر(  " الطَّرِيقِ ف(   

– 
  

أبينا البـار القمـص فلتـاؤس    عرف القليل عن أأنا طبيب جراح وكنت  
، ويف أحد األيام كنت راجع من عياديت بعد يوم شاق جداً يف العمـل       السرياين

" نسر الربيـة     " أبينا فلتاؤس ووجدت زوجيت واألوالد جالسني يشاهدوا فيلم       
 وقالوا يل اجلـس    . مش سامعيين وال شايفين إين رجعت من العيادة       م  لدرجة أ

اتفرج معانا فقلت هلم رجعوا الفيلم من األول وفعالً شاهدت الفيلم من أوله إىل         
 وشاهدت الفـيلم    أبينا فلتاؤس ويف هذا اليوم منت متأثراً جداً بشخص        . آخره

 عملية اللوز ألحـد   ويف أحد األيام كنت أعمل    . أكثر من مرة وتأثرت بقداسته    
أا بدأت تؤثر علـى     والطفل دخل يف نوبات ترجيع مستمرة لدرجة        . األطفال

العملية، وكان يف الوقت ده حقن مضادات الترجيع كانت خمتفية مـن كـل              
الصيدليات، وكانت مشكلة كبرية حلد ما وجدنا نوع من احلقن ولكـن لـه              

املخ ويـسبب أعـراض      عرض جانيب نادر احلدوث وهو أنه يؤثر على مراكز        
املهم بعـد سـؤال     .. جانبية أخرى غريبة وهذه األعراض نادرة احلدوث جداً         

قالوا الزم يأخذ احلقنة دي علشان العملية ممكن تتأثر بـالترجيع           أطباء األطفال   
الكثري، والترجيع مش حلو خالص يف هذا النوع من العمليات وبالفعـل أخـذ      

ايف حاجة خالص وأظلمت عينيـه ومل       احلقنة وبعد ذلك وجدنا الطفل مش ش      
 إذ أـا  .عراض اجلانبية للحقنةيرى أي شيء أي إنه قد فقد بصره وهذا من األ 
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طبـاء  قد أثرت على مركز اإلبصار يف املخ وبدأنا بسؤال كل من نعرفه من األ             
طيل يف  أعن ما ميكن عمله يف هذه احلالة ومت عمل ما ال أستطيع كتابته حىت ال                

أربع ساعات وما زالت احلالة كما هي وال أستطيع القول           حوايل   الكتابة ومرت 
ويف . عن مدى رعب أهل الطفل عليه وال أقدر أن أصف احلالة اليت كانوا فيها             

مـن  وصل له اخلرب وقد  وهو طبيب أيضاً   ،هذه اللحظات وجدت أخي األصغر    
ـ : أحد األطباء، يتصل يب قلقاً على ما حدث، مث قال يل كلمة واحدة             وك أرج

  . وهو سوف خيلص كل حاجةبأبينا فلتاؤستشفع 
 أصلي يف مكتيب وقلت لنفـسي    توفعالً خرجت من غرفة العمليات ودخل     

عوا فعل شيء ومل    يطباء العظماء ومل يستط   احنا اتكلنا على علمنا وكلمنا كل األ      
 وفعالً صـليت إىل  قديسه العظيم القمص فلتاؤسنطلب من ربنا احلل بشفاعة     

 وقلت له اشفع لنا عند ربنا يسوع املسيح لكي          أبينا فلتاؤس فاعة  اهللا وطلبت ش  
خيلص املوضوع ده على خري ويرجع نظر الطفل إليه وتكلمت معه كالماً كثرياً             

قديـسنا  نه سوف خيلص املوضوع على خري بشفاعة        أ وثقة   اًوكان عندي إميان  
  .حيالت شفيع املستحيالت وهذه إحدى املستالعظيم القمص فلتاؤس السرياين

وصدقوين بعد هذه الصالة والتشفع بشفيع املستحيالت بـدقائق معـدودة      
دخل على الطبيب املساعد وقال يل إن الطفل رجع إليه بصره مرة أخرى وإنـه       

 الذين األطباء   ومجيعيرى كل شيء، وصار طبيعياً جداً، وأهله فرحانني به          اآلن  
  . هذا عمل اهللا وليس عمل الطبواهذا قال وامسع



a القمص فلتاؤس السرياين a 

  }١٥٣{

  

 وقديسنا العظيم القمص فلتاؤس الـسرياين     فشكرت ربنا يسوع املسيح     
على سرعة احلل وتكررت معي يف غرفة العمليات أكثر من مـشكلة وكنـت              

  . فكان يستجيب يف احلال وكل األمور كانت حتلأبونا فلتاؤساطلب 
وعلى فكرة ملا تسمع غري ملا حتصل       فعالً إنه قديس عظيم وسريع االستجابة       

