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a املستحيالت  شفيعa  

  }٧{

  
  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني

  تقدمي
  

 مبناسبة  أبينا املتنيح القمص فلتاؤس السرياين    هذا هو الكتاب السادس عن      
متضمناً سرية خمتصرة حلياتـه وبعـض       الذكرى اخلامسة لنياحته يصدره الدير      

املعجزات اليت وردت لنا من األحباء الذين متجد اهللا معهم وعمل هلم معجزات             
عة الكثريين وللحث   ، ننشره ملنف  القمص فلتاؤس شفاء أو حل مشاكل بصلوات      

على التمسك بشفاعة القديسني وطلب صلوام املقبولة مث العمل بوصية معلمنا           
ــول ــولس الرسـ    "بِإِميـــانِهِم فَتمثَّلُـــوا ســـريتهِم نِهايـــة إِلَــى  انظُـــروا" : بـ

  .وأعماهلم ) ٧: ١٣عب ( 
نشكر كل من له تعب يف هذا الكتاب ونشكر كل الـذين أرسـلوا لنـا                

  .عجزات اليت متت معهم بصلواتهامل
بركة صلوات أبينا القمص فلتاؤس السرياين وصلوات أبينـا احملبـوب           

  .قداسة البابا املكرم األنبا تواضروس الثاين وكل أحبار الكنيسة آمني
  

  وإلهلنا كل جمد وكرامة يف كنيسته وقديسيه إىل األبد آمني،،،
  

   
   

  
  صوم امليالد ايد  

 م٢٠١٤  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٨{

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



a املستحيالت  شفيعa  

  }٩{

  
 

 



 

 
 


 

 

 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٠{
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a املستحيالت  شفيعa  

  }١١{
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a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٢{
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a املستحيالت  شفيعa  

  }١٣{
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a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٤{

  
 

  

 

 



a املستحيالت  شفيعa  

  }١٥{

  
  

 
 


 
 

 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٦{
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a املستحيالت  شفيعa  
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a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٨{
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a املستحيالت  شفيعa  

  }١٩{

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٢٠{

  
 

  
معىن الشفاعة هو التوسط بني اثنني، وتعين أيضاً احملاماة عن الغري، وتـشمل   

  .جل اآلخرينأيضاً التوسل أل
والكتاب املقدس نسب الشفاعة إىل السيد املسيح كما نسبها إىل الـروح            

 وإن كان ال يفرق من حيث اللفظ بينهم، إال          لإلنسانالقدس، ونسبها كذلك    
أن سياق النصوص الكتابية يدل على أن كلمة الشفاعة إذا نسبت إىل الـسيد              

ها إذا نـسبت إىل الـروح        خيتلف عن مفهوم   اً خاص اً مفهوم فإا تتخذ املسيح  
  . إىل املالئكة والقديسنيأوالقدس 

  ..وهذا ما سوف نعرضه لك أيها القارئ العزيز 

 



a املستحيالت  شفيعa  

  }٢١{

  
 

وهي خاصة بالسيد املسيح وحده الذي يشفع دائمـاً يف البـشر ملغفـرة              
عـىن  خطاياهم، باعتباره الكفارة اليت نابت عن البشر يف دفع مثن اخلطية وذا امل   

 يـسوع  اآلبِ، عنـد  شفيع فَلَنا أَحد أَخطَأَ إِنْ" : يقول معلمنا يوحنا الرسول  
ـــِسيحالْم ـــارالْب  ـــوهةٌ وـــا  كَفَّـــارانطَايخل .ســـا لَـــيانطَايخـــلْ فَقَـــطْ،  لـــا  بطَايخل 

  . )٢، ١: ٢يو ١ (  "أَيضاً الْعالَمِ كُلِّ
يد الذي قدم هذه الكفارة بسفك دمه على الصليب         فالسيد املسيح هو الوح   

ونفس املعىن أيضاً حيملـه     . ألجل خالص البشرية، لذلك يستطيع أن يشفع فينا       
قول القديس بولس الرسول عن السيد املسيح باعتباره الوسيط الوحيد بـني اهللا       

 يـسوع  نُاِإلنـسا  والنـاسِ  اِهللا بـين  واحـد  وسـيطٌ " : والناس فيقول يف ذلـك    
ِسيحي الْمذَلَ الَّذب هفْسةً نيدلِ فيعِ َألجم٦، ٥: ٢يت ١ (  "الْج.(   

أعطى اآلب  فالسيد املسيح هو الوسيط الواحد الذي وقف بني اهللا والناس           
حقه يف العدل اإلهلي، وأعطى الناس املغفرة بأن مـات عنـهم كفـارة عـن                

  .ادي الذي بذل نفسه ودفع مثن خطاياناخطاياهم، فهو هنا يشفع باعتباره الف
  :القديس يوحنا ذهيب الفموذا املعىن يقول 

  








a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٢٢{

  






  
  

  :ويقول معلمنا القديس بولس الرسول
 "ـــــنم ـــــوي  ه؟ الَّـــــذينـــــدي  ـــــِسيحالْم ـــــوي  هالَّـــــذ ـــــاتـــــلْ  مب رِيبِـــــالْح  قَـــــام 
   "!فينــــــــــــــا يــــــــــــــشفَع أَيــــــــــــــضاً الَّــــــــــــــذي اِهللا يمــــــــــــــنيِ عــــــــــــــن أَيــــــــــــــضاً هــــــــــــــو الَّــــــــــــــذي أَيـــــــــــــضاً 

  . )٣٤: ٨رو ( 
  

  : بقوله عن السيد املسيحالقديس أغسطينوسويوصينا 
 







 
 

 



a املستحيالت  شفيعa  

  }٢٣{

  
 

  :يقول معلمنا بولس الرسول
 "ككَـــــــذَل وحـــــــضاً الـــــــرأَي ـــــــنيعا ينفَاتـــــــعـــــــا ضنا َألننلَـــــــس لَـــــــمعـــــــ نلِّي  امـــــــصن 
 ــهلـــا َألجــي  كَمغبني .ـــنلَكو  وحالــر هفْـــسن  فَعــشـــا يينف  ــاتالَ بِأَن طَـــقنـــا يبِه. 
 ــنلَكي  والَّــذ  ــصفْحي  الْقُلُــوب  لَــمعــا  يم  ــوه  ــاممتوحِ  اهالــر  ــهبِ َألنـــسبِح 
يئَةشاِهللا م فَعشي يف يِسنيد٢٧، ٢٦: ٨ رو (  ".الْق.(   
  

الضعف الروحي جيعلنا غري قادرين على معرفة ما نصلي ألجله كما ينبغي،            
نات يعجز اللسان البشري عن     أ ب ،ولكن الروح القدس يتوسط ويشفع من أجلنا      

ويهب لقلوبنا أن تتعمق يف الفهم واإلدراك إىل درجة يعجز العقل           . التعبري عنها 
 ماذا جيب أن نطلب يف صلواتنا ويعلمنا كيف          وينري بصائرنا فيعلمنا   عن بلوغها 

  .جيب أن تكون الصالة
فالصالة احلقيقية إذن هي الصالة اليت يعلمنا إياها الروح القـدس وهـذه             
الصالة هي اليت جتد قبوالً ورضى عند اهللا، ألن اهللا يعرف ماذا يريد الـروح أن          

أي ( ا؟ ألنـه    يقوله ويعرف لغة الروح القدس يف داخلنا ويستجيب هلا، ملـاذ          
حبسب مشيئة اهللا يشفع يف القديسني أي أن الـروح القـدس            ) الروح القدس   

إرشادات يتوسط ويشفع فينا مبا يتفق ومشيئة اهللا         و إهلاماتبواسطة ما يهبه من     
فصاليت لن تغري مشيئة اهللا بـل تغـري         . ألنه يعرف هذه املشيئة إذ هو روح اهللا       

ري مقبوالً لدى اهللا وهذه هي شفاعة الـروح    مشيئيت لتتطابق مع مشيئة اهللا، فأص     



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٢٤{

  
القدس فينا، أن جيعلنا مقبولني أمام اهللا، وجيعلنا نتصل باهللا بطريقة صحيحة عن             

  .طريق الصالة
وهو  وما نطلبه يف الصالة   فالروح القدس كروح استنارة يعلمنا كيف نصلي      

 يطرد  كروح قدوس يوقظ فينا ما ينبغي أن تكون عليه صلواتنا، وكروح معزي           
  .منا اخلوف ويهبنا الطمأنينة والسالم ويضرم فينا الرجاء واألمل

 



a املستحيالت  شفيعa  

  }٢٥{

  
 

هي توسالت وتضرعات وصلوات املؤمنني بعضهم ألجل بعض من منطلق          
  :احملبة وعضوية جسد املسيح كقول معلمنا بولس الرسول

 بعـــــضاً وأَعـــــضاٌء مــــِسيحِ الْ فـــــي واحـــــد جــــسد : الْكَـــــثريِين نحـــــن هكَــــذَا " 
   )٥: ١٢رو  (  "لآلخرِ واحد كُلُّ لبعضٍ
  

  :القديس كربيانوسوذا املعىن يقول 
  





 
  

  :وهذه الشفاعة تنقسم إىل ثالثة أنواع
شفاعة األحياء على األرض ألجل أحياء آخـرين علـى األرض            )١(

 :أيضاً
وهذا النوع من الشفاعة واضح يف قول معلمنا يعقـوب الرسـول إذ             

وأيضاً القديس   ). ١٦: ٥يع   (  "بعـضٍ  َألجـلِ  بعـضكُم  صـلُّوا "  :يقول
 ) ١: ٣ تس٢ (  "َألجلنـا  صـلُّوا " : لس الرسول يقول ألهل تسالونيكي   بو

  :ويقول ألهل أفسس   ). ١٨: ١٣عب  ( ويطلب نفس الطلبة من العربانيني      



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٢٦{

  
 "لِّنيــصبِكُــلِّ  م  ــالَةص  ــةلْبطــلِ  ... ويــعِ  َألجمج  ،يــِسنيدــي،  الْقلَألجو 

كَيطَى لعي يل كَالَم دنع احِافْتي ت١٩، ١٨: ٦أف  (  "فَم( .  
فالصالة مـن أجـل     . وطلب الصالة ال حصر هلا يف الكتاب املقدس       

اآلخرين هي جزء أساسي من حياتنا الروحية فالذي يصلي فقط من أجـل             
نفسه، تبدو حمبته صغرية ومنغلقة، وال ميكن لإلنـسان أن يتقـدم حبياتـه              

هنا فالصالة  .  من أجل اآلخرين   الروحية إذا مل خيترب حمبته عن طريق الصالة       
 غريه البد أنه حيـب      ألجل يصليدليل احلب فمن    من أجل اآلخرين تعترب     
وإذ جيد نفسه عاجزاً عن حتقيق هذا اخلري بنفسه         . هذا الغري ويتمىن له اخلري    
واهللا نفسه ألنه يريدنا أن حنب بعضنا بعضاً مـن          . فهو لذلك يسأل من اهللا    

فهذه الصالة من   . نصلي الواحد من أجل اآلخر    قلب طاهر بشدة يريدنا أن      
أجل اآلخرين دليل حبنا هلم واهتمامنا بأمرهم وسعينا خلريهم ألن أعظـم            

  .خدمة ميكنك أن تقوم ا لفائدة اآلخرين هي الصالة من أجلهم
 

 :شفاعة األحياء على األرض ألجل املنتقلني )٢(
سول ألجل  يتضح هذا النوع من الشفاعة يف صلوات معلمنا بولس الر         

 َألنـه  نِيـِسيفُورس، أ لبيـت  رحمـةً  الـرب  لـيعط " : أنيسيفوروس إذ يقول  
 فــــي الــــرب مـــن  رحمــــةً يجِـــد  نْأ الــــرب ليعطــــه .. راحنِـــي أ كَــــثريةً مـــراراً 
كمِ ذَلو١٨ – ١٦: ١يت ٢ (  "الْي.(   

ان قد انتقل ومعلمنا بولس     ويتضح من سياق احلديث أن أنيسيفورس ك      
الرسول يطلب له رمحة لدى اهللا، والصالة من أجل املنتقلني تعبري عن حمبتنا             



a املستحيالت  شفيعa  

  }٢٧{

  
: فنقول!  ولكن هل هم يف حاجة إىل صلواتنا من أجلهم؟        .هلم واهتمامنا م  

فإننا إذ نذكرهم باخلري يف صلواتنا ونترحم عليهم نرفع هللا عنهم رائحة            . نعم
إن القديسني املنتقلني هم مقبولني     . له بالرضى عنهم  خبور يتنسمها الرب اإل   

ومع ذلك ليسوا كاملني لقد خرجوا من اجلسد منتصرين ومع ذلك ال ختلوا            
حيام من خطايا صنعوها بغري إرادة أو بغري معرفة أو نتيجة نسيان أو غفلة              

  .أو توان
يف الكنيـسة  عنـهم  لذلك فاملنتقلون يف حاجة إىل شفاعة القديـسني      

اهدة حىت يغفر اهللا هلم ما صدر عنهم عن سهو أو عن جهل أو عن غفلة                ا
  .أو عن غري عمد ومل يقدموا توبة عنها وهم ما زالوا على األرض

رفع البخور من أجل أرواح املؤمنني     على   الكنيسة   حترصمن أجل ذلك    
  .يف أوشية الراقدين والترحيم يف القداس اإلهلي

ليد رسويل قدمي، أي منذ عصر الكنيـسة        والصالة من أجل الراقدين تق    
  : فقد ورد يف قوانني الرسل. األوىل


  
  
  

  
  
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٢٨{

  
  :القديس أغسطينوسوذا املعىن يقول 

 



 

 
 

 :شفاعة املالئكة والقديسني املنتقلني ألجل األحياء )٣(
 يف  اليت جـاءت  يتضح هذا النوع من الشفاعة من خالل هذه اآليات          

  :سفر الرؤيا
 مــــــع  يقَدمــــــه  لكَــــــي كَــــــثرياً  بخــــــوراً وأُعطــــــي . .. آخــــــر مــــــالَك  وجــــــاَء" 

اتــــــــــــلَوص يــــــــــــِسنيدالْق هِمــــــــــــيعملَــــــــــــى  جحِ عــــــــــــذْببِ مي الــــــــــــذَّهالَّــــــــــــذ  ــــــــــــامأَم 
 يـــــــــد  مـــــــــن  الْقديـــــــــِسني  صـــــــــلَوات  مـــــــــع الْبخـــــــــورِ  دخـــــــــانُ  فَـــــــــصعد  .الْعـــــــــرشِ
الَكالْم ام٤، ٣: ٨رؤ  (  ".اِهللا أَم(   

 واحـــــــــــد كُــــــــــلِّ  ولَهــــــــــم  الْحمــــــــــلِ،  أَمــــــــــام  شــــــــــيخاً  والْعــــــــــشرونَ  اَألربعــــــــــةُ  "
 اتيثَـارق  ـاتامجو ــنـبٍ  مذَه لُــومـوراً  ةٌءمخب ــيه  اتـلَوص يــِسنيدالْق"  

   )٨: ٥رؤ ( 
. وهذه الشفاعة أقامت جسراً ممتداً بني سكان السماء وسكان األرض         

 عامل الروح  ب اًشيئاً جمهوالً يف نظر الناس، وأصبح للناس إميان       ومل تعد السماء    
لذلك يف عبادتنا جيتمع املـؤمنني مـع أرواح املالئكـة           . وعملها وحمبتها 



a املستحيالت  شفيعa  

  }٢٩{

  
 وعلى رأس كل هؤالء والدة اإلله القديـسة     ،والقديسني والشهداء واألبرار  

العذراء مرمي، فعالقتنا معهم هي عالقة حب وشركة ووحدانية يف جـسد            
لقديـسني  صـوراً ل  " حامل األيقونـات    "  نرى على     أيضاً  لذلك .سيحامل

 هلم الصف األمامي    خصصتواملالئكة بدرجام السامية وكأن الكنيسة قد       
 الدوام وجعلت وجوههم حنونا لكي يعزونا ويؤازرونا        ىعلمعنا  حلضورهم  

 من أجل هذا يتقدم الكاهن بالبخور أمام األيقونات       . يف صلواتنا وتوسالتنا  
كما يتقدم بالبخور لكل الشعب ليجمع صلوات اجلميـع مث يـصعد إىل             

ففعل الكاهن هو عمل مـالك اخلـتم        . اهليكل ليقدمها أمام املذبح اإلهلي    
  "الْقديـِسني  صـلَوات  مـع  يقَدمـه  لكَـي  كَـثرياً  بخـوراً  وأُعطـي " السابع  

 والقديسني وباألخص القديسة     وذا حتيا الكنيسة مع املالئكة      )٣: ٨رؤ  ( 
 جعلَـت " الطاهرة العذراء مرمي بصفتها أقرب اجلميع إىل شخص املـسيح           

   ).٩: ٤٠مز  (  "يمينِك عن الْملكَةُ
وبقدر ما نقترب من القديسني نقترب من املسيح وبقدر ما نقترب من            

نحن لنـا أصـدقاء مـن       فلذلك  . سيح نقترب من القديسني بالضرورة    امل
ـ   فبـدالً  ،)الشفاعة  ( القديسني نتمثل حبيام ويساعدوننا يف الصالة        ن م

 أصلي مع القديسني وبذلك إذا اجتمع اثنني باسـم املـسيح     مبفرديأصلي  
 مـن   اً وهذا معىن الشفيع اخلاص الذي آزر كثري       .هناك يكون يف وسطهما   

  .املؤمنني يف حيام
  
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٣٠{

  
  :القديس يوحنا كرونستادتوذا املعىن يقول 

 










 
 

  :ولشفاعة القديسني معاين روحية عميقة نذكر منها
  
ى واإلميان بأن الذين    الشفاعة بالقديسني حتمل معىن اإلميان باحلياة األخر       @

  .الدائمة بني السماء واألرضزالوا أحياء، واإلميان بالصلة انتقلوا ما
الشفاعة بالقديسني حتمل يف طياا تواضع القلب، فالذي يطلب الشفاعة           @

  .هو إنسان متضع ومنسحق القلب يعلن احتياجه الدائم ملعونة اآلخرين
أيضاً معىن إكرام القديسني وهي شركة بـني     والشفاعة بالقديسني حتمل     @

فالكنيسة هـي جـسد     . الكنيسة الواحدة بعنصريها السمائي واألرضي    
. احد املسيح رأسه وكلنا أعضاؤه سواء يف الـسماء أو علـى األرض            و



a املستحيالت  شفيعa  

  }٣١{

  
حنن نـصلي   . واحلب والصلوات أمور متبادلة بني أعضاء اجلسد الواحد       

عن الراقدين وهم يشفعون فينا أيضاً بصلوام عنا إا رابطـة قويـة ال         
  .تنفصم

اهللا الشفاعة بالقديسني دليل على عدل اهللا ومبدأ تكافؤ الفرص فإن كان             @
 فيقتضي العدل ومبدأ تكافؤ     ، وجيرم هقد مسح للشيطان أن حيارب أوالد     

الفرص أن يسمح اهللا للمالئكة وألرواح القديسني أن يساعدوا املؤمنني          
  .على األرض

  
 تاريخ حي على مـدى األجيـال   ا إ،إذاً الشفاعة هي واقع نعيش فيه     

واملعجزات . ن على األرض  يروي الرابطة العجيبة اليت بني املنتقلني ومن حييو       
 فيوجـد   ،الشفاعةاليومية اليت حتدث بأمساء القديسني تشهد وتنطق بصدق         

  . بالقلب أكثر وأهم من تلك اليت يف الكتب،دالئل كثرية
ن وطلب شفاعة القديسني فقد أصبح القديس     ومن هنا تظهر مدى أمهية      

 نفوسـنا   بكثرة حمبتهم عالمات مضيئة يف الطريق الذي نسري عليه خلالص         
 فعندما كانوا يف هذا العامل كانوا يعلموننـا         .ن يف هذا العامل   وحنن املوجود 
 وجيعلوننا قادرين أن نرى الطريـق الـضيق        املستقيم اإلميان   عنويرشدوننا  

ينوننـا بنعمـة    الذي يوصلنا إىل ملكوت اهللا، ويرافقوننا يف سرينا عليه ويع         
 الكثري والكثري إرث ال يوصف      وتركوا لنا . الروح القدس عندما تزل أقدامنا    

طريق المن حيام وكتابام لتنري أمام األجيال ولتستمر هذه األجيال على           
  . إىل االستنارة ومعرفة الرب واالمتالء مبحبته وذلك بالروح القدساملؤدي



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٣٢{

  
أبينا القديس العظـيم القمـص فلتـاؤس        ومن بني هؤالء القديسني     

الت فقد صيره الرب اإلله ينبوعاً حياً        الذي يعرف بشفيع املستحي    السرياين
صافياً يرتشف منه مجيع امللتجئني إليه شفاًء ألجسادهم وحيـاة لنفوسـهم      

  .وعزاًء وسالماً ألرواحهم
يتوسل إىل ربنـا يـسوع      وفقد كان وهو ما زال على األرض يصلي         

 بسبب  ،املسيح من أجل املرضى مبختلف أنواع األمراض الروحية واجلسدية        
، وقد   وكان اهللا يعطيه سؤل قلبه ويستجيب له       .القوية وإميانه العجيب  حمبته  

 لإلميان احلي املثمـر     اً وكان إميانه منوذج   ،الزمته هذه احملبة يف حياته الزمنية     
هرة حقاً يف حيوية احملبة، بل ظهرت أيضاً        دالعامل باحملبة وكانت فضائله مز    

بشفاء املرضـى وعمـل     يف حياة الصالة العامة ويف نطاق الصالة اخلاصة         
  .اآليات واملعجزات باسم الرب يسوع

هكذا ظلت احملبة مالزمة له حىت املوت، بل ختطت معه حدود الزمـان        
واملكان إىل احلياة األخرى، حيث ملعت حمبته يف الكنيسة املنتصرة كقـول            

،  )٣: ١٢دا   (  "الـدهورِ  أَبـد  إِلَـى   يـضيئُونَ  والْفَـاهمونَ " : دانيال النيب 
 فــي كَالـشمسِ  اَألبـرار  يـضيءُ  حينئـذ " : وكقــول رب اــد يــسوع

 لَكُـوتم  حيث تبقى الصلة الروحية بينه وبني       ) ٤٣: ١٣مت   (  "أَبِـيهِم
فع متوسـالً مـن   الكنيسة ااهدة على األرض ويف نطاق حمبته وإميانه يتش        

اآلالم واألوجـاع ليفـرح     أجل مرضى الكنيسة ااهدة واملتأملني مبختلف       
ويف مجيع اآليات واملعجزات اليت تـتم بـشفاعته      .. مطمئناً على سالمتهم    



a املستحيالت  شفيعa  

  }٣٣{

  
وتوسالته يتمجد اسم الرب يسوع املسيح الفادي احلبيب الذي يف نطـاق            

  .استحقاقاته الفدائية تتم هذه الشفاعات التوسلية وتستجاب
 تالميذه ثح حيوهذه الشفاعات التوسلية هي اليت كان ربنا يسوع املسي    

 تأْخـذُوا  اُطْلُبـوا . بِاسـمي  شـيئاً  تطْلُبـوا  لَـم  اآلنَ إِلَـى " : عليها بقوله هلم  
   ).٢٤: ١٦يو  (  "كَامالً فَرحكُم ليكُونَ

 أبونا القديس القمص فلتاؤس الـسرياين     ومبوجب هذه الوصية سار     
  .ل وطلب وأخذ وكان فرحه يف الرب كامالًأفتشفع وتوسل وس

  
إىل هنا أتركك أيها القارئ العزيز لتقرأ هذه املعجزات العجيبة اليت متت      

 الذي هـو باحلقيقـة شـفيع    أبينا البار القمص فلتاؤس السرياينبشفاعة  
  .يتمجد اهللا يف قديسيهاملستحيالت واململوء بروح اهللا ونعمته لكي 

 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٣٤{

  

 

 



a املستحيالت  شفيعa  

  }٣٥{

  
  











 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٣٦{

  
  " بِعجائبِــــــه الـــــشعوبِ  ميـــــعِ ج بـــــين  بِمجــــــده اُألمـــــمِ  بـــــين  حـــــدثُوا " 
   )٣: ٩٦ مز( 

 
  

  
 من خالل كتبه اليت صـدرت       أبينا القمص فلتاؤس السرياين   تعرفت على   

 يل يف أمور كثرية وكنـت  اً، وأعجبت به جداً وأحببته وجعلته شفيع     بعد نياحته 
وآخذ بركته وهو معنا على األرض، ولكن أثق متاماً أنه وهـو يف             أمتىن أن أراه    

ومن حمبيت لقدسه كنت أعرف     . السماء اآلن يصلي من أجلنا مجيعاً ويتشفع فينا       
القوية، فكان كل واحد أتقابل معه كنت أخـربه         الناس به وبقداسته ومبعجزاته     

  .عن هذا القديس العظيم
وهـي مقيمـة   . س. فناديـة   / وحدث أنين ذهبت لزيارة عميت السيدة 

 عمليـة جراحيـة     وأجرتوكانت مصابة مبرض السرطان     .  اجليزة –بالطالبية  
كيماوي وقد مت شفاؤها، ولكن بعد حوايل ثالث سـنوات          العالج ال وأخذت  

شعرت بأمل فذهبت إىل طبيبها املعاجل للكشف واالطمئنان وبعدما قام بالفحوص        
اليل اكتشف أن األورام الـسرطانية      الالزمة وعمل سونار وأشعات أخرى وحت     

ظهرت مرة أخرى يف بطنها بصورة أكرب ومنتشرة أكثر مما كانت، وقد أخربها             
 أمالًهناك بذلك وقال هلا أن األمل ضعيف جداً جداً، بل يكاد ال يكون      الطبيب  

وعندما حكـت   . جيب إجراء عملية جراحية إلزالة هذه األورام      و على اإلطالق 
قديسنا العظيم القمـص فلتـاؤس      تها على سرية ومعجزات     يل كل هذا عرف   



a املستحيالت  شفيعa  

  }٣٧{

  
وبالفعل طلبناه مجيعاً وتشفعنا    .  وقلت هلا جربيه واتشفعي به وأنا معك       السرياين

ـ               أن  ةبه من كل قلوبنا وبدموع غزيرة وكانت عميت تطلبه كل يوم وكل حلظ
 وحدد هلا الطبيب يوم العملية وكانت     . يتدخل ويشفيها من هذا املرض الصعب     

خائفة جداً ويف ليلة العملية وضعت صورة أبينا القديس على مكان العملية وكنا           
  .مجيعاً نتشفع بقدسه

 إذ  ،ويا للعجب فقد استجاب قديسنا العظيم شفيع املستحيالت لـسؤالنا         
وخرج الطبيب مـن    .  أورام ة بإجراء العملية مل جيد أي     عندما كان الطبيب يقوم   

إذ قال لنا حقاً إـا معجـزة        . دهاش والذهول غرفة العمليات وهو يف قمة االن     
مجيع الفحوصات واألشعات والتحاليل تقول أنه يوجـد ورم خبيـث           . جبارة

ففرحنـا  . ، ولكن عندما قمت بفتح البطن مل أجد أي ورم         وحجمه كبري جداً  
وشكرنا مجيعاً ربنا يسوع املسيح الذي من عليها بالشفاء العاجل من هذا املرض          

 شفيع  أبينا البار القديس القمص فلتاؤس السرياين     ب لشفاعة   الصعب واستجا 
  .املستحيالت

  بركته املقدسة تشملنا مجيعاً آمني
  
  
  
  
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٣٨{

  
  وجعـــــــــــلَ عينـــــــــــه علـــــــــــى قُلـــــــــــوبِهم ليظهِـــــــــــر لَهـــــــــــم عظَمـــــــــــةَ أعمالـــــــــــه    

   )٨: ١٧سرياخ ( 
––  

  
عندما أهدتين إحدى    نا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    قديستعرفت على   

 عن حياته ومعجزاته يف ذكرى األربعني النتقال زوجها، وقـد           اًصديقايت كتاب 
تعلقت ذا القديس العظيم، وكنت أطلب شفاعته يومياً ويف كـل ظـروف             

وقد أهداين زوج ابنيت صورة لقدسه فقمت بوضعها على باب حجـرة            . حيايت
  .النوم

أحد األيام عانيت من آالم شديدة جداً واستمرت هذه اآلالم ملدة تصل        ويف  
إىل ثالثة أشهر وأخرياً ذهبت إىل أحد اجلراحني املشهورين وبعـد الكـشف             

 ، والبد من عملية جراحيـة     ويف حالة متأخرة  أخربين أنه يوجد عندي البواسري      
 على األتعـاب  واتفق معي على املستشفى اليت سوف يجري فيها العملية وأيضاً       

. وأعطاين فرصة عشرة أيام قبل العملية لكي أجهز نفسي        . اليت سوف يتقاضاها  
 سنة كنت متخوفة جداً من هذه العمليـة         ٧٥ولكرب سين حيث عندي حوايل      

فقلت للطبيب أنه عندنا قديسني سوف يصلوا من أجلي لكي أشفى وال أجري             
أبونـا  لقديس فقلـت لـه      فابتسم الطبيب وقال يل من هو هذا ا       . هذه العملية 

هاتيه معاكي بعد عشرة أيام عنـد    : فقال يل .  شفيعي القمص فلتاؤس السرياين  
 وعدت إىل املرتل – حيث أن الطبيب مسيحي وحيب القديسني –إجراء العملية   

 وتكلمت معه كما لو كان حاضراً أمامي وقلـت  أبونا فلتاؤسوأخذت كتاب  



a املستحيالت  شفيعa  

  }٣٩{

  
ودهنـت  .  وأيضاً للدكتور وتـشفيين له أنا متمسكة بشفاعتك وتظهر يل قوا  

ويـا  . نفسي بزيته املقدس ووضعت صورة لقدسه داخل مالبسي طول الوقت         
للعجب فقد استجاب اهللا لشفاعة قديسنا العظيم فقبل اية العشرة أيام اختفى            

 :اً عجيب شيئاًاألمل ومل أشعر بالبواسري فذهبت إىل الدكتور وبعد الكشف قال يل            
ري وبالتايل أنت غري حمتاجة إىل أية عمليات وهذه معجزة بكل     لقد اختفت البواس  

 هو الذي فعل معك هذا ففرحت أبينا القمص فلتاؤس  املقاييس وإميانك بشفاعة    
جداً لعمل اهللا معي وشكرت ربنا يسوع املسيح الذي شفاين من هـذه اآلالم              

صار لنا   الذي   أبينا العظيم القمص فلتاؤس   الصعبة واستجابته السريعة لشفاعة     
  .شفيعاً عظيماً

  .بركة صلواته وشفاعته تشملنا مجيعاً آمني
 

 
  

عمره حوايل مخس سنوات وكـان  " يوحنا " يف نفس الوقت كان حفيدي    
فكان يتنفس من فمه وبسبب ذلك كان يعاين من         . يعاين من صعوبة يف التنفس    

 إىل طبيب متخصص وبعد   فذهبنا به .  مع التهابات يف اللوزتني    احللقالتهابات يف   
الكشف وعمل األشعات اليت أظهرت أنه يعاين من حلميـة حجمهـا كـبري،              
وتضخم يف اللوزتني وحيتاج إىل عملية جراحية وكان والدية مضطربني جداً ألنه        

 الوحيد فعملوا أشعة أخرى للتأكد فأظهرت أيـضاً وجـود اللحميـة             اابنهم
أبينـا القمـص    نسخة من كتاب     " ابنيت" فأرسلت لوالدته   . وتضخم اللوزتني 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٤٠{

  
 مع بعض الصور لقدسه وطلبت منها أن تتشفع بقدسه وتضع           فلتاؤس السرياين 

  .صورة له داخل مالبس الولد، وبالفعل قامت ذا هي وزوجها
  

وبعد أيام قليلة حتسنت حالة يوحنا جداً فذهبوا به للطبيب الـذي أشـار              
 جداً يف احلالة فطلب عمـل  عليهم بالعملية، وبعد الكشف فوجئ بتحسن كبري      

أشعة أخرى للطفل ويا للعجب فقد أظهرت األشعة املعجزة القوية جداً فـإذا             
كانتا يف حجمهما الطبيعي واللحمية ال توجد فقـد         بالوضع قد تغري ، اللوزتني      

 هلذه احلالة وقال هلـم أـا         جداً ومذهوالً  اًوكان الطبيب متعجب  . اختفت متاماً 
ومنذ هذه اللحظـة إىل     . س وهو غري حمتاج إىل أية عمليات      معجزة بكل املقايي  

يومنا هذا يوحنا بصحة جيدة جداً ويتنفس بطريقة طبيعية وشكرنا ربنا يـسوع     
 الذي نشعر بوجوده معنـا      وقديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    املسيح  

  .دائماً
  بركته املقدسة تشملنا مجيعاً آمني

  
  

  
  ماجدة أيوب وهي صديقة يل وأعلمتين أن ابنـها        / السيدة  دي  حضرت عن 

 سنة سوف جيري عملية جراحية بعد ثالثة أيام وسوف يقوم           ٢١" نبيل نادر   " 
 ناصور وحدد هلا    ٢وهي عملية عدد    . بالعملية أحد األطباء املشهورين يف طنطا     

بينا القديس  أل اًفأخربا مبا حدث يل وأعطيتها كتاب     . املستشفى األمريكي بطنطا  



a املستحيالت  شفيعa  

  }٤١{

  
 وصورة لقدسه وقلت هلا اقرأي هذا الكتاب وتشفعي         القمص فلتاؤس السرياين  

وبالفعل قرأت الكتاب وطلبت شفاعة قديسنا العظيم بـدموع كـثرية أن            . به
 يف مالبسه وتشفع به كـثرياً       أبينا فلتاؤس يشفي ابنها وقام نبيل بوضع صورة       

  .لكي يتدخل يف املوضوع
 اهللا لشفاعته القوية، إذ بعد ثالثة أيـام اتـصلت      وبالفعل تدخل واستجاب  

إىل حـضري ابنـك     أبالطبيب الذي سوف جيري اجلراحة فقال هلا        والدة نبيل   
العيادة أوالً للكشف عليه قبل إجراء العملية وسوف أخذه أنـا إىل املستـشفى        

     اذهيب بعد ذلـك للمستـشفى       وأقوم بكل إجراءات دخوله للمستشفى وأنت 
  .مبفردك

 ابنها إىل العيادة كما قال هلا الطبيب وعندما قـام            "نبيل" عل ذهب   وبالف
لقـد اختفـى    ! بالكشف عليه ذُهل الطبيب جداً وقال له أنت عملت إيـه؟          

الناصورين وال يوجد عندك أي شيء وبالتايل أنت غري حمتـاج إىل أي تـدخل      
ـ              ة جراحي، وهو اآلن بصحة جيدة جداً وقد فرح اجلميع ذه املعجـزة القوي

قديسنا العظيم  بالشفاء العاجل بشفاعة    " نبيل  " والكل جمد اهللا الذي حتنن على       
  .القمص فلتاؤس السرياين

  بركة شفاعته فلتكن معنا آمني
  
 
 
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٤٢{

  
  

  
لـه  " يوسف حنـا    " اشتكت ابنة صاحب املرتل الذي نقطنه من أن ابنها          

ن كـل احملـاوالت مل       درجة مئوية وأ   ٣٩عشرة أيام حرارته مرتفعة تصل إىل       
  .تنجح يف خفضها

، وأعطيتها الكتاب الذي كان عندي      نا فلتاؤس يشفيعنا أب فحكيت هلا عن    
ـ  بثقـة وإ   واطلبيهوبعض الصور الصغرية لقدسه وقلت هلا جريب شفاعته          اح حل

  .فأخذت مين كل هذا وشكرتين
أبينـا  ويف نفس الليلة تشفعت به ووضعت حتت رأسه وهو نائم صـورة             

، ويف الصباح استيقظت حوايل الساعة اخلامسة صباحاً، وعند         تاؤسالقمص فل 
 بشدة وقالت   نا فلتاؤس اأب درجة فعاتبت    ٣٩قياس حرارة ابنها كانت كما هي       

يعين أنا منتظرة شفاعتك وأن تعمل حاجة ولغاية وقتنا هذا مل تفعل شيء             : " له
  .وبكت بدموع غزيرة" أرجوك تدخل واخفض حرارة يوسف 

 فقد تدخل أبونا القديس إذ يف حوايل الساعة السابعة صـباحاً            ويا للعجب 
أي بعد ساعتني من عتاا لقدسه فوجئت برتول عرق غزير من جسم يوسـف            
فقامت بقياس حرارته وكانت املفاجأة أن درجة حرارتـه قـد اخنفـضت إىل              

 درجة، وقد فرح اجلميع هلذا العمل املعجزي والعجيـب،          ٣٧الدرجة الطبيعية   
ام يوسف من الفراش وصار معاىف ومارس حياته الطبيعية ومل ترتفع درجة            وقد ق 

  .حرارته مرة أخرى إىل وقتنا هذا



a املستحيالت  شفيعa  

  }٤٣{

  
فكل الشكر واد لربنا يسوع املسيح الذي استجاب لصلوات حبييب وشفيعي           

  . الذي هو باحلقيقة شفيع املستحيالتأبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين
  ن معنا مجيعاً آمنيبركة صلواته وشفاعته فلتك

  
  
  

ظُمعــــــــــتفْــــــــــِسي لــــــــــي  نــــــــــيِ فنيع بقُــــــــــذْنِي  الــــــــــرنفَي ــــــــــنــــــــــيقٍ  كُــــــــــلِّ مض  
   )٢٤: ٢٦صم ١( 

–  
  

تقتضي سفري بصورة متكررة للخارج، وأغلب األوقـات        ظروف عملي   
ىل فرنسا كنت غري ملم     ففي أول مرة سافرت إ    . أحتاج إىل تأجري سيارة للتنقل    

  .بقواعد املرور يف اخلارج حيث أا أكثر تنظيماً وصرامة مما يف مصر
وكنت خائفاً جداً من عمل أي خمالفة ألن هذا كان سيـضر مبركـزي يف     
العمل ويف نفس الوقت كان غري مقبول أن أقول ال أستطيع قيـادة الـسيارة،               

فر أول مرة، فوجئت بـشركة      وكانت البداية صعبة جداً وبعد عوديت من الس       
تأجري السيارات ختطرين بأا أرسلت بيانايت للشرطة الفرنـسية حيـث أنـين             
كسرت قواعد املرور يف مكان ما وبالطبع كانت أي غرامات مالية سوف يتم             

اخلاص يب، واملسجل كافة بياناته لـدى شـركة         خصمها من كارت االئتمان     
  .تأجري السيارات



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٤٤{

  
أبينـا القـديس    أقرأ يف كتاب حياة ومعجـزات       ويف هذا التوقيت كنت     

 فتشفعت به وطلبت معونته وصلواته ألجـل هـذا          القمص فلتاؤس السرياين  
فعند سفري مرة أخرى إىل فرنسا، مل       . املوضوع وكانت االستجابة سريعة جداً    

أجد أية خمالفات مسجلة على امسي فشكرت ربنا يسوع املسيح الذي استجاب            
  .لتاؤس السرياينأبينا القمص فلشفاعة 

  
  بركة شفاعته وصلواته وطلباته تشملنا مجيعاً آمني

  
  
 







 
 

 
 
 



a املستحيالت  شفيعa  

  }٤٥{

  
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتاآل عجائـــــــــــــــــــــــــــــــــــب يـــــــــــــــــــــــــــــــــــرون يـــــــــــــــــــــــــــــــــــدك ســـــــــــــــــــــــــــــــــــتر يف هـــــــــــــــــــــــــــــــــــم

   )٨: ١٩احلكمة ( 
–  

  
 أثناء خدميت وكنت أول مـرة       أبينا القمص فلتاؤس السرياين   تعرفت على   

أعرفه إذ حكت يل إحدى اخلادمات عن حياته ومعجزاته وأعطتين بعض الكتب            
  .عنه فأخذا وبدأت أقرأها وقد أُعجبت ا جداً

ويف يوم مخيس العهد بعد القداس ذهبنا إىل البيت وبعد الغذاء مباشرة جلست             
ابنة أخي وهي طفلة صغرية على كرسي مث وقعت على رأسها، فبكت بكاًء شديداً              
مث بعد ذلك مل تعطي أي نفس وال صوت وبدأ وجهها يصفر وشـفتيها ازرقـت                

بونـا  أيـا   : وأقـول  مجيعاً بصوت عال وبكينا عليها، وأنا كنت أصرخ          فصرخنا
وصـدقوين  .  وجريت أحضرت كتابه ووضعته عليهـا يا أبونا فلتاؤس.. فلتاؤس  

. واهللا يعلم أنه بعد حلظة بدأت الطفلة تفوق وتقول آه آه وكأا قائمة من املـوت               
وشكرنا ربنا يسوع    من على األرض وكأن ال شيء جرى هلا ففرحنا مجيعاً            توقام

 سريع االستجابة ومـن هـذه       وقديسه العظيم القمص فلتاؤس السرياين    املسيح  
  . يل أطلبه يف كل يوم ويف كل ظروف حيايتاًاللحظة أخذته شفيع

  .بركة صلواته فلتكن معنا مجيعاً آمني
  
  

  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٤٦{

  
 اتاومالــــــــس ـــــــــدمحت ـــــــــكبائجـــــــــا عي بر قَّـــــــــكحـــــــــضاً وـــــــــي أَيف 

ةاعمج يِسنيد٥: ٨٩مز  ( الْق(   
–  

  
بعدما تزوجت كنا نشتاق أنا وزوجيت إىل اليوم الذي سنفرح به مبجـيء             

  .طفل يرزقنا به اهللا ليمأل علينا حياتنا ويدخل البهجة والفرح إىل قلوبنا
بدأنا نلجأ  و. ولكن لألسف مرت سنوات على زواجنا ومل حيدث أي محل         

إىل الطب ونعرض أنفسنا على العديد من األطباء املتخصصني وقد وصفوا لنـا             
  .بدون فائدةالعالجات املختلفة ولكن كان كل هذا 

أبينا القديس ويف أحد األيام ذهبنا لزيارة دير السريان، وقد طلبت أن أقابل          
وايل سنة،  وهذا كان قبل نياحة قدسه حب،وأخذ بركتهالقمص فلتاؤس السرياين   

فوصف يل أحد اآلباء الرهبان مكان قاليته، وذهبت له وقمت بطـرق بـاب              
 فدخلت وسلمت علـى  : القالية وإذ بقدسه يقول من الداخل 

 :  وقبل أن أتكلم بكلمة واحدة قال يل       قدسه
: فقال يل . فقلت لقدسه نعم يا أبونا    

           ووضع يده الطاهرة على رأسي وصلى يل وأعطاين زجاجـة 
 فشكرت قدسه : زيت صغرية وقال يل   

وانصرفت وأنا يف قمة الفرح والسعادة وكلي إميان وثقة أن ربنا سوف يعطينـا          
  . نفرح ماًأوالد



a املستحيالت  شفيعa  

  }٤٧{

  
أبينـا   نفسها من الزيت الذي أخذته مـن         تدهن زوجيت   أخذت وبالفعل

   ويا للعجب فقد مت احلمل، وأعطاين اهللا ولداً مجـيالً جـداً أمسيتـه              .فلتاؤس
  .وزوجيت اآلن حامل يف شهورها األخرية لثاين مرة" كريلس " 

 الذي يشفع أبينا القمص فلتاؤس السرياينونشكر اهللا الذي متجد بصلوات     
  .ام عرش النعمةفينا اآلن أم

  بركة صلواته وشفاعاته تشملنا مجيعاً آمني
  
  

ألـــــم يتـــــضرعون إىل الــــــرب، أن يـــــنجح عنايتـــــهم بالراحــــــة      
   )١٤: ٣٨سرياخ  ( والشفاء السترجاع العافية

––
  
  

، وقد ذهبت إىل طبيب     كنت أعاين من آالم شديدة جداً يف العمود الفقري        
استشاري يف هذا التخصص وبعد إجراء الفحوصات واألشعات تبني أنه يوجد           
عندي هشاشة عظام بنسبة كبرية خاصة يف العمود الفقري، وقد أعطاين الطبيب       

  .عالجاً ملدة ستة أشهر هلذا املوضوع وقد استرحت عليه
أخرى، فذهبت  وبعد مرور ثالثة أعوام شعرت بنفس اآلالم يف ظهري مرة           

الطبيب الذي قام بقياس درجة اهلشاشة وكانت هي نفس النتيجة السابقة           لنفس  
وكتب يل الطبيب نفس العالج السابق ولكنين قررت عدم أخـذه           . دون تغيري 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٤٨{

  
أبينـا   عـن    اًمرة ثانية، وأثناء تواجدي يف مرتل والديت وجدت أخي يقرأ كتاب          

ف شيئاً عنه فأخذت الكتاب      فكنت ال أعر   القديس القمص فلتاؤس السرياين   
وأخذت أتشفع به وأطلب منه أن يشفيين من        . من أخي وقرأته فأُعجبت به جداً     

قديسنا العظيم  هذا املرض، وكان أخي معه زجاجة زيت صغرية بركة من عند            
 فأخذا منه ودهنت منها ظهري بأكمله وأنا كلـي          القمص فلتاؤس السرياين  

  . قرأت عنهم يف كتابهممن شفى كثريين ثقة وإميان بأنه سوف يشفيين كما
وبالفعل فقد شعرت براحة عجيبة جداً وقد اختفـى األمل مـن ظهـري،              

 بأن نـسبة    أفذهبت إىل الطبيب املعاجل فقام بقياس درجة اهلشاشة وإذ به يفاج          
اهلشاشة قد اخنفضت كثرياً جداً، فسألين الطبيب ما الذي أخذته مـن أدويـة؟       

 القديس القمص أبينا ظهري من زيت دهنتية أدوية بل فقلت له أنين مل آخذ أ     
 وطلبت شفاعته فاندهش الطبيب وقال يل هذه معجزة عجيبة          فلتاؤس السرياين 

وقد فرحـت كـثرياً   . ومن هذه اللحظة حىت اآلن مل أشعر بأي آالم يف ظهري   
قديسنا العظيم القمص فلتاؤس وجمدت ربنا يسوع املسيح الذي شفاين بشفاعة        

 الذي نشعر بوجوده معنا دائماً حىت بعدما تركنا باجلسد ولكن حمبتـه            السرياين
  .وعطفه ألوالده لن ينقطعا وسيبقى معنا يف قلوبنا إىل أن نلقاه
  .بركة شفاعاته وصلواته تشملنا مجيعاً آمني

  
 
 
 



a املستحيالت  شفيعa  

  }٤٩{

  
  

  
يف إحدى األيام شعرت بآالم شديدة جداً يف جنيب األمين فذهبت إىل أحد             

وأخـذت عالجـات   " القولون العصيب " اء الذي شخص احلالة على أا      األطب
اآلالم يف جنيب األمين، فذهبت     استمرت  كثرية هلذا األمل ولكن بدون جدوى، و      

ملعرفة السبب واتضح مـن األشـعة       " سونار  " إىل طبيب آخر فعمل يل أشعة       
اع وجود حصوة حتركت من الكلى اليمىن ونزلت إىل احلالب، مع حدوث ارجت           

يف الكلى وقال يل الطبيب ضروري إجراء أشعة بالصبغة وبعد ذلك إجراء عملية      
  .جراحية الستخراج احلصوة من احلالب ويف أسرع وقت ممكن

فعدت إىل مرتيل وأنا متخوفة من أشعة الصبغة والعملية اجلراحية، فبكيـت            
وضوع  وطلبت منه أن يتدخل يف امل      أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    إىل  

  .وقمت بدهان جنيب وبطين من زيته املقدس، وتشفعت به كثرياً
لم مير على هذا كله إال وقت قصري جـداً  فوكانت االستجابة سريعة جداً،  

. وحتركت احلصوة ونزلت مع البول وانتهت كل اآلالم اليت كنت أشـعر ـا             
قديـسه  ففرحت جداً بتدخل يد اهللا يف حيايت وأشكر اهللا الذي شفاين بشفاعة             

 الذي يعيننا دائماً ويسمعنا ويسرع يف جندتنا        العظيم القمص فلتاؤس السرياين   
وأسأله أن يذكرنا أمام عرش النعمة حىت نكمل أيام غربتنا بسالم ونصل بنعمة             

  .املسيح إىل ملكوت السماوات
  .بركة صلواته تشملنا مجيعاً آمني

  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٥٠{

  
 ـــــــــكَألن  قَـــــــــذْتفْــــــــــِسي أَنن  ـــــــــنم  تـــــــــوالْم عنِــــــــــيوي  ـــــــــنم ــــــــــةعمالد 

لَيرِجو نلَقِ م٨: ١١٦ مز(  الز(   
–  

  
 عاماً أهم   ١٥ابنيت دينا فتاة قصرية القامة حنيفة القوام تبلغ من العمر حوايل            

أراد اهللا  ما مييزها الطيبة الشديدة وحبها لربنا وذهاا للكنيسة باستمرار، ولكن           
انت تتعرض لنوبات شديدة من التـشنجات       كهلا أن حتمل صليب املرض، إذ       

وعلى الرغم من   . والصداع الدائم، وكنت عندما أراها أشعر باخلوف والرعب       
 أم  وبقديسه العظيم القمص فلتاؤس السرياين     وثقة باهللا    اً إميان لديهاذلك كان   

  .سوف يشفوها من مرضها
كثريين وأخذت أدوية كثرية ولكن كل هذا كان بدون    وقد ذهبنا إىل أطباء     

وأخرياً ذهبنا ا إىل دكتور أخصائي مخ وأعصاب رئيس هذا القـسم            . جدوى
إذ أـا   ف وبعد الفحوصات واألشعات املختلفة كانت الكارثة،        .جبامعة أسيوط 

 .تعاين من وجود ورم كبري ومياه على املخ والبد من إجراء عملية إلزالته            كانت  
 وأبينا القديس القمص فلتاؤس الـسرياين  أثرنا مجيعاً، وتشفعنا بالعذراء مرمي      فت

  .الذي حنبه مجيعاً ونثق يف صلواته املستجابة
 قمت بدهن رأسها بزيته املقدس وكنا نطلبه مجيعاً بـدموع غزيـرة أن              مث

  .يتدخل يف هذا املوضوع ويشفي ابنيت دينا كما شفى الكثري من مثلها
 عندما دخلت غرفة العمليات وأثناء إجراء العملية مل جيد          اأويا للعجب إذ    

اجلراح أي أورام بل وجد املياه فقط على املخ، وقام بشفطها وشـكرنا ربنـا               



a املستحيالت  شفيعa  

  }٥١{

  
وبعـد أن   . وقديسه القمص فلتاؤس السرياين   يسوع املسيح وأمه العذراء مرمي      

فتـرة  جلست ابنيت يف املستشفى بعض األيام خرجنا وذهبنا إىل البيت، وبعـد             
حرارة ابنيت ارتفعت جداً وفجأة انفتح مكان العملية وتدفق منـه ميـاه مثـل               

التها خطرية جداً، فأسرعنا ا إىل الطبيب الذي عمل العملية          النافورة وكانت ح  
فقرر حجزها باملستشفى حلني انغالق اجلرح ألنه ال ميكن عمل خياطة له وكان             

 جاء لزيارتنـا  وحدث أن .ل النخاعيالتقرير الطيب يصف هذا السائل بأنه السائ  
ألبينا القديس القمص فلتاؤس    يف املستشفى أحد األطباء احملبني وأعطانا صورة        

 وزيت بركة من قدسه، فقمنا بدهنها بالزيت وطلبنا مجيعـاً شـفاعته    السرياين
 جداً بشفاعته، وبالفعل فقد استجاب      اً إميان قوي  هلاوكانت ابنيت دينا    . وصلواته
لعظيم وصنع معنا املعجزة الثانية وبسرعة عجيبة جداً، إذ اجلـرح قـد          قديسنا ا 

انغلق بالتمام وتوقف خروج السائل النخاعي منه وقد شهد األطباء أا معجزة            
كانـت  بكل املقاييس إذ كانوا متوقعني أن حتدث غرغرينا للمخ وهذه احلالـة         

 اينياؤس الـسر  أبينا القديس القمص فلت    ولكن تدخل    . ابنيت ستؤدي إىل وفاة  
 أنقذ ابنيت من موت حمقق، وهي اآلن بصحة جيدة جداً وتكمـل             السريع جداً 

  .دراستها
وقديسنا العظيم القمص   فكل الشكر لربنا يسوع املسيح وأمه العذراء مرمي         

  .فلتاؤس السرياين
  بركتهم املقدسة تشملنا مجيعاً آمني

  
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٥٢{

  
  روحـــــــــــــــــــي ايتــــــــــــــــــك عن وحفظَــــــــــــــــــت  ورحمــــــــــــــــــةً  حيــــــــــــــــــاةً  منحتنِــــــــــــــــــي 

   )١٢: ١٠ أي( 
–  

  
أعمل مهندس يف شركة هاواوي وهي إحدى الشركات يف العامل يف جمـال      
االتصاالت، وأعمل ا منذ أكثر من مخس سنوات وناجح يف مكاين بربكة ربنا             

 فلتـاؤس   أبونا القديس القمـص   عي  يوشفاعة القديسني وخباصة حبييب وشف    
  .السرياين

م تأثر عملنا مع شركات االتـصاالت       ٢٠١١ يناير   ٢٥بعد أحداث ثورة    
نتيجة األحوال األمنية واالقتصادية، فقامت الشركة بإتباع أسـلوب لـتخفض         

العقود موعة من املوظفني بالـشركة وحتويلـهم        التكاليف، وهو عدم جتديد     
يعملوا لصاحل الشركة أي أن     يظلوا   ولكن   ،لشركة توظيف ليوقعوا عقودهم ا    

لكن عقودهم مـع شـركة      ون يعملوا بنفس وظائفهم بشركتنا      ويصبح املوظف 
ومزايا توظيف وبذلك خسر املوظفون مزايا كثرية جداً مادية وترقيات وحوافز           

  . كثرية جبانب أن املوظف أصبح من السهل االستغناء عنه يف أي وقتأخرى
الـذين مت   وجاء امسـي ضـمن   ،وكان هذا التحول حيدث كل ستة أشهر    

 شـفيع   أبونـا فلتـاؤس    فصليت لربنا وتشفعت كثرياً جداً حببـييب         حتويلهم
املستحيالت خصوصاً أن كل املوظفني الذين حتولوا لشركات التوظيف كـانوا           

 ، إذ أن  وربنا خلصين بأعجوبـة   . يشتكوا من هذا املوضوع وخسروا كثرياً جداً      
وأبونا القـديس القمـص فلتـاؤس       بنا   ولكن ألين مل أشكر ر     .حتويلي وقف 



a املستحيالت  شفيعa  

  }٥٣{

  
 وال حىت اعتربت أا معجزة وجدت امسي مع الناس الذين سـيتحول             السرياين
فسألت مديرين كثريين فأجابوا وقالوا هـذا  . م٢٠١٣ سنة ٩يف شهر  عقودهم  

 إيقافقرار ائي وال رجعة فيه وحاولت بكل الطرق ولكن بدون فائدة وكان             
  . أمراً مستحيالًالتحويل

بأبينـا  فصرخت لربنا يسوع املسيح وطلبت منه أن ينقـذين، وتـشفعت           
 كثرياً جداً، وبدموع وطلبت من أحد اآلباء الرهبان بالدير أن يـضع              فلتاؤس

ويا للعجب فاملعجزة قد متت وبأعجوبة قوية جداً      . امسي عند مدفن أبينا القديس    
د عقدي مع   إذ جاء وقت جتديد عقدي وإذ يب أج       . مل يصدقها كل من يسمعها    

وأيضاً كان العقد ملدة سـنة كاملـة   . شركة هاواوي وليس مع شركة توظيف    
وهذا ما أكد يل املعجزة ألن عقدي أصالً كان يتجدد كل ستة أشهر ولـيس               

ـ  ٢٩والعجيب أنه يف نفس اليوم أمسع أن حوايل         . كل سنة  ـ  اً مهندس  مت  اً وفني
ى أيضاً مت حتويلـها   جمموعة أخر  كما أن فصلهم من العمل لتخفيض التكاليف،      

 من يسمع هذا ال يصدق والكل يقولون يل أـا           وكان كل  .لشركات توظيف 
  .معجزة كبرية جداً

  .اًفعالً ربنا عظيم جداً ورعايته ليس هلا حدود
أبينا القديس  وأشكر ربنا يسوع املسيح على حمبته ورعايته العظيمة وأشكر          

  . شفيع املستحيالت شفيعي وحبييب وهو فعالًالقمص فلتاؤس السرياين
  بركته املقدسة تشملنا مجيعاً آمني

 
 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٥٤{

  
 عجبــــــاً معكُــــــم صـــــنع  الَّــــــذي إِلَهِكُــــــم الـــــرب  اســــــم وتـــــسبحونَ 

   )٢٦: ٢يوئيل  ( اَألبد إِلَى شعبِي يخزى والَ
–  

  
 فلم أعطيه قمص فلتاؤس السرياينألبينا القديس المهما أوصف لكم حمبيت     

حقه فيما فعل معنا وهو ما زال يفعل باستمرار معنا فقد تعرفت على قدسه من               
  .خالل كتبه اململوءة من نعمة اهللا العاملة به

 ٣٩م تعبت ابنيت جداً وارتفعت درجة حرارا إىل         ٢٠١٢ / ٩ / ٥يف يوم   
ائـدة واسـتمرت    ومضاد حيوي ولكن كان بدون ف   اتتها مسكن يدرجة فأعط 

درجة احلرارة مرتفعة فذهبت ا إىل الطبيب الذي قام بالكشف عليها فلم جيد             
سبباً الرتفاع احلرارة فطلب مين عمل حتليل لصورة الدم وبالفعل قمت بعمـل             
  التحاليل وكانت املفاجئة غري سارة إذ كانت كرات الـدم البيـضاء وصـلت     

وهذا يعين   "  ١٤٠٠٠" ىل  إ " ٨٠٠٠" واملفروض أن تكون من      " ١٨٠٠" 
 وذهبنا ا إىل طبيب     .وكانت حالتنا مجيعاً سيئة جداً    " سرطان دم   " أنه يوجد   

 آخر يف معمل آخر وبالفعل ذهبنا إىل معمل آخر          آخر فطلب منا أن تعمل حتليل     
وقمنا بعمل حتليل صورة دم كاملة وكانت املصيبة الكربى أن كـرات الـدم              

  .الة البنت سيئة جداًوكانت ح " ٧٠٠" وصلت إىل 
بأبينا البـار   فصليت إىل ربنا يسوع املسيح بدموع كثرية جداً، وتشفعت          

 وقلت له أنا أطلب شفاعتك من أجل ابنيت اعمل معها معجزة            القمص فلتاؤس 
واتصلت بأحد اآلباء الرهبان يف دير السريان وحكيت        . كما عملت مع غريها   



a املستحيالت  شفيعa  

  }٥٥{

  
 ويـضع   أبينا فلتاؤس  إىل مدفن    له عن مرض ابنيت وطلبت من قدسه أن يذهب        
وبعد هذا كله شعرت بارتياح     . اسم ابنيت هناك وأن يطلب من قدسه أن يشفيها        

أبينـا   وثقة بأن اهللا سوف يـستجيب لـشفاعة         اًشديد جداً وكان عندي إميان    
 وبعد حوايل ثالثة أيام كنا مجيعاً صائمني فيها لكـي      .القديس القمص فلتاؤس  

نا العظيم، شعرنا مجيعاً بتحسن ملحوظ يف صـحة         يستجيب اهللا لشفاعة قديس   
مرة  ابنيت فذهبنا إىل الطبيب الذي أكد على هذا التحسن وطلب أن نعمل حتليالً        

ويا للعجـب   .  لصورة الدم، فقمنا بعمل التحليل يف نفس املعمل السابق         أخرى
وارتفع  قديسنا العظيم جداً القمص فلتاؤس السرياين فقد استجاب اهللا لشفاعة     

وكانت هذه النتيجة مفرحة لنـا       " ١٣٠٠٠  إىل ٧٠٠ من"  كرات الدم    ددع
  .هذه معجزة بكل املقاييس. مجيعاً وللطبيب الذي قال أنه شيء ال يصدق

وابنيت اآلن بصحة جيدة جداً ويف فرح وسعادة تامة وسوف نعيش طـول             
كة حياتنا نشكر ربنا يسوع املسيح الذي أنقذ ابنيت من هذا املرض الصعب، برب            

  .أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياينوصلوات وشفاعات 
  .بركته املقدسة فلتكن معنا آمني

  
 

  
وشفاعة أبينـا القمـص     قد حدثت معنا أشياء كثرية جداً، ولكن بربكة         

  : قد مت حلها أذكر منهافلتاؤس السرياين
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٥٦{

  
ني عن هذا   قد وقع زوجي يف خطأ كبري يف أوراق رمسية، وقد أعلم املسئول           

اخلطأ ولكنهم قد عملوا ضده مذكرة وحتولت إىل قضية يف احملكمة، وقد تشفعنا        
بأبينا القديس وطلبنا منه بدموع أن يتدخل يف هذا املوضوع وقد اسـتجاب اهللا       

م وحكمت  ٢٠١٢ / ١٠ / ٣١لشفاعته وعلى غري املتوقع فكانت القضية يوم        
لشفاعة أبينـا    على حمبته واستجابته     احملكمة بالرباءة ومتت املعجزة وأشكر ربنا     

  . الذي صار شفيعاً لنا مجيعاًالقديس القمص فلتاؤس السرياين
  .بركة صلواته وشفاعته تشملنا مجيعاً آمني

  
  
  

 







 

 
 



a املستحيالت  شفيعa  

  }٥٧{

  
ـــــــــونيت، يـــــــــــــــــــــــارب أســـــــــــــــــــــــرع وأعـــــــــــــــــــــــين      اللـــــــــــــــــــــــهم التفـــــــــــــــــــــــت إىل معــــــــــــــ

   )١: ٧٠مز ( 
–  

  
 وكانـت يل    أنا طالبة يف كلية تربية أساسي الفرقة الثالثة قسم لغة إجنليزية          

 شـفيع   بقديسنا العظيم القمص فلتاؤس الـسرياين     بركة عظيمة عند تشفعي     
  .املستحيالت الذي فرح قليب كثرياً جداً

حيث كنت يف امتحانات الفصل الدراسي األول رسبت يف مادتني وكنت           
خائفة جداً من التريم الثاين ألين لو رسبت يف مادة واحدة سوف أعيد الـسنة               

 يسمح للطالب بالنجاح وانتقاله إىل السنة األخرى مع مـادتني          كاملة حيث أنه  
  .فقط وأكثر من ذلك يعيد السنة علماً بأنين كنت عايدة السنة الثانية قبل ذلك

وجاءت امتحانات التريم الثاين وكانت جيدة وكنت مطمئنة حىت أتت مادة           
وعند . ةوكانت صعبة جداً، ومل أستطع أن أكتب فيها كلمة واحد         " الترمجة  " 

انتهاء االمتحان بكيت كثرياً وعلمت أنين سوف أرسب فيها وبالتايل أعيد السنة    
، للمرة الثانية، وبالفعل عند ظهور نتيجة التريم الثاين رسـبت يف هـذه املـادة        

أبينا وكنت يف حالة نفسية صعبة جداً ومع حزن دائم، ولكين متسكت بشفاعة             
 قلـيب وقلـت لـه أنـت شـفيع      ، وطلبته من كل القمص فلتاؤس السرياين  

املستحيالت وأنا مستحيل أن أعرب إىل السنة الرابعة ألن معي ثالثة مـواد مـن           
التريمني ولكن عندي إميان وثقة وبشفاعتك سوف ال أعيد السنة، وكنت أتكلم          

  .مع قدسه كأنه واقف أمامي واطلبه بدموع كثرية



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٥٨{

  
قـديس القمـص    أبينا ال وبالفعل حصلت املعجزة واستجاب اهللا لشفاعة       

 حيث يف بداية العام الدراسي اجلديد وجدت نفسي يف الفرقة الرابعة إذ             فلتاؤس
قد مت رفع مادة من الثالثة وبالتايل مت نقلي إىل الفرقة الرابعة مع مادتني فقـط،                

  .ففرحت كثرياً وفرح معي مجيع زمالئي واألسرة بأكملها
ب لـصلوات حبـييب     فكل الشكر واد لربنا يسوع املسيح الذي استجا       

 الذي هو باحلقيقـة شـفيع       أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    وشفيعي  
  .املستحيالت

  .بركة صلواته وشفاعاته فلتكن معنا آمني
  
  

  لَكُـــــــــــــــم  يفْـــــــــــــــتح  اقْرعـــــــــــــــوا . تجِـــــــــــــــدوا  اطْلُبـــــــــــــــوا . تعطَـــــــــــــــوا  اســـــــــــــــأَلُوا
   )٧: ٧مت ( 
–

  
  

 نشرت من خالل كتبه اليت      أبينا القمص فلتاؤس السرياين   قد تعرفت على    
  .بامسه

كان شقيق زوجي قد تقدم بأوراقه للجيش لتأدية اخلدمة العسكرية، وكان           
 طيب لزيادة وزنه، ولكن كانت الصدمة الكربى أنـه          بسبب أن يعفى    كلنا أمالً 

 إىل ضابط احتيـاطي أي  شحنطقة جتنيد املنيا ر  عندما ذهب للكشف الطيب يف م     



a املستحيالت  شفيعa  

  }٥٩{

  
أن مدة خدمته يف اجليش سوف تكون حوايل ثالث سنوات، ونظراً لـصعوبة             
الظروف األمنية اليت كانت متر ا البالد وظروفه الشخصية إذ قد كان متزوجاً             

 ،حديثاً يف عمله ومل يـتم تثبيتـه       حديثاً وزوجته يف محلها األول، وكان أيضاً        
فقام بتقدمي تظلم يف    .  كل الظروف صعبة ومستحيلة جتاه دخوله اجليش       فكانت

مستشفى القوات املسلحة بالقاهرة ومت الكشف عليه مرة أخرى ورفض التظلم           
 ميعاد للسفر للمنيا لكي يترحل من هناك إىل كلية الضباط االحتيـاط             وحددوا

مر بالنـسبة   وكان األ .  حوايل تسعة أشهر بدون أجازات     ا سوف ميكث فيه   يتال
 وثقة باهللا أنه سـوف يتـدخل يف         اً جداً، ولكن كان عندنا إميان     اًلنا مجيعاً صعب  

املوضوع ويعمل ما هو صاحل للكل، وقبل ذهابه إىل منطقة جتنيد املنيـا قمـت              
 شـفيع   لقديسنا العظيم القمص فلتـاؤس الـسرياين      بإعطائه صورة صغرية    

أسرة وهو معنا نتشفع ونطلب من      املستحيالت ليضعها يف حمفظته وكنا مجيعاً ك      
وده أمـر    ونقول له أنت شفيع املـستحيالت        أبينا القمص فلتاؤس  كل قلوبنا   

  . تتدخل يف املوضوع وأخرجه من اجليشأنمستحيل جداً، نرجوك 
وبالفعل استجاب اهللا لشفاعة قديسنا العظيم فقد اتصل بنا وهو يف منطقـة             

اله إىل رتبة عسكري هو فقط دون زمالئـه،      التجنيد باملنيا، وأبلغنا أنه قد مت إنز      
أبينـا  وأصبح سوف يقضي سنة واحدة يف اجليش، ومل يقف عمل اهللا وشفاعة             

 عند هذا احلد، بل قد أبلغوه أنه سوف يعاد الكـشف الطـيب       القمص فلتاؤس 
عليه يف القاهرة مرة أخرى هو فقط دون أحد آخر من زمالئه، وكنـا مجيعـاً                

 ونقول له كمل مجيلـك     بأبينا القديس القمص فلتاؤس   نصرخ إىل اهللا ونتشفع     
  .وأخرجه من اجليش



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٦٠{

  
وبالفعل ذهب إىل املستشفى العسكري بالقاهرة وكانت معه صورة قديسنا          
العظيم يف احملفظة وقبل الكشف عليه قد أخرج الصورة من احملفظـة وقبلـها               

ـ    ويا للعجب فقد متت     . وطلب شفاعته بدموع    اًءاملعجزة الكربى وأعطوه إعف
 من اخلدمة العسكرية وكنا يف قمة الفرح والسعادة من هذا العمل اإلهلـي              اًائي

وشكرناه من عمق قلوبنا علـى اسـتجابته لـشفاعة          وجمدنا مجيعاً اهللا  . العظيم
، الذي هو باحلقيقة شفيع املستحيالت      قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    
  .اتناوقد صار شفيعاً لنا مجيعاً يف كل أمور حي

  بركة صلواته وشفاعاته تشملنا مجيعاً آمني
  
  

 علَـى  الْقَـادر  اِإللَه الرب أَيها أَعمالُك هي وعجِيبةٌ عظيمةٌ
  الْقديــــــــــــــــــــــِسني  ملــــــــــــــــــــــك  يــــــــــــــــــــــا طُرقُــــــــــــــــــــــك  هــــــــــــــــــــــي  وحــــــــــــــــــــــق عادلَــــــــــــــــــــــةٌ . شــــــــــــــــــــــيءٍ  كُــــــــــــــــــــــلِّ

   )٣: ١٥رؤ ( 
–  

  
مفيد سعيد بإجراء عملية    / كنت أعاين من الغدة الدرقية، وقد قام الدكتور         

م وبعد هذه العملية مل أعاين من أي تعب حـىت   ١٩٩٦جراحية الستئصاهلا عام    
حممـد  / يف شهر يونيو تعبت جداً، فـذهبت إىل الـدكتور           و .م٢٠١٠عام  

ـ     اًبسطاوي ختصص غدد، فعمل يل منظار      دة مـرة    واكتشف وجود ورم بالغ



a املستحيالت  شفيعa  

  }٦١{

  
أخرى وطلب مين عمل أشعة مقطعية وقمت بعمل األشعة ولكين قـررت أن             

موريس جريس، وعندما رأى األشعة طلب مين عمل        / أذهب ا إىل الدكتور     
حتليل دم للغدة، وأشعة تليفزيونية للتأكد، وعملت كل هذا وذهبت إليه مـرة             

الدرقية برزت مرة   أن املوضوع حمتاج جراحة ألن الغدة       : أخرى وإذ به يقول يل    
ت يف العالج حىت    ر فرفضت بسبب قرب زواج ابنيت واستمر      ،أخرى وا أورام  

 ازدادت سوءاً، فقد ازداد ورم تم، ولكن حاليت الصعبة كان    ٢٠١٣شهر مارس   
 شيء غريب إذ شعرت بوجود سحابة على        الغدة وضغط على عيين وحدث يل     

ادية جيد طبيبة عيون فقامت     ف/  فذهبت إىل الدكتورة     شيئاًعيين وكنت ال أرى     
بالكشف على وقالت يل كل هذا بسبب الغدة الدرقية، والبد من أن تعملـي              

س، فطلب مـين    يموريس جر / العملية، وكنت تعبانة جداً، فاتصلت بالدكتور       
  .عمل أشعات وحتليل أخرى مثل السابقة قبل أن جيري العملية

حد اآلباء الرهبان من ديـر   وقبل أن أعمل األشعات والتحاليل تقابلت مع أ       
السريان كان يف زيارة عندنا فطلبت من قدسه أن يصلي من أجلي بعد ما عرفته          

 وأعطاين  أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    موضوع مرضي، فعرفين على     
وبالفعل طلبته  . وقال يل تشفعي به وهو يشفيكي     . صورة له ودهين بزيته املقدس    
رياً، وصدقوين يف ثاين يوم هلذا كله شعرت براحة         بدموع كثرية وتشفعت به كث    

عجيبة جداً والسحابة اليت كانت على عيين اختفت متاماً، وذهبت بعد ذلـك             
موريس وعندما رآهـا  / عملت التحاليل واألشعات مث ذهبت ما إىل الدكتور      

اندهش جداً وطلب مين أن أحضر له التحاليل واألشعات السابقة فأحضرا له            
 رآها قال يل استحالة أن تكون هذه التحاليل واألشعات لشخص واحد            وعندما



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٦٢{

  
فالتحاليل واألشعات األوىل لشخص يعاين من الغدة الدرقية أما الثانيـة فهـي             

هذه معجزة بكل املقاييس ألنـه ال      . لشخص سليم جداً وال يعاين من أي شيء       
. دة فقـط  يوجد عندك أي ظهور للغدة وال أي أورام وأعطاين دواء يعوض الغ           

. وأنا اآلن بصحة جيدة جداً وال أشعر بأي تعب بل يف قمة الفرح والـسعادة              
وأشكر ربنا يسوع املسيح الذي من على بالشفاء العاجـل والـسريع بربكـة              

 الذي فرح قلوبنـا  أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين وصلوات وشفاعات   
  .لواته وشفاعته عناوهو معنا بروحه ولن تعوقنا املسافات عن أن حنيا بص

  بركته املقدسة فلتكن معنا آمني
  
  

 








 
 

 
  



a املستحيالت  شفيعa  

  }٦٣{

  
 ــــاتاَآلي  ــــبائجالْعــــي  وا الَّتهعـــــنــــي  صعم  اللَّــــه  ــــيلالْع نـــــسح 

   )٢: ٤دا  ( بِها أُخبِر أَنْ عندي
––

  
  

شريف عبد  / كنت أعاين من آالم كثرية بسبب البواسري فذهبت للدكتور          
بعد عمل التحاليل اليت أثبتت      " Cفريوس  " كتشف عندي أيضاً    الفتاح، الذي ا  

 حقنة،  ٢٤حوايل  " حقن انترفريون   " أن الفريوس نشط جداً، فكتب يل عالج        
وبعدها عملت حتاليل أخرى أثبتت أن الفريوس ما زال موجود يف الدم لكـن              

وحيد دوس الذي قـام بالكـشف       / فذهبت للدكتور   . بدرجة أقل من األول   
فقلت للدكتور ممكـن  . لتحاليل الالزمة اليت أثبتت أيضاً وجود الفريوس وعمل ا 

عندك نسبة الصفراء عالية ومش     : آخذ احلقن مرة أخرى، فرفض بشدة وقال يل       
  .ها ينفع تأخذ احلقن مرة أخرى

  
ويف نفس الوقت كنت أعرف أحد اآلباء الرهبان يف دير السريان، فاقترح            

 يف  اًيف ذلك الوقـت موجـود      وكان    فلتاؤس أبينا القمص على أن أذهب إىل     
مستشفى احلياة مبصر اجلديدة، وبالفعل ذهبت إىل قدسه وأخذت بركته وقلت           

 : فقـال يل  . له صلي يل يا أبونا أنا تعبان جداً       
فوضع يده املقدسة على رأسي وصلى      .  وبواسري Cفقلت لقدسه عندي فريوس     

 ففتحت فمي ونفخ فيه ثالث نفخات وقال : يل مث قال يل   



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٦٤{

  
 فذهبت من عند قدسه وأنا مملوء : يل

بالفرح والسالم وعندي إميان وثقة بأن اهللا سوف يشفيين بصلوات هذا القديس            
اماً فذهبت  العظيم، وبالفعل شعرت بتحسن كبري جداً وآالم البواسري اختفت مت         

. للطبيب املعاجل وبعد الكشف قال يل أن البواسري اختفت وال يوجد شيء عندك      
 وبعد ذلك ذهبت    قديسه العظيم القمص فلتاؤس   ففرحت جداً وجمدت اهللا يف      

وحيد دوس وبعد الكشف وعمل التحاليل اليت أثبتت أن الفريوس  / إىل الدكتور   
أثر وكان الدكتور غري مصدق، فقال       من الدم وال يوجد له أي        قد اختفى متاماً  

 شهور عملـت  ٨ شهور وبالفعل بعد حوايل   ٨ آخر بعد    يل سوف نعمل حتليالً   
 وكانت النتيجة أيضاً سـلبية وال يوجـد أي أثـر            Cالتحليل اخلاص بفريوس    

فقال يل الطبيب مربوك هذه معجزة بكل املقاييس واشـكر          . للفريوس يف الدم  
  .ربنا وقديسه على هذه املعجزة

فشكرت ربنا يسوع املسيح من عمق قليب على هذا الشفاء العاجل والسريع           
 الـذي حنملـه يف      قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    الذي مت بصلوات    

قلوبنا ونثق يف صلواته وشفاعاته عنا، وهو اآلن نسأله أن يذكرنا أمـام عـرش       
  .النعمة

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني
  
  
  
  



a املستحيالت  شفيعa  

  }٦٥{

  
   )٦: ١١٤مز (  هو الرب حافظ األطفال

–  
  

قديـسنا  أعترف بتقصريي، فلقد تأخرت جداً يف كتابة عمل اهللا على يد            
  .، فليساحمين اهللا وقديسه العظيمالعظيم القمص فلتاؤس السرياين

  
 مـن   دائماًعاين  ها مارينا وهي ت   يت طفلة امس  أجنبتأنا صيدالنية من األقصر،     

 مبجـرد    بالتهاب حاد يف األنف    يف األنف وكانت تصاب   حساسية شديدة جداً    
 وتتـراكم  حتتجز اإلفرازات وكانت ، وتستمر يف الرشح والزكام  تعرضها للهواء 

فكانت . وظلت على هذا احلال بصفة دائمة     . داخلياً مما يسبب هلا متاعب كثرية     
  .وهكذا.. يومني بعد د إليها املرض يعو تتعاىفتصاب وتظل مريضة ومبجرد أن 

  
ويف أحد األيام تعرفـت     .  كانت تتأمل كثرياً   فتعبت جداً بسببها وهي أيضاً    

ألبينا القديس القمص فلتاؤس     حمبة جداً    ، وكانت على خادمة بكنيسة العذراء   
 فأهدتين صورة كبرية لقدسه وبعض الصور الصغرية وقالت يل أطلـيب           السرياين

وبالفعل فقد تشفعت به وطلبتـه      . تدخل يف هذا املوضوع   شفاعته وهو سوف ي   
ويـا للعجـب    . من كل قليب وبدموع كثرية من أجل هذه الطفلة املـسكينة          

فاالستجابة كانت سريعة جداً فقد حتسنت حالة مارينا ومل تعد تتأثر بأي شيء             
وهي اآلن بـصحة    . واختفى منها مجيع أعراض احلساسية وصارت طبيعية جداً       

أبينـا   مارينا من هذه اآلالم الصعبة بربكة شفاعة         ىكرت اهللا الذي جن   ممتازة وش 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٦٦{

  
 الذي صار امسه يف حيايت منقذاً يل من كل جتـارب            القمص فلتاؤس السرياين  

  .وشفيعاً يل يف كل ما أحتاجه
  .بركة شفاعته فلتسندنا يف كل ظروف حياتنا آمني

  
  

  
متسك جنبها وال تتحمـل أن      يف أحد األيام وجدت مارينا تصرخ بشدة و       

 ـا   اتضحأملسها، فذهبت فوراً لدكتور مسالك، فطلب مين عمل أشعة، وقد           
  .وجود حصوة صغرية يف الكلية

، وكانت ال    أربع سنوات  مل تتعدى فارت وبكيت بشدة ألا طفلة صغرية       
 وقلـت  أبينا القمص فلتاؤسفأمسكت بصورة   . املغص الكلوي تتحمل صعوبة   

ي أرجوك تدخل وأنقذ مارينا ألا ما زالت طفلة وغري حمتملة لألمل            له وأنا أبك  
 وتكلمت معه وأنا كلي إميان وثقة أنـه سـوف   .وقدسك كنت حتب األطفال  
  .يتدخل كما فعل معي من قبل

وكانت استجابته سريعة جداً، إذ توقف األمل عند مارينا، وصارت طبيعيـة   
يظهر ا أي حصاوي فـذهبت      جداً فذهبت ا وعملت أشعة مرة أخرى فلم         

فقلت ! أنت نوريت كم مشعة وصلييت كم مرة؟      : باألشعة للدكتور املعاجل فقال يل    
أبينا القـديس القمـص فلتـاؤس    له كتري أوي يا دكتور، لقد طلبت شفاعة        

إين أعرفه جيداً أنه قديس عظيم ويعمل معجـزات         : فابتسم وقال يل  . السرياين
  .كثرية



a املستحيالت  شفيعa  

  }٦٧{

  
تعيش حيـاة    و ،ة جداً ومل تشعر بعد ذلك بأي أمل       ومارينا اآلن بصحة جيد   

طبيعية جداً مثلها مثل مجيع األطفال يف سنها وأشكر اهللا على نعمته وعطايـاه              
  .أبينا القديس القمص فلتاؤس السريايناليت منحها لنا بصلوات وشفاعات 

  .ته فلتكن معنا آمنيعبركة صلواته وشفا
  
  

ــــــذئينَأل حــــــتلــــــيالً انناولــــــس فرحــــــاً  فمنــــــا ام .ــــــذئينقــــــال  حيف ي 
   )٢: ١٢٦ مز(  هممع الصنيع عظَّم الرب إِنَّ: اُألممِ

––  
  

.  من خالل كتبـه    قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    تعرفت على   
صال للرحم واملبـيض    وتبدأ قصيت بأنين كنت يف املستشفى إلجراء عملية استئ        

لوجود ورم ليفي وبعد العملية وأنا يف املستشفى جاءت لزياريت صديقة عزيـزة            
 ولكن مـن  أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياينعلى وأحضرت معها كتب    

شدة التعب وعدم معرفيت بقدسه من قبل قلت سوف أقرأ الكتـب يف وقـت               
  .الحق

تشفى كنت تعبانة جداً ومتأملة بشدة      ويف إحدى الليايل وأنا موجودة يف املس      
وعندي مغص وانتفاخ شديد جداً مما أثر على عملية التنفس وعامل شد فظيـع            

وبدأت أشعر بسرعة ضربات القلب، وبـرودة يف األطـراف      . ن اجلرح ايف مك 
وبدأ هذا كله من الساعة العاشرة مساء وحاولت أخذ كل األدويـة املمكنـة              



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٦٨{

  
ن جسمي كله يف حالة غري عادية وطلبت هيئـة         ولكن بال فائدة وكنت أشعر أ     

ولكنهم مل يـستطيعوا أن يفعلـوا   ،  يف املستشفى وحاولوا أن ينقذوين    التمريض
أصابتين رعشة شديدة وكنت متيقنة أنين      تقريباً  ، ويف الساعة الثالثة صباحاً      شيئاً

وفجأة تذكرت كتـب    " أي أنين سوف أموت     " سوف أنطلق من هذا اجلسد      
 فأمسكت أحد الكتب وتكلمت مـع       يس القمص فلتاؤس السرياين   أبينا القد 

لين حأنا ما أعرفكش، وأنت ما تعرفنيش، لكن أنا أتشفع بك           : قدسه وقلت له  
 مث بكيت وبدأت أفـتح      ،من هذا الوضع احلرج الذي أنا فيه وصلي من أجلي         

ويا للعجب واالستجابة السريعة جداً إذ بعد حوايل مخـس          . الكتاب وأقرأ فيه  
ائق بدأت أشعر بدفء األطراف وأن الدم بيجري يف كل جسمي وزال األمل             دق

يف احلال، واستطعت أن أمشي وأفرد ظهري كأنه ليس يب أي جرح أو عمليـة        
واستطعت أن أنام ألول مرة بطريقة عادية جداً على السرير ألكثر من مخـس              

كنـت  ساعات متواصلة، وبدأت حاليت يف تقدم سريع جداً من هذا اليـوم، و            
قديسنا العظيم القمـص فلتـاؤس      سعيدة وفرحانة من عمل اهللا معي بشفاعة        

وكنت أعاين من اجليوب األنفية وحساسية على الصدر كانت مسببة          . السرياين
يل كحة مستمرة وهذه الكحة كانت تؤملين جداً وخاصة مع وجـود جـرح              

 هذا كله،   العملية، فطلبت من قديسنا العظيم أن يكمل مجيله معي ويشفيين من          
وبالفعل فقد استجاب لطليب وزال هذا كله يف نفس اليوم          . وأنا كلي إميان وثقة   

 الضغط والـسكر كمـا   ضبطالذي طلبت من قدسه فيه، وساعدين أيضاً على  
  .طلبت من قدسه أيضاً



a املستحيالت  شفيعa  

  }٦٩{

  
إنه قديس عظيم وسريع االستجابة، وبإذن اهللا سوف أزوره يف الدير وآخذ            

ه وهو موجود معنا باجلسد ألمتتع بربكته وصلواته        بركته، وكنت أمتىن أين أعرف    
  .مباشرة ولكين أؤمن أنه معنا بروحه وقد اختربت هذا بنفسي

وأشكر ربنا يسوع املسيح من عمق قليب الذي من على بالـشفاء العاجـل      
  .قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياينبشفاعة 

  بركته املقدسة تشملنا مجيعاً آمني
  





 
 

  
  
  
  
  
  
  

 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٧٠{

  
  عطيـــــــــــــة منــــــــــــــه  الْــــــــــــــبطْنِ ثَمـــــــــــــرةُ و الــــــــــــــرب مـــــــــــــن  مــــــــــــــرياثٌ الْبنـــــــــــــونَ 

   )٣: ١٢٧مز ( 
––  

  
 منذ فترة طويلة، وكنا حناول أن جنلس معـه          أبينا فلتاؤس كنت أمسع عن    

لكنه كان ماهراً يف اهلروب منا بصورة حسنة، ونعلم متاماً أنه قديس كبري وعلى             
  .درجة عالية من الروحانية والشفافية

 كان يوجد مشكلة كبرية عند زوجيت وهي حينما كانت حتمل فكانـت ال   
تكمل الشهر السادس وحيدث هلا مشاكل وال يستمر احلمل، مما سبب لنا أملـاً              
وضيقاً، وقد تكرر هذا األمر أكثر من مرة، وذهبنا إىل أطباء كثريين ولكن كان              

 ٩ويف إحدى زيارايت إىل دير السريان وكانت هذه الزيارة يف شهر    . بدون فائدة 
لذي نعرفه جيداً وكانـت معـي   م تقابلت مع أحد اآلباء الرهبان ا      ١٩٩٢سنة  

 موجود هنا   أبونا فلتاؤس زوجيت وحكينا له عن هذا املوضوع، وإذ به يقول لنا           
  .يف املضيفة اذهبوا إليه لكي يصلي لكما ويدهنكما بالزيت

 فوجدناه يدهن بعض األشخاص بالزيـت       بينا فلتاؤس أوبالفعل ذهبنا إىل    
 :وبعد ذلك وضع زجاجة الزيت يف جيبه وقال لنا

وقام يرمشين أنا وزوجيت وصلى لنا إال أنين كنت أريد أن يغرقين بالزيـت مـن       
وعندما فعل ذلك اعتقدت أن اهللا ال يريد لنا النـسل، إال أن  . الزجاجة اليت معه  

ال يا ابين طاملا وضع يده عليك خلي        : أحد اآلباء عندما صارحته بذلك قال يل      
ن وال تقلق، وأعطاين زجاجة زيت وقال يل خذها واذهب إليه مـرة             عندك إميا 



a املستحيالت  شفيعa  

  }٧١{

  
ىل إوبالفعل ذهبت أنا وزوجيت مرة أخـرى        . ثانية، واطلب منه أن يرمشك منها     

 وعندما رآين استقبلين بترحاب فقلت يف نفسي احلمد هللا          أبينا القمص فلتاؤس  
. لزيـت فطلبت من قدسه أن يرمشين أنا وزوجيت من زجاجة ا         . هو مش فاكرين  

:  مث نظر إىلَّ وقال : فقال يل 

 شعرت أن أنين وسحب يده ومل يرمشين، إال 
  .اهللا ناظر إلينا ولن ينسانا، وانصرفنا من الدير بسالم

ون أي  ويا للعجب يف نفس الشهر محلت زوجيت واسـتمر احلمـل بـد            
وكانت الوالدة طبيعية جداً    " مينا  " مشاكل، ووضعت طفالً مجيالً جداً أمسيناه       

 لكي يباركه   أبينا القمص فلتاؤس  ففرحنا مجيعاً، وأخذنا الطفل معنا وذهبنا إىل        
وحاولنا أن نأخذ صورة مع قدسه ومل نستطع فأخذنا بركته وكان يوماً مفرحاً             

 :  ومن تلقاء نفسه قال لناوعند انصرافنا . جداً بالنسبة لنا
  .م١٩٩٦ / ٧ / ١وفعالً فقد استجابت السماء وأتت مارينا يف 

 أبينا القديس القمص فلتاؤس الـسرياين     وعندما صدرت كتب معجزات     
وجدت نفسي ملزماً أن أحضر وأسجل ما حدث معنا من معجزة ونبوءة علـى   

إنين واضع صورة كبرية لـه يف املـرتل         . داًبه أ يد أبينا القديس وسوف ال ننسا     
  .ونطلب مجيعاً كل يوم شفاعته وأن حيافظ علينا وحيرسنا ويستجيب لطلباتنا

ونشكر ربنا يسوع املسيح ونعطيه اد ألنه يف كل وقت يشرق علينا مبثل             
  .هؤالء القديسني الذين ميجدوا اهللا يف حيام ويتعظم امسه القدوس يف معجزام

  . تشملنا مجيعاً آمنيأبينا القديس القمص فلتاؤس السرياينكة شفاعة بر
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٧٢{

  
يف ضــــــيقيت صــــــرخت إىل الــــــرب، فاســــــتجاب يل وأخــــــرجين   

   )٥: ١١٨مز (  إىل الرحب
–  

  
  .أعمل طبيب جراح، وقبل أي عملية أطلب معونة اهللا وشفاعة قديسيه

ت أقدم على إجراء عملية الستئصال املرارة لـسيدة         ويف إحدى املرات كن   
كبرية يف السن وبالفعل أجريت العملية وخرجت السيدة بسالم، ولكن خبـربيت      

وجود عيب خلقي بالقنوات املرارية هلذه السيدة وهذا العيب ال          يف  كنت أشك   
 ميكن إصالحه يف هذه العملية، وال ميكن التأكد منه إال بعد العملية ويظهر هذا             

وهذا ما مت بالفعل فعند مـروري عليهـا يف املـساء            . العيب من خالل املتابعة   
ملتابعتها وجدا يف حالة جيدة ولكن الدرنقة كان يوجد ا سوائل من العصارة             
الصفراوية، وهذا ما كنت أشك فيه، والكمية كبرية جداً، مما كان يدعو للقلق             

رية أو بعمل عمليـة استكـشاف       والتدخل الطيب إما بعمل منظار للقنوات املرا      
فقلت يف نفسي أن احلل األمثل هلا هـو إجـراء           . إلصالح هذا العيب املوجود   

وأعلمت زوجيت بكل هذا، فأشارت على بأن       . عملية استكشافية يف اليوم التايل    
 يف هذا املوضـوع فهـو   القديس القمص فلتاؤس السرياينأبينا  نطلب شفاعة   

فأمسكنا بكتابه وصلينا مجيعاً وطلبنا     .  املستحيالت شفيع أسرتنا وهو أيضاً شفيع    
وبالفعل فقد استجاب اهللا لشفاعة قديسنا العظيم فعند ذهايب هلا بعـد            . شفاعته

وى كميـة   سذلك كان املفاجأة السارة إذ وجدت الدرنقة خالية ال يوجد ا            
 جتيب سم وقال يل زوجها املرافق هلا أن الدرنقة قد بطلت     ٢قليلة جداً ال تتعدى     



a املستحيالت  شفيعa  

  }٧٣{

  
. وائلسمن نصف ساعة تقريباً وأن اخلرطوم املتصل بالدرنقة خايل متاماً من أي             

 وقد تعافت هـذه     بأبينا القمص فلتاؤس  وهذا هو الوقت الذي كنا نتشفع فيه        
 من أي مريض آخر رغم كـرب سـنها ومل حتتـاج إىل أي               أسرعالسيدة متاماً   

  .عمليات أخرى
أبينا القمص فلتـاؤس    اب لقديسنا   فشكرنا ربنا يسوع املسيح الذي استج     

  .السرياين
  .بركته املقدسة فلتكن معنا آمني

 
 

  
كان والدي قد كلف سائق يعرفه جيداً لكي يأخذ سيارته ويعمـل فيهـا              
بعض اإلصالحات، ويف طريق عودة السائق بعد االنتهاء من اإلصـالحات إذ            

املعاكس ويـصطدم بالـسيارة   بشاب مسلم يقود دراجة خبارية يأيت من االجتاه     
ويسقط مغشياً عليه، ومن شدة االصطدام كان قد هشم زجاج السيارة وحتطم            

 يف ذلك الوقـت تـوترات بـني املـسيحيني           وكان يوجد اجلزء األمامي منها    
وجتمع الناس وجاء أهـل الـشاب وأخـذوه إىل          .  غياب لألمن  معواملسلمني  

فطلبنا .  ملكه فاملسئولية تقع عليه    املستشفى فعلم والدي مبا جرى وألن السيارة      
نا أمام صورته نتوسل    ف ووق أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    مجيعاً شفاعة   

إليه أن يتدخل يف هذا املوضوع ومير بسالم دون أي اضـطرابات ألن األمـور          
  .كانت ملتهبة جداً بني املسيحيني واملسلمني



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٧٤{

  
وكانت املفاجأة عندما جاءت    وبالفعل استجاب اهللا لشفاعة قديسنا العظيم       

نتيجة فحوصات الشاب املسلم جيدة جداً وال يوجد به أي إصـابات سـوى              
 يقف عمـل اهللا بـشفاعة       مل و .بعض الكدمات البسيطة وخرج من املستشفى     

 إىل هذا احلد، بل اعترف مجيع الناس الـذين          قديسنا العظيم القمص فلتاؤس   
 وجاء أهل هذا الشاب إىل والـدي     ،كانوا متواجدين أثناء احلادث خبطأ الشاب     

 مل يوافـق وانتـهى      هواعتذروا له وعرضوا أن يقوموا بإصالح سيارة أيب ولكن        
  .املوضوع بسالم

 شفيع  وقديسه العظيم القمص فلتاؤس السرياين    شكرنا ربنا يسوع املسيح     
  .املستحيالت على هذا التدخل السريع

  .بركته املقدسة تشملنا مجيعاً آمني
  
  

 وأَنــــــــا اَألحمـــــــالِ  والثَّقيلـــــــي  الْمتعـــــــبِني  جميــــــــع يـــــــا  إِلَـــــــي  واتعـــــــالَ 
كُم٢٨: ١١مت (  أُرِحي(   

–  
  

، فذهبت إىل أكثر من طبيب فأشاروا       اليسرى قدميمن أمل يف    كنت أشكو   
ذهبت إليه وبعد الكـشف     ف. مينا مسعان بالقاهرة  / على بالذهاب إىل الدكتور     

يسي فأجرا وعدت إليه بعد ثالثة أيام وقـد أظهـرت      ططلب أشعة رنني مغنا   
فقـرر  . رباط صـلييب  + أشعة الرنني أنين أعاين من قطع يف غضروف الركبة          



a املستحيالت  شفيعa  

  }٧٥{

  
مينا مسعان الشيخ إجراء عملية جراحية وأكد على أنين سوف أبقـى            / الطبيب  

وبعدها حمتاج إىل الراحة ملدة ثالثـة       . راحةباملستشفى أربعة أيام بعد إجراء اجل     
  .اً ظهر١٢ الساعة ٣ / ١٠أشهر وحدد ميعاد العملية يوم 

أبينا القديس  وقبل هذا امليعاد ذهبت إىل دير السريان وهناك أخذت بركة           
 وطلبت من قدسه أن يقف معي يف هذه العملية ألين           القمص فلتاؤس السرياين  

 بدموع غزيرة وقد أعطـاين أحـد اآلبـاء           جداً وطلبت شفاعته   اًكنت متخوف 
، فقمت بدهان رجلي قبل العملية وأعطيت       أبينا فلتاؤس الرهبان زيت بركة من     

 وكنت أتشفع به إىل أن غبت       أبينا فلتاؤس زجاجة الزيت للدكتور كربكة من      
 اًومبتـسم  وبعد العملية جاءين الدكتور فرحـاً     . عن الوعي بعدما أخذت البنج    

 اً تقريـر  وأعطاين ، اشتغل معاك  ونا القديس القمص فلتاؤس   أبوقال يل مربوك    
عن العملية وكانت املفاجأة السارة أنه كتب يف التقرير أن الربـاط الـصلييب              

وهذا عكس ما هو ظاهر يف أشعة       % ١٠٠والغضروف طبيعي   % ١٠٠طبيعي  
  .الرنني املغناطيسي

أجد أي شيء   مل  : فقال يل !  العملية؟ وجدت أثناء فقلت للدكتور مينا ماذا     
إا باحلقيقة معجزة بكل املقاييس وشكرت      . غري بعض االلتهابات البسيطة جداً    

 أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    ربنا على هذه املعجزة اليت متت بشفاعة        
  .الذي صار شفيعاً لألسرة كلها، ونثق ونؤمن بربكة هذا القديس العظيم

  .نيبركة صلواته وشفاعته تشملنا مجيعاً آم
  
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٧٦{

  
 هــــؤالَءِ  لمثْــــلِ  َألنَّ تمنعــــوهم والَ إِلَــــي  يــــأْتونَ  اَألوالَد دعــــوا
لَكُوتم اتاوم١٤: ١٩ مت(  الس(   

––  
  

وشكرنا اهللا علـى  .  طفالً، أدخل الفرح إىل قلوبنا    بعدما تزوجت رزقين اهللا   
مة، ولكن عندما كان الطفل ينمو ويكرب الحظت عليه أنه ال يقدر            عطاياه العظي 

فبدأنا نتردد به على األطباء واختلفت اآلراء، وكل        . على املشي وال على الكالم    
 وتعبنا كثرياً مع األطباء إىل أن وصل عمر ابـين           اآلخرب يعطيه أدوية غري     يطب

 وكـان   اًتبول ال إرادي   بل زاد من آالمنا أنه كان ي       ،أربع سنوات وهو مل يتقدم    
 متاماً يف شفاء حالة ابين، ومجيع األدوية اليت أخذها مل تأت بأيـة              اًالطب عاجز 

نتيجة، بل بالعكس كان األطباء ينصحوين ويقولون يل أن كثرة األدوية سوف            
  .تؤثر على الطفل وقد وصلنا إىل حالة يأس كاملة من العالج

أبونا القمص فلتاؤس ن لكي نقابل بعد ذلك قررنا أن نذهب إىل دير السريا
وبالفعل ذهبنا إىل الدير وهناك تقابلنا مع       .  ونطلب صلواته لشفاء ابننا    السرياين

أحد اآلباء الرهبان وحكينا له كل شيء عن مرض ابين فأخذ هـذا الراهـب               
أبينا القـديس القمـص فلتـاؤس       ىل قالية   إزوجي وابين املريض وأرشدهم     

 ألبينا القديس كل شيء عن مرض ابين فتأثر أبونا     وهناك حكى زوجي   السرياين
جداً ووضع يده املقدسة على رأس الطفل وصلى له كثرياً، مث أحضر زجاجـة              

  :زيت وصلى عليها ودهن الطفل مث أعطى زوجي زجاجة الزيـت وقـال لـه     



a املستحيالت  شفيعa  

  }٧٧{

  


 

ففرحنا جداً ذه الربكة العظيمة، وصدقوين يف نفس اليوم ابتدأ ابين يتحسن           
 وخالل ثالثة أيام كان ابين يتكلم وميشي        . من هذا الزيت كل يوم     أدهنهوكنت  

اضه روكانت عملية التبول طبيعية جداً، وقد شفي متاماً من مجيع أم       . طبيعي جداً 
 وقد وصل يف     سعداء جداً ذا العمل املعجزي وهو اآلن بصحة جيدة جداً          وكنا

دراسته إىل الثانوية العامة وأطلب من قديسنا العظيم أن يقف جبواره ويـساعده           
  .يف دراسته

ونشكر ربنا يسوع املسيح من كل قلوبنا الذي منح الشفاء العاجل البننـا             
  .ؤس السرياينأبينا البار القديس القمص فلتابربكة صلوات 

  بركة صلواته فلتكن معنا مجيعاً آمني
  










 
 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٧٨{

  
وحر  ديالــــــــــــــس  بالــــــــــــــر  لَــــــــــــــيَألنَّ ع  بنِي  الــــــــــــــرحــــــــــــــسم  رــــــــــــــشُألب 

نياكسلَنِي الْمسأَر بصكَِسرِي َألعن١: ٦١إش  ( الْقَلْبِ م(   
––  

  
القلب، لدرجة أنين ال أسـتطيع النـوم        أعاين من زيادة يف ضربات      كنت  

  .بسببها، ومن ضيق يف التنفس وارتفاع ضغط الدم مع ضعف عام
فذهبت إىل أحد األطباء وبعد إجراء الفحوصات والتحاليـل واألشـعات           

 الغدة الدرقية وأعلمين ذا وأعطاين       متاعب يف  الالزمة اتضح للطبيب أنه عندي    
مث ذهبت  .  عليها وقت طويل، ولكن بدون أي فائدة       داومتية اليت   بعض األدو 

الغدة وقال  خلل يف وظائف    ألكثر من طبيب وكلهم أمجعوا على أنين أعاين من          
البد من إجراء عملية جراحية إلزالتها مث بعد ذلك نقرر العالج، ومنهم            بعضهم  

ـ يضاً بدون فائدة، فأصبحت غري      أمن أعطاين عالجات ولكن كانت       ستقرة م
  .وساءت حاليت النفسية جداً

ألبينا  اًويف أحد األيام تقابلت مع صديقة يل وأعلمتها مبرضي فأعطتين كتاب          
 وبعض صور لقدسه وقالت يل تشفعي ذا        القديس القمص فلتاؤس السرياين   

بقراءته وأعجبت  القديس ألنه قديس عظيم، ففرحت جداً ذا الكتاب وقمت          
ضعت صورته أمامي، وقمت بالتشفع به وطلبت مـن         به ومبعجزاته الكثرية وو   

  .قدسه بدموع كثرية أن يعمل معي معجزة ويشفيين كما عمل مع كثريين مثلي
وبالفعل كانت االستجابة سريعة جداً، إذ قد شعرت براحة عجيبة ويف هذا            
اليوم استغرقت يف نوم عميق مل حيدث من قبل، وشعرت أنين طبيعية وال يوجد              



a املستحيالت  شفيعa  

  }٧٩{

  
عادل عبد العزيز بـسوهاج فقـام بعمـل     / هبت إىل الدكتور    يب أي شيء فذ   

الفحوصات والتحاليل واألشعات الالزمة مثل اليت فعلتها قبل ذلـك وكانـت            
أنت ما عندكيش أي حاجة والغدة طبيعية جـداً         : " يل املعجزة الكربى إذ قال   

ومل يـصرف يل    " بدون عالج   " وكتب يف الروشتة    ". وال حتتاجي ألي عالج     
ومن هذه اللحظة إىل وقتنا هذا مل أشعر بأي أعراض كمـا كنـت              . ويةأي أد 

  .سابقاً وبصحة جيدة جداً
فشكرت ربنا يسوع املسيح الذي أمت يل الشفاء العاجل من هـذا املـرض              

 الذي صـار يل   أبينا البار القمص فلتاؤس السرياين    بربكة وصلوات وشفاعات    
قربه مين وعندما أدعـوه يف أي       شفيعاً عظيماً عند ربنا يسوع املسيح، وأشعر ب       

  .شيء يستجيب يل يف احلال
  .بركة صلواته وشفاعته تشملنا مجيعاً آمني

  
  

   )٢٢: ٥٥ زم ( يعولُك فَهو همك الرب علَى أَلْقِ
  

  
  

السمن، أملك شركة يف برج العرب اجلديدة، متخصصة يف إنتاج الزيوت و          
م اجتاحت مصر كلها أزمة اقتصادية طاحنة وكان من نتائجها          ١٩٩٨ويف عام   

إغالق كثري من الشركات لقلة حركة البيع والشراء وكثرت البطالـة وانتـشر       



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٨٠{

  
ويف إحدى سفريايت إىل الغردقة  .  شركيت الذي أصاب اجلميع ومن بينهم    الركود  

 القمـص فلتـاؤس     أبيناكان معي شخص آخر وكان على عالقة متميزة مع          
وكنا نتحدث عن قدسه وبركته ومعجزاته الكـثرية، واقتـرح هـذا      السرياين  

 إىل املصنع لكي يصلي فيه وبربكته فسوف أبونا فلتاؤسالشخص على أن نأخذ   
  .فوافقت ومتنيت هذا من كل قليب. تتحرك عجلة اإلنتاج

بنا منـه هـذا    وطلمع أبينا فلتاؤس  وبالفعل ذهبنا إىل دير السريان وتقابلنا       
وذهب معنا إىل املصنع وقام بالصالة داخل مكتب الشركة على كـوب    . فوافق

والحظ قدسـه  . ماء مث قام برشه على املاكينات وداخل املخازن وكانت خاوية     
عندما دخل املصنع أن كل املاكينات متوقفة وال يوجد أي منـتج أو خامـات           

 فقلت لقدسه : جبانبها فسألين قدسه وقال   
ال يوجد أي تعاقدات وال خامات ويوجد على ديون كثرية جـداً للبنـك وال               

: فنظر إىلَّ وقال  . أستطيع السداد 



       وانصرف أبونا بسالم ولكن شعرت أنه جمرد كالم للتعزيـة لكـي 
  .يفرج كربيت وحزين

أبينا القديس القمـص فلتـاؤس      ولكن كانت استجابة السماء لصلوات      
فبعد يوم واحد . سريعة جداً، وكل كلمة نطق ا متت باحلرف الواحد   السرياين  

عه وفتحت لـه    من زيارة قدسه سافرت ألقابل أكرب عمالء الشركة وجلست م         
فسألين هـل   . أوليةقليب وقلت له عن عدم إمكانية اإلنتاج لعدم وجود خامات           

تفضل أن أعطيك مبلغ تشتري به خامات وترده عندما يتوفر لك؟ أم أعطيـك              



a املستحيالت  شفيعa  

  }٨١{

  
كمية من اخلامات تستعملها على سبيل السلفة وتردها عندما يتـوفر لـك؟ أم            

! ع فقط وأنا آخـذ املنـتج؟      أعطيك اخلامات تصنعها وأنت تأخذ تكلفة التصني      
 وقبـل   .فنظرت إليه وقلت له االقتراح األخري هو املناسب يل، واتفقنا على هذا           

أن أنصرف من عنده قال يل ممكن أن تبلغ العمالء الكبـار يف التعامـل مـع                 
وبعد عـوديت   . شركتك على هذا االتفاق الذي مت معنا وتبلغين بنتيجة االتصال         

دير شركة أخرى وأبلغته مبا جرى وقال يل نفس هذا     ليالً اتصلت مب  لإلسكندرية  
  .االتفاق سوف يسري على شركيت

م وحىت اآلن أتعامل مع هاتني الـشركتني والـشركات          ١٩٩٨ومنذ عام   
األخرى بنفس الطريقة، وحتركت املاكينات باإلنتاج وسددت مجيع الديون اليت          

وعربت هـذه   .  مليون جنيه  ٢٥كانت على مع فوائدها، وكانت جتاوزت ال        
 ومل يعد أي من عمالئنـا       أبينا القمص فلتاؤس السرياين   األزمة بربكة صلوات    

 وكان كل واحد حياول أن يوطد عالقتـه   ايتذكر الظروف القاسية اليت مرت بن     
بنا ويتوسع يف أعماله مع الشركة، وكأن هذه األيام احلالكة قد حميـت مـن               

أبينا القـديس القمـص     وصلوات  وهذا كله كان بربكة     . التاريخ وال أثر هلا   
  . على زيارة املصنع والصالة فيه بصفة دائمةم الذي داوفلتاؤس السرياين

  بركة صلواته وطلباته فلتكن معنا مجيعاً آمني
 
 
 
 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٨٢{

  
 

  
ـ            مـن   اًكان يل صديقاً وهو إيطايل اجلنسية ولكنه تابع لكنيستنا ومتزوج

بدون نسل وقامـا بعمـل مجيـع         سنوات   ٩ وظل حوايل    .إنسانة أرثوذكسية 
، ولكن مل تأت بفائدة، وهـذا جعـل         اإلجراءات الطبية املختلفة هو وزوجته    

 اًحياما يف جحيم وحزن شديد جداً، وذات يوم كان هذا الـشخص مـسافر     
معي يف السيارة من اإلسكندرية إىل القاهرة وعندما وصلنا إىل الرست تذكرت            

، فبدأت أحتدث مع هذا      فلتاؤس السرياين  وأبونا القديس القمص  دير السريان   
الصديق عن قدسه وعن بركاته وكم من املعجزات اليت شاهدا بعيين مع أناس             

وبعد حـديث ال ينقطـع      . آخرين خبالف املعجزات اليت حدثت معي بصلواته      
 طلب مين هذا الصديق أن أخربه عندما يأيت أبونا          أبينا فلتاؤس طول الطريق عن    

  .سكندرية اليت اعتاد عليها فقلت له سأخربك مبيعاد زيارته القادمةلزيارتنا يف اإل
 أبينا القمـص فلتـاؤس  وبالفعل حضر هذا الصديق مع زوجته وتقابل مع    

من قدسه أن يصلي من أجله ومن أجل زوجتـه          وحكى له عن ظروفه وطلب      
 بالصالة هلمـا ورمشهمـا      أبونا فلتاؤس وبالفعل قام   . لكي يرزقهما اهللا بطفل   

 ويف نفس الشهر : زيت وقال له  بال
محلت زوجته ومت احلمل بسالم وولدت طفالً مجيالً جداً أدخل الفرح والسعادة            
إىل قلبيهما وبعد حوايل سنتني قام صديقي وزوجته والطفل بزيـارة إىل قـدس      

  . قمة السعادة والفرحكي يباركهم ويشكروا قدسه وهم يفل أبينا فلتاؤس



a املستحيالت  شفيعa  

  }٨٣{

  
أبينـا  وشكرنا ربنا يسوع املسيح الذي متجد مع هذه األسرة بـصلوات            

  . ونسأل اهللا أن حيفظنا مجيعاً بصلواته املقدسةالقديس القمص فلتاؤس السرياين
 

  
  

 جداً يف حياـا،  معقدة مشكلة  من أا تواجه  شكت يل إحدى الصديقات     
 يهاجر إىل أمريكا ألن والدته تعيش هناك ورتبـت لـه       وهي أن زوجها سوف   

. وهي ال ترغب يف اهلجرة وزوجها قال هلا سوف أهاجر بدونك          . معيشة معها 
 وأطلب من قدسه أن يصلي مـن        أبينا فلتاؤس فقلت هلا إين سوف أذهب إىل       

ويف اليوم التايل قمت بالذهاب للـدير       . أجلك لكي حيل لك اهللا هذه املشكلة      
 يف املستـشفى فقمـت     أبونـا  ولكن لألسف أخربونا بأن      بينا فلتاؤس أملقابلة  

وعندما رآين ابتسم وهو نائم على السرير فتـذكرت         . بالذهاب للقاهرة لزيارته  
: قدسه يف إحدى زيارايت له يف القالية قال يل        



 وبالفعل وقفت
 وحكيت له مشكلة هذه السيدة     أبينا فلتاؤس جبوار السرير الذي ينام عليه قدس       

وإذ بقدسه يفتح عينيه ويتمتم بشفتيه وهو ينظر إىل فوق مث أخـذت بركتـه               
تايل اتصلت يب هذه الصديقة صاحبة املشكلة وشكرتين        ويف اليوم ال  . وانصرفت

أبينـا القـديس   بكل شدة ألن كل مشاكلها مع زوجها قد حلت بـصلوات          



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٨٤{

  
، الذي صار امسه يف حيايت منقذاً وشفيعاً يل يف كل ما           القمص فلتاؤس السرياين  

  . حىت بعد نياحته فإنه يرافقين وحيميين من كل شرأحتاجه أو أطلبه
  تسندنا يف كل ظروف حياتنا آمنيبركة صلواته فل

  




 
 

 
 
 
 حفَــــــــــــر فْـــــــــــــسن كـــــــــــــدبنِـــــــــــــي عَألن  ــــــــــــكـــــــــــــا إِلَيي بر أَرفْـــــــــــــِسي فَـــــــــــــعن  

   )٤: ٨٦مز ( 
––  

  
 من  اًأخيت كانت تعاين من أورام يف الرحم، ونزيف حاد جداً، وكنت حزين           

 ا  ٣٠ حيث كانت تبلغ حوايل      ا كانت صغرية السن   أجلها ألسنة إىل جانب أ 
رم يف الـرحم إذاً سـوف يـتم    ال بنت وحيدة، ومعىن أا مصابة بـو إمل تلد   

، وقد ذهبنا ا إىل طبيـب متخـصص         اإلجناباستئصاله، وبالتايل ستحرم من     



a املستحيالت  شفيعa  

  }٨٥{

  
فطلب إجراء أشعة بالصبغة حىت يقرر بعد ذلك العالج املناسب أو إجراء عملية             

. الستئصال الرحم، وكنا يف ذلك الوقت يف األسبوع األخري من الصوم الكـبري      
ويف أسبوع  . د عيد القيامة ألننا كنا خائفني عليها جداً       فقلنا هلا أجلي األشعة لبع    

اآلالم كنت أصلي إحدى ساعات البصخة يف كنيسة العذراء باملطرية، وكـان            
أبينـا القـديس    جبواري أحد أصدقائي فأعطاين كتاب عن حياة ومعجـزات          

 فأخذته وشكرته على ذلك، وقد مسحـت ظـرويف          القمص فلتاؤس السرياين  
قـوة   جداً وجمدت اهللا يف شخصه املبارك، ولفت نظـري           وقرأته فأعجبت به  

شفاعته من أجل املرضى، وسرعة استجابة اهللا لذلك وكثرة معجزات الـشفاء            
    ومجيعاً طلبنا شفاعته فت كل البيت على سريته املقدسة،     اليت متت على يديه وعر

 لـو أنـت   أبانا فلتـاؤس  من أجل أخيت، ونذرت نذراً وقلت له بشفاعتك يا          
لت وشفيت أخيت أنا ها أذهب إىل ديرك وأذيع خبربك ومعجزتك هذه عند             تدخ

 اللحظة اليت تشفعنا بقديسنا     تلكوبالفعل من   . مجيع الناس، وسوف أكتبها لك    
. العظيم حتسنت حالة أخيت جداً وبعد عيد القيامة ذهبت إلجراء األشعة بالصبغة     

عة ومل يوجد ـا أي      ويا للعجب والعمل املعجزي اجلبار إذ ظهرت نتيجة األش        
فذهبنا بنتيجة األشـعة إىل الطبيـب       . الرتيف ائياً وتوقف  أورام من أي نوع،     

املعاجل فذهل جداً وقال هلا ال يوجد عندك أي أورام وأنت اآلن سليمة بنـسبة               
  .وال حتتاجي أي عالجات% ١٠٠

فكانت فرحة عارمة يف األسرة كلها بشفاء أخيت وفرحة أكـرب ملعرفتنـا             
 شفيع املـستحيالت، وهـي اآلن       القمص فلتاؤس السرياين   عظيم هو    بقديس

بصحة جيدة جداً، ويف فرح وسعادة تامة ونشكر ربنا يسوع املـسيح الـذي              



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٨٦{

  
أنقذها من هذه األورام والرتيف الصعب ومن عليها بالشفاء العاجـل بربكـة             

  .أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياينوشفاعة 
  .نيبركة صلواته فلتكن معنا آم

  
  

 بــــــــــــــانٌ  اَلــــــــــــــرنح  ــــــــــــــيمحروحِ  طَوِيـــــــــــــــلُ والــــــــــــــر  ريكَــــــــــــــثو ـــــــــــــــةمحالر  
   )٨: ١٤٥مز ( 
––  

  
"  جنيـه    ١٤٠٠٠" تبدأ قصيت بأنين أخذت شقة باإلجيار، ودفعت مقدم         

أن آخـذ   فكان البد   . وبعد شهرين توىف زوجي، فقرر أهل زوجي ترك الشقة        
فذهبت ملرتل صاحب العمارة فقالوا يل أن الذي        .  أي املقدم الذي دفعته    يفلوس

س معنا هذا املبلغ، واتصريف أنت يأخذ منك املقدم قد سافر إىل السعودية وحنن ل      
  .رية شديدة جداً فكنت يف ح،يف الشقة

، أبونا القديس القمص فلتـاؤس الـسرياين    يف ذلك الوقت جاءين كتاب      
يف ذهين قول لقدسه يف بعـض املعجـزات    معجزاته القوية وعلق     وقرأت بعض 

 فاطمأننت وشعرت : يقول فيه 
أن هذا الكالم يل أنا، فتشفعت بقدسه كثرياً جداً وكنت أطلبه يف كل حلظة مث               

 علـى   بعد ذلك قمت باالتصال بصاحب العمارة الذي يف السعودية فكان رده          
أنين سوف أنزل على مصر وأقوم ببيع العمارة كلها، وسوف أعطيـك كـل              



a املستحيالت  شفيعa  

  }٨٧{

  
أبونـا   ففرحت جداً هلذا الرد وشعرت بوجـود      . فلوسك اليت دفعتيها كمقدم   

وبالفعل جاء صاحب العمـارة     .  جبواري ولن يتركين   القديس القمص فلتاؤس  
لسعودية وقام ببيعها ولكن كانت توجد مشكلة أخرى معي، إذ أن العقـد   من ا 

 وأصـبح قطعـاً   الذي يثبت فيه هذا املبلغ كمقدم قد اتغسل يف جيب اجلالبية            
، شـفيع   أبانا القديس القمص فلتاؤس   فطلبت  . فهم منه أي شيء   يوال  صغرية  

قـة أنـه    املستحيالت وقلت له قف معي يف هذا املوضوع، وأنا كلي إميان وث           
  .سوف يتدخل

ويا للعجب فقد استجاب قديسنا العظيم إذ أن الرجل صاحب العمارة جاء            
 / ٣ / ١٥وكان هـذا يـوم      . كامالً دون أن يطلب العقد    إلينا وسلم لنا املبلغ     

وقديسه فشكرنا ربنا يسوع املسيح  . م أي قبل عيد نياحة قديسنا بيومني      ٢٠١٣
ملستحيالت من كل قلوبنا على هـذا        شفيع ا  العظيم القمص فلتاؤس السرياين   

  .العمل العظيم
  .بركة صلواته وشفاعته فلتكن معنا آمني

  
  
  
  
  
   



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٨٨{

  
 مـــن  يعـــد  فَـــالَ  نـــسلَك  أُكَثِّـــر  تكْـــثرياً : "الـــرب  مـــالَك  لَهـــا  وقَـــالَ 

ة١٠: ١٦تك  ( الْكَثْر(   
–  

  
أبينا القـديس القمـص فلتـاؤس        كتب معجزات    حصلت على سلسلة  

، وبدأت يف قراءا وكنت أعاين يف ذلك الوقت من مشاكل صـحية             السرياين
نسائية وقد ذهبت من أجلها إىل طبيب متخصص الذي قرر أنه بسببها مستحيل        

فتشفعت بأبينا القديس وقلت له أنـت شـفيع املـستحيالت      . أن حيدث محل  
ويف تلـك   .  أمحل وأنا أطلب شفاعتك لكي أمحل      والطبيب قال يل مستحيل أن    

واقف وحوله ناس كثرية وكـان       بأبينا القديس القمص فلتاؤس   الليلة حلمت   
: يرمشهم بالزيت مث رشم بطين بالزيت وقال يل   

   مث رجع ورشم بطين بالـصليب مـرة 
م ٢٠١٣وبالفعل يف أواخر شـهر مـارس        .  جداً واطمئن قليب   أخرى ففرحت 

 هفيمربوك  : شعرت باحلمل فذهبت إىل الطبيب الذي أجرى يل سونار وقال يل          
طفل واحد وقد ظهرت مالحمه، ففرحت جداً وكنت متابعة مع هذا الطبيـب،             

ـ : وبعد حوايل شهرين ذهبت له أيضاً وأجرى يل سونار آخر مث قـال يل               هفي
 يوم من   ٤٠ه يوجد طفل آخر، وهذا غريب جداً ألن التوأم يظهر من            مفاجأة أن 

 على هذا   وقديسه العظيم القمص فلتاؤس   احلمل، وشكرت ربنا يسوع املسيح      
 / ١٠ / ١٩كله وتابعت احلمل مع الطبيب حىت متت الـوالدة بـسالم يـوم         

 م، وكانت املفاجأة أم ولدين، فأطلقت على األول اسم فلتاؤس والثاين          ٢٠١٣



a املستحيالت  شفيعa  

  }٨٩{

  
م أي بعد أسبوع من الوالدة دخـل        ٢٠١٣ / ١٠ / ٢٨ويف يوم   . اسم شنوده 

ال حركة وال بكاء وال رضاعة ونفس داخـل         " فلتاؤس يف غيبوبة نوم متواصل      
ويف هذا اليوم الطبيـب     . وكان هذا يف صباح يوم األحد     " ونفس خارج فقط    

كاء متواصـل   املعاجل كان يف أجازة فقضيت يوم األحد وصباح يوم االثنني يف ب           
.  وما قاله أنه كان ميـت      أبونا القديس القمص فلتاؤس   حلم  عليه، وتذكرت   

فتشفعت بقدسه وأمسكت بكتابه وفتحته وإذ يب أجد معجزة مع أحد األطفال            
فأمسكت . كان يعاين من انسداد معوي وقد شفاه اهللا بصلوات قديسنا العظيم          

 أرجوك  أبانا فلتاؤس ا  الكتاب ووضعته على ولدي وأنا أبكي وقلت شفاعتك ي        
  .اشفيه كما شفيت هذا الطفل

ة أمل وقد اتصلنا    دروكنا نستعد للذهاب إىل الطبيب فلم يكن هناك أي با         
بالطبيب وأخذنا ميعاد ولكن كانت استجابة اهللا لشفاعة قديسنا العظيم سريعة           

 إذ بدأ ولدي فلتاؤس يتقيأ ويعمل محام مث بدأ يتحرك ويبكي مث أرضـعته               ،جداً
ومع ذلك ذهبنا به للطبيب وروينا له كل ما حدث مـع            % ١٠٠ اًصار طبيعي و

. أنه كان يف غيبوبة وكونه يفوق منها فهذه معجزة كبرية جداً          : الطفل فقال لنا  
ونشكر ربنا يسوع املسيح الذي حتـنن علينـا   . والطفل اآلن بصحة جيدة جداً  

ـ    وأخرج ولدي من هذه الغيبوبة بشفاعة        ص فلتـاؤس   قديسنا العظـيم القم
  .السرياين

  بركة صلواته وشفاعاته تشملنا مجيعاً آمني
  
 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٩٠{

  
 

  
 " مرمي "  كنت أعاين من وجود كيسني دهنيني يف عيين الشمال وكانت أخيت 

أبونا القديس القمـص فلتـاؤس      قد حصلت على زيت وبعض من متعلقات        
ألبينا  ووضعت متعلقاته على عيين، وقلت    ، فأخذم منها ورمشت عيين    السرياين
بقى يا أبونا تشفي األمراض الصعبة اخلطرية ومش قادر على عـيين؟            : القديس

سبق يل إجراء عملية جراحية يف      ة أعمل عمليات تاين حيث أنين       دروأنا مش قا  
بشفاعة أبينـا    وثقة أن ربنا سوف يتمجد معي        اًعيين اليمىن، وكان عندي إميان    

وبالفعل بعد ذلك بدأت أشعر بتحسن وقد       . قمص فلتاؤس السرياين  القديس ال 
ن متاماً من عيين الشمال، وكـان  ان الدهني امل من عيين وتالشى الكيس    اختفى األ 

أنت عينك خفت فكان هذا تأكيد على الشفاء وعلـى     : كل من يراين يقول يل    
ب  قد مسع صاليت وتشفع من أجلي أمـام ر         نا القديس القمص فلتاؤس   اأبأن  

ألبينـا  فاد المسه العظيم القدوس والـشكر       . اد ومد يده بالشفاء وشفاين    
  .القديس القمص فلتاؤس السرياين

  .بركة شفاعته فلتكن معنا آمني
  
  
  
  

 



a املستحيالت  شفيعa  

  }٩١{

  
  قَرِيـــــــــــــــــــب وهــــــــــــــــــو  ادعـــــــــــــــــــوه. يوجــــــــــــــــــد  دام مـــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــرب  اُطْلُبــــــــــــــــــوا 

   )٦: ٥٥ إش( 
––  

  
أنا طالبة يف السنة الرابعة يف كلية اآلداب قسم إعالم جامعة عني مشس، ويف            

. هذه السنة كانت هناك معيدة بالقسم ترفض كل مشروع أقدمه يتم تكليفي به          
أكثر من مرة، ومعي أنا وحدي فقط ويف ايـة الـسنة        وتكرر معي هذا األمر     

يت مت تكليفي ا على مدار السنة يف ملف،         كان البد أن أقدم كل املشروعات ال      
ة يفقامت والديت وأخذت امللف وذهبت به إىل مقر دير السريان الشهري بالعزباو           

ألبينـا  ناك، فأعطاها صـورة     هوحكت ما حيدث معي لألب الراهب املسئول        
وقال هلا أطليب شفاعته وبـإذن اهللا سـوف       القديس القمص فلتاؤس السرياين     

 فأخذت  .وأبونا القديس القمص فلتاؤس السرياين    ذراء مرمي   تنجح بشفاعة الع  
والديت صورة أبينا القديس ووضعتها داخل امللف وعادت إىل البيت وأخـربتين            

الصورة داخل امللف، فتشفعنا مجيعـاً بقديـسنا العظـيم،           حدث وأن    مابكل  
ذها وذهبت إىل الكلية لتقدمي امللف الذي حيوي كافة املشروعات اليت قمت بتنفي      

 أبينا القـديس القمـص فلتـاؤس      وقد سبق ورفضتها املعيدة وبداخله صورة       
مث سـحبت   .  يارب كن معي   أبونا فلتاؤس ورفعت قليب إىل اهللا وقلت بشفاعة       

ويـا  . الصورة قبل تقدمي امللف مباشرة، وبعد ذلك قدمت امللف لنفس املعيدة          
 علـى  للعجب فقد قبلت امللف وعند ظهور النتيجة وجدت نفـسي حاصـلة          



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٩٢{

  
الدرجة النهائية، رغم وجود بعض املشروعات اليت رفضت قبل ذلك من نفس            

  .املعيدة
ففرحنا مجيعاً وشكرنا ربنا يسوع املسيح الذي استجاب لصلوات حبـييب           

 الذي هو باحلقيقـة شـفيع       أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    وشفيعي  
  .املستحيالت

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني
  
  
  
  








 
 

  
  
  



a املستحيالت  شفيعa  

  }٩٣{

  
   اهللا خملـــــــــــــصي ال ختـــــــــــــذلين وال ترفـــــــــــــضين يـــــــــــــا  . كـــــــــــــن يل معينـــــــــــــاً 

   )٩: ٢٧مز ( 
––  

  
كان ابين أمين يعاين من آالم مربحة يف أذنه اليمىن، وطنني دائم ا لدرجـة               

وذهبنا به إىل أطباء كثريين يف ميـت        . أنه كان ال ينام من شدة اآلالم والطنني       
هناك قام الطبيب املتخصص بفحـص األذن       غمر والزقازيق وأخرياً يف القاهرة و     

عوضك على اهللا يف أذنك الـيمىن وربنـا         : " وطلب أشعات وبعدها قال البين    
فعاد ابين إىل املرتل وهو يف قمة احلزن واليأس، ومل  ". يعوضك يف أذنك اليسرى     

فكـان  . يصرح يل ذا بل قال لزوجته اليت بدورها قالت يل ما قاله الطبيـب             
أبينا القـديس القمـص     ت صغرية كنت قد أخذا من يد        عندي زجاجة زي  
 يف إحدى زيارايت لقدسه وكان قد صلى يل عليها ونفخ فيها            فلتاؤس السرياين 

 بأبينـا فلتـاؤس  قبل ما آخذها منه فأحضرا إىل زوجة ابين وقلت هلا تشفعي            
وبالفعل فقد أخذا مـين وذهبـت إىل    . وادهين أذن زوجك وربنا يتمجد معه     

ا وهناك تشفعت هي وزوجها بأبينا القديس وقام زوجها بوضع نقطة مـن          مرتهل
 اً ويف هذه الليلة استطاع أن ينام مـسترحي        النوم يف أذنه قبل     أبونا فلتاؤس زيت  

 وكان  .جداً دون أمل أو طنني، مث كرر وضع نقطة من الزيت يف أذنه ثالثة أيام              
، إال   يرتعها يف الـصباح    الطبيب قد أعطاه كلبسات يضعها يف أذنه قبل النوم مث         

الثالث عند نزعى الكلبسات من أذنه الحظ نزول دم وبعدها شعر           اليوم  أنه يف   
أنا : براحة عجيبة جداً، وقد اختفى األمل والطنني، فذهب للطبيب املعاجل فقال له    



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٩٤{

  
.  وربنا يعوض عليك يف أذنك الثانية      اليمىنقلت لك عوضك على اهللا يف أذنك        

. أشعر بتحسن شديد جداً، وأرجوك يا دكتور اكشف تـاين         فقال له ابين إين     
وبالفعل ذهب ابـين وعمـل      . اذهب اعمل أشعة وتعال يل    : فقال له الدكتور  

: األشعة املطلوبة وذهب ا إىل الطبيب الذي ذُهل جداً عندما رآها وقال لـه             
مث قام الطبيب بعمل مقياس مسـع       . أي حاجة وما فيهاش   % ١٠٠أذنك سليمة   

دي معجـزة بكـل     : فذهل الطبيب جداً وقال لـه     % ٩٦ان نسبته   لألذن فك 
. املقاييس ألن مقياس السمع السابق واألشعة السابقة بتقول غري كده خـالص           

وأصبح ابين أمين يسمع جيداً، ومل يعد عنده أي أمل أو طنني واستراح جداً مـن       
ـ  ئكل شيء إىل وقتنا هذا، وفرحنا مجيعاً لشفا      سوع ه املعجزي وشكرنا ربنـا ي

قديسنا العظيم القمص فلتاؤس    املسيح الذي منحه هذا الشفاء بربكة وشفاعة        
  .السرياين

  بركة صالته وشفاعته تشملنا مجيعاً آمني
  
  
  
  
  
  
  

 



a املستحيالت  شفيعa  

  }٩٥{

  
ــين مـــــــن الــــــــذين يـــــــضطهدونين، فـــــــإم اعتــــــــزوا أكثـــــــر مــــــــين         جنـــــ

   )٦: ١٤٢مز ( 
––  

  
 لبيع املصوغات واوهرات، أمام حي املنتزه، ويوجد جبوارنا حمل          منلك حمالً 

لبيع الفراخ وكان صاحب هذا احملل يعمل لنا أعماالً سحرية فكنت أجد أشياء             
باحملل كانت متوقفة متامـاً،      حركة البيع والشراء      أن  إىل جانب  ،غريبة يف حملنا  

  .وكانت هذه األعمال السحرية تسبب لنا مشاكل كثرية جداً
فذهبت إىل دير السريان لكي أقضي ثالثة أيام خلوة هناك وكانت هذه أول     
مرة يف حيايت أذهب للدير، وأقضي فيه فترة خلوة وأثناء وجودي هناك مسعـت   

، فذهبت إليه وتقابلت معه عنـد       أبونا القمص فلتاؤس  عن راهب قديس امسه     
: ىلَّ وقـال فنظر إ. أبوناباب قاليته وقلت له أنا عايز آخذ بركتك يا      

  فذهبت من أمامه مسرعاً، ويف الليل جلـست 
كنـت  : مع أحد الشباب يف بيت اخللوة وحكيت له عن هذه املقابلة فقال يل             

وبالفعل يف . قول له أنا عندي مشكلة وعايز أكلمك فيها يا أبونا ألا مضيقاين         ت
خر يوم يل يف فترة اخللوة فأعددت نفـسي للـسفر            آ نصباح اليوم التايل، وكا   

 ألبينا القمص فلتاؤس  ولكن قبل ما أغادر بيت اخللوة ائياً ذهبت مرة أخرى           
. أبونا لو مسحت أنا عاوز أتكلم معاك : فوجدته جالساً أمام باب قاليته فقلت له      

ـ  فقلت له نعم بس : فقال يل   اأن
 : فقال يل. متضايق جداً وعايز أتكلم معاك شوية   



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٩٦{

  
فطلب مين أن أحضر له زجاجة مـاء مـن     . فحكيت لقدسه املشكلة بالتفصيل   

وأمسك بزجاجة بيت اخللوة وبالفعل أحضرت له زجاجة املاء فشرب جزء منها         
ت صـغرية عليهـا مث      حنوط وسكبها يف زجاجة املاء وأضاف أيضاً زجاجة زي        

: صلى على املاء املخلوط باحلنوط والزيت وبعد ذلـك قـال يل           



 وأخذت الزجاجة وانصرفت بسالم،  فأخذت بركته
لت ما قاله يل باحلرف الواحد، وقد هدأت        وعم.. وأنا يف قمة الفرح والسعادة      

تزداد ركة البيع والشراء كانت     حكان على ما يرام، و    األمور معنا، وكل شيء     
 مستمر، ويف أقل من شهر صدر قرار بغلق حمل الفراخ وذلـك بـسبب       بشكل
ل صاحب احملل أن حيوله إىل بيع فـراخ جممـدة           وأنفلونزا الطيور، وحا  مرض  

ذ ثالث سنوات قام بتجديد احملل وغـري الـديكورات    ومن. ولكنه فشل يف هذا   
ليتناسب مع النشاط اجلديد وهو عمل سنترال ولكن إىل يومنا هذا مل يـستطع              

أبونا القديس القمـص   فالذي قاله   . فتح احملل مرة أخرى حىت مع تغيري النشاط       
  . حتقق متاماًفلتاؤس السرياين

 "الشيطانية  " مال السحر   فشكرنا ربنا يسوع املسيح الذي جنانا من هذه أع        
  .أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياينبربكة وصلوات 

  .بركة صلواته وشفاعته حتفظنا وتنجينا مجيعاً آمني
  
  
  



a املستحيالت  شفيعa  

  }٩٧{

  
قَد تعمس كالَت٥: ٣٨ إش(  ص(   


  
  

يف نـزويل   كانـت تـؤملين     كنت أعاين من أمل شديد يف الركبة اليمىن، و        
ويف أحد األيـام    . وصعودي السالمل، واستمريت على هذه احلالة شهور كثرية       

ألبينا القديس القمص   كنت يف زيارة إىل أخت مريضة، فوجدت عندها كتاب          
ر القديسني جداً استعرت منها الكتاب وقرأته       وألنين أحب سي  فلتاؤس السرياين   

 طيب اعمل معي معجزة ،ملعجزات عملتهاكل هذه ا  : فأعجبت به وقلت لقدسه   
واشفي ركبيت، أنا عاوزة أنزل وأطلع السالمل بدون أمل، ألنين كنت ساكنة يف             

مث وضعت الكتاب على ركـبيت وصـليت إىل اهللا أن يـشفيين             . الدور الثالث 
، ويف هذه الليلة منت     أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    بشفاعة وصلوات   

 ويف الصباح الباكر أخذت الكتاب لكي أرجعه إىل صـاحبته           . جداً اً عميق اًنوم
شعر بأي أمل، وطلعت على السلم مرة أخرى        أونزلت على السلم وصدقوين مل      

ومـن هـذه   . وكنت أنزل وأطلع بسهولة جداً، ومل اشعر بأي أمل يف الركبـة         
اللحظة إىل يومنا هذا مل تؤملين ركبيت مرة أخرى ففرحت جداً وشكرت ربنـا              

 ومل  لقديسنا العظيم القمص فلتاؤس الـسرياين      املسيح الذي استجاب     يسوع
  .يعاملين حسب خطاياي بل عاملين كرمحته

  أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياينبركة صلوات وطلبات 
  تشملنا مجيعاً آمني



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }٩٨{

  
  

  
 شفيعاً لنا يف كل أمور حياتنا       أبونا البار القمص فلتاؤس السرياين    لقد صار   

  . شفاء أمراضنا، وعندما نطلبه يستجيب يف احلاليفو
  

 وكنت  املفصل جداً يف قدمي االثنني عند       شديدففي أحد األيام شعرت بأمل      
 وطلبتـه   بأبينا القمص فلتـاؤس   ال أحتمله عند املشي أو الوقوف، فتشفعت        

 صورة قدسه على مكان األمل وكنت أؤمن وأثق أنه سـوف            ووضعتبدموع  
 وأنا واضعة صورته شعرت براحة عجيبة جـداً، ويف صـباح            وبالفعل. يشفيين

اليوم التايل مل أشعر بأي آالم يف قدمي ففرحت جداً وشكرت ربنـا يـسوع               
  .وقديسنا العظيم القمص فلتاؤس السريايناملسيح 
 

  
  

 واكتشفنا أا ال تستطيع     عاماً ونصف العام  كانت ابنة أخي عمرها يقارب      
وإذا حاول أحد أن يوقفها رغم عنها كانت تبكي، فـذهبنا ـا إىل              الوقوف،  

 رجـل  ـا طبيب عظام فقام بفحصها وعمل أشعة هلا وكان تقريره أن الطفلة      
فتشفعنا مجيعـاً  . أصغر من الثانية والركبة متحركة من مكاا وعندها لني عظام   

ـ    مث دهنتها ،  بأبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين     ا القـديس    من زيت أبين
  .ووضعت على رجليها نبذة صغرية عن حياته ملدة ثالثة أيام



a املستحيالت  شفيعa  

  }٩٩{

  
ويا للعجب فقد متت املعجزة إذ يف اليوم الرابع وقفت البنت على رجليهـا ومل    
حيدث هلا أي أمل وكانت فرحانة ومتهللة فذهبنا ا إىل الطبيب املعاجل فقام عمـل               

نت سليمة ومل يكن ـا أي  فحوصات وأشعة أخرى وكانت املفاجأة السارة أن الب  
وأصـبحت الركبـة يف     .  عن األشعة األوىل   متاماًشيء وهذه األشعة كانت خمتلفة      

ني يف  ت متساوي أصبحتامكاا السليم، وال يوجد عندها أي لني عظام، وأن الرجلني           
ففرحنا مجيعاً بعمل اهللا معنا، وشكرنا ربنا يسوع املسيح الذي متجـد يف              . الطول

  .، ومتت املعجزة بربكة شفاعتهالقمص فلتاؤس السرياينقديسه العظيم 
  بركته املقدسة تشملنا مجيعاً آمني

 
 
 








 
 

 
 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٠٠{

  
  فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشفَيتنِي  بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغثْت  إِلَهِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  رب يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   )٢: ٣٠مز ( 
–  

  
شعرت بتغيري يف صويت، وأمل شديد يف احلنجرة مع سرعة ضربات القلب،            

د الكشف وعمل سونار الذي أظهـر       وبع .ماجد برسوم / فذهبت إىل الدكتور    
أن الغدة متضخمة جداً وضاغطة على احلنجرة واألحبال الصوتية، وهي الـيت            

، وال قدر اهللا حيدث     اً، وممكن تسبب اختناق   اليت أشعر ا  تسبب يل مجيع اآلالم     
قرر الدكتور عملية جراحية فوراً وطلب مين عمل حتاليل وأشـعة           لذلك  . وفاة

  .مقطعية قبل العملية
  

 فعندما مسع مبا أمر به، أتى إلينا ومعـه          ، جداً لألسرة  اً حمب اًوكان لنا صديق  
 وأعطاين هذا الزيت وقال يل أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياينبركة زيت   

وبالفعـل قمـت    .  وأعطاين أيضاً صورة لقدسه    ، شفاعته أطلبو  منه أدهنأن  
يسنا العظيم بدموع كثرية    بدهان رقبيت من هذا الزيت املقدس وطلبت شفاعة قد        

  .ته املستجابة لدى اهللاعوكنت واثقة يف صلواته وشفا
  

وبالفعل بدأت حاليت يف حتسن ملحوظ وسريع جـداً فـاآلالم اختفـت،             
  . جداًاًوضربات القلب أصبحت يف معدهلا الطبيعي، وصويت أصبح طبيعي

  



a املستحيالت  شفيعa  

  }١٠١{

  
ة يف فقمت بإجراء األشعة املقطعية، وهنا ظهرت املعجـزة إذ ظهـرت الغـد        

وهنا أعطينا اد لربنا يـسوع      . األشعة حبجمها الطبيعي وال يوجد ا أي تضخم       
قديـسنا  املسيح والشكر الذي منحين الشفاء العاجل والسريع جداً بربكة شفاعة           

. ، الذي نشعر بوجوده معنا بعدما تركنا باجلسد       العظيم القمص فلتاؤس السرياين   
  .سيبقى معنا يف قلوبنا إىل أن نلقاهولكن حمبته وعطفه ألوالده لن ينقطع و

  بركة صلواته وشفاعاته تشملنا مجيعاً آمني
  
  

  وقْـــــــــت  الـــــــــسماوات تحـــــــــت  أَمـــــــــرٍ ولكُـــــــــلِّ  زمـــــــــانٌ شـــــــــيءٍ  لكُـــــــــلِّ
   )١: ٣ جا( 

–  
  

صابع القـدم ولكـن يبـدو أن         لوالدي عملية جراحية لبتر أحد أ      تأُجري
الطبيب قد ترك جزء من العظم املراد بتره، مما سبب له بعد ذلك تورم يف القدم                

  .مع آالم شديدة فذهبنا به إىل أطباء كثريين فأمجعوا على ضرورة بتر باقي القدم
فسبب لنا هذا القرار الكثري من احلزن واألمل فذهبنا إىل دير السريان وتقابلنا         

أبينـا القـديس    وحكينا له كل شيء فأخذنا إىل مدفن         باء الرهبان مع أحد اآل  
وكنت .  وأعطانا زيت بركة لقدسه فتشفعنا به كثرياً       القمص فلتاؤس السرياين  

 وأقول له بركتك يا أبونا أنت       أبينا فلتاؤس كل يوم أدهن قدم والدي من زيت        



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٠٢{

  
أبكي  وكنت   .عملت معجزات كثرية أرجوك تعمل معنا معجزة وتشفي والدي        

  .شيئاً يفعل وثقة أنه سوف اًكثرياً ولكن كان عندي إميان
أبينا القديس القمص فلتاؤس    وبالفعل قد متجد اهللا على يد حبيبنا وشفيعنا         

 حيث فوجئنا بأن اجلزء املتبقي من العظمة املتسببة يف تلك املشكلة قد             السرياين
متاماً، واجلرح مل يكن    سقط من تلقاء ذاته، وما زلنا حنتفظ به وقد اختفى الورم            

ملتئماً إال أنه بعد ذلك بدأ يلتئم متاماً، وبالتايل مل نلجأ إىل إجراء عمليـة بتـر                 
 أبونا القديس القمص فلتاؤس السرياين    للقدم وذلك بفضل صلوات وشفاعات      

الذي حنبه جداً من كل قلوبنا ولن ننساه وسيبقى يف قلوبنا وأمام عيوننـا حيـاً       
قدسة وشفاعته عنا لكي يباركنا ربنا يسوع املـسيح ويكمـل      دائماً بصلواته امل  

  .مسريتنا مثلما أكمل مسريته املقدسة بسالم
  بركة صلواته املقدسة وشفاعته فلتكن معنا آمني

  
  

  ترِيـــــــــــــــــدين  كَمـــــــــــــــــا  لَـــــــــــــــــك  لـــــــــــــــــيكُن ! إِميانـــــــــــــــــك  عظـــــــــــــــــيم  امـــــــــــــــــرأَةُ  يـــــــــــــــــا
   )٢٨: ١٥مت ( 
–  

  
صداع شديد جداً ودوخة فذهبت إىل الطبيب فـشخص         من  كنت أعاين   

أدت إىل هبوط حاد يف الدورة الدموية، وأعطـاين         " جيوب أنفية   " احلالة أا   
اء / إال أنين تعبت أكثر من األول فذهبت إىل طبيب آخر هو الدكتور             . عالج



a املستحيالت  شفيعa  

  }١٠٣{

  
فقمت بعملها وذهبـت إليـه      . صديق فطلب مين عمل أشعة مقطعية على املخ       

فكان