  .أبونا فلتاؤسكثرية وكلها تتحل على إيد كالت معاك مش
قت وكل زمان يشرق    نشكر ربنا يسوع املسيح ونعطيه اد ألنه يف كل و         

علينا مبثل هؤالء القديسني الذين ميجدوا اهللا بأعماهلم ويتعظم امسه القـدوس يف             
 بقديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    معجزام ويف جيلنا هذا أشرق علينا       

  .يع املستحيالت وسريع االستجابة ودائماً يفرحنا ويبهج قلوبناشف
  بركة صلواته وشفاعاته فلتكن معنا مجيعاً آمني

  



 
  

  القديس مار أفرام السرياين
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 "دــــــــــشتد  عجــــــــــشتالَ! و  ــــــــــبهرالَ تو  ــــــــــبعترَألنَّ ت  بالــــــــــر  ــــــــــكإِلَه 
كعا مثُميح بذْه٩: ١ يش(  " ت(   

–– 
  

ابين بوال طالب يف الصف اخلامس االبتدائي يف مدرسـة الفرنسيـسكان            
هو من الطلبة املتفوقني وله ترتيب على مستوى املدرسة         ، و اخلاصة بنجع محادي  

  ..كل عام ويتم تكرميه من قبل مدير اإلدارة واحملافظة وغري ذلك 
ـ    وإحـدى  اً خـصوصي اًويف ليلة امتحان مادة الرياضيات كان يأخذ درس

 فأكد أـا لـن تـأيت يف         مسألة على املدرس قبل االمتحان    الطالبات عرضت   
 إىل املرتل حكى يل ما حدث فقلت له ال تـذاكر هـذه              االمتحان وعندما عاد  

املسألة ألا لن تأيت يف االمتحان بناء على كالم مدرس املادة وجعلته يصلي قبل              
 وهو سوف   أبونا فلتاؤس ما ينام وقلت له يا بوال أي سؤال يقف أمامك اُطلب            

رة يف   ونتشفع به كأس   أبونا فلتاؤس على إجابته حيث أننا مجيعاً حنب       يساعدك  
ويف اليوم التايل ذهب بوال إىل االمتحان وعندما عاد إلينا     . أي ظروف من حياتنا   

عندما ذهبت إىل االمتحان وجد املسألة آخر سـؤال         : يف املرتل حكى يل اآليت    
رأا اـرت يف البكـاء       درجات وعندما    ٩وهي عبارة عن رسم بياين وعليه       

تش املـسألة دي يف الفـصل       وقلت للمدرسة املراقبة بصوت عال أنا ما خـد        
وبالصدفة دخل إىل اللجنة موجه املادة ومدير اإلدارة فسألوين ماذا بك؟ فقلت            
هلم أنا مل آخذ هذه املسألة من قبل، مث سألوا مجيع الطلبة املوجودين يف اللجنـة                

 عن املدرسة   اًوكان بوال غائب  فأمجعوا على أن هذه املسألة شرحت لنا يف الفصل          
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..  فانتهرين مدير اإلدارة وقال يل بالش بكاء ومن األفضل أن تذاكر             يف ذلك اليوم  
وبدأت أحل االمتحان وفجأة مسعت املراقبة تقول باقي من الوقت مخس دقائق             

كل االمتحان ما عـدا هـذه املـسألة،         وأمجع ورق اإلجابة وأنا كنت حليت       
 من جيب القميص وقلت له علـشان        نا فلتاؤس بيأفأسرعت وأخرجت صورة    

 حل يل املسالة دي حمدش راضي يساعدين وكده أنـا           نا فلتاؤس اأبخاطري يا   
وصدقيين يا ماما فجأة وجدت نور مثل الشمس يف         .  ها أكون من األوائل    شم

 ووجدته واقف جبواري    نا فلتاؤس يأبالطرقة بني الفصول مث حتول هذا النور إىل         
 ـا القلـم   يـدي وكـان   مث مسك : وطبطب على وقال يل   

واملسطرة وابتدأ يرسم الرسم البياين بيدي وأنا مل أنظر إىل ورقة اإلجابة وال إىل              
 النوراين وكنت يف حالة ذهول كما       نا فلتاؤس يأبناظر إىل وجه    الرسم بل كنت    

أين كنت فرحان جداً لسماع أبونا لصويت وحضوره ووجوده معي ومل يأخـذ             
 وإذ يب أمسع صـوت      أبونا فلتاؤس تفى عين   هذا كله غري ثواين قليلة، وفجأة اخ      

زميلي أمحد يف الصف الذي جبواري يقول يل إيه ده يا بوال أنت رمست الرسم               
 فلـم   اًاإلجابة فوجدت الرسم البياين مرسوم    مىت مث نظرت إىل ورقة      االبياين ده   

أتكلم كلمة واحدة وبعد ذلك ابتدأت املراقبة تسحب ورق اإلجابة مـين ألن             
ى وملا رأت الرسم البياين قالت يل أنت امىت رمست ده أنا من مخس              الوقت انته 

دقائق رأيت ورقتك ومل يوجد ا هذا الرسم والرسم ده بياخد وقت طويل فلم              
  .أتكلم معها بكلمة واحدة ألين كنت يف حالة ذهول من هذه األحداث

 أبونـا   ي من فرحيت وعنـدما جـاء      كففرحت جداً هلذا الكالم وكنت أب     
 قديسنال إىل املرتل حكيت له ما حدث لبوال فعمل ميطانية أمام صورة             ميصائي
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أبونـا   وجعل بوال حيكي أكثر من مرة ما عمله معـه            العظيم القمص فلتاؤس  
أما أنا من جانيب فأسرعت واتصلت باملدرسة اليت كانت تراقب على           . فلتاؤس

ائيل وقبل  بوال وهي كانت مدرسة مسيحية فقلت هلا أنا والدة بوال القس ميص           
أيوه بوال عمل هرج ومرج وبكاء يف اللجنة ولكـن  : ما أكمل كالمي قالت يل  

الغريب أنه قبل انتهاء االمتحان خبمس دقائق مل يكن قد رسم الرسم البيـاين يف    
 وبعد انتهاء وقت االمتحان قمت بسحب ورقة اإلجابة فوجئـت           ةورقة اإلجاب 

خذ وقت طويل يف رمسه فحكيت هلـا        بأن الرسم البياين مرسوم مع العلم بأنه يأ       
ففرحنا مجيعـاً    .ما حدث مع بوال فقالت يل أنا قلت املوضوع ده مش طبيعي           

  . مع ابين بوالقديسنا القمص فلتاؤس السرياينهلذا العمل العظيم الذي قام به 
ونشكر ربنا يسوع املسيح من كل قلوبنا الذي استجاب لطلبة ابننا بـوال             

.  لكي يساعده يف االمتحـان      القمص فلتاؤس السرياين   أبانا احلبيب وأرسل له   
حقاً إنه قديس عظيم جداً ويف أي وقت نناديه جنده جبوارنا ويسندنا ويقوينـا              
وحمبته وشفاعته مشلت الكثريين فهو معني لكل نفس متعبة ولكل نفس حمتاجـة           

  .معونة مسائية ويسرع ويسند ويشجع اجلميع مبحبته الكبرية
   مجيعاً آمنيملنافلتشبركة شفاعته 

  



 
  األنبا باخوميوس الكبريالقديس 
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نتقــــدم إليــــك عزيزنــــا القــــارئ باعتــــذارنا وذلــــك لعــــدم متكننــــا مــــن نــــشر           @
 إلينــــــا وذلـــــك لــــــضيق املــــــساحة   كـــــل املعجــــــزات واملواقــــــف الـــــيت وصــــــلت   

ولكننـا نعـدك بنـشر عـدد كـبري منـها يف       .. املتاحـة وأيـضاً لعـدم التكـرار     
  .كتابنا القادم إذا أحبت مشيئة اهللا

إن البـــاب مــــا زال مفتوحــــاً   .. 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،اؤس السرياينفلت
أرســل املعجـــزة أو املوقـــف مبينـــاً كيـــف ســـاعدتك تلـــك املعجـــزة يف أن      @

أرســـــــــــلها إلينـــــــــــا فرمبـــــــــــا يـــــــــــسمح اهللا أن تكـــــــــــون      .. تقتـــــــــــرب مـــــــــــن اهللا أكثـــــــــــر   
  .رسالتك سبب بركة وسبب رجاء ملن يقرأها أو يسمعها

بالكامـــل حــىت ولــو أردت عـــدم    ) ان االســم والعنــو  ( مــع مالحظــة كتابـــة    @
ذكــــر االســــم يف كتابــــة املعجــــزات، واالكتفــــاء بــــذكر احلــــروف األوىل منـــــه        

  .فقط، لكي ميكننا االتصال بك يف حالة الضرورة لالستفسار
  :أكتب إلينا على العنوان التايل @

 – وادي النطــــــــــــــــرون  – ديــــــــــــــــر الــــــــــــــــسيدة العــــــــــــــــذراء الــــــــــــــــسريان   ١. ب. ص
  .قف ورئيس الدير األنبا متاؤس أس–البحرية 
  :أو على الربيد اإللكتروين @

fr.fltaous.alsoriany@gmail.com  
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  تقدمي لنيافة األنبا متاؤس @
  إهداء إىل روح أبينا القمص فلتاؤس السرياين @
  الراهب القمص فلتاؤس السرياين يف سطور @
  االتضاع @

  مفهوم االتضاع ومعناه
  عل االتضاعماذا يف

  كيف اقتين االتضاع
  عاش متضعاً

معجزات حدثت بربكة وصلوات أبينـا القمـص فلتـاؤس           @
  السرياين
  اعتذار ودعوة @
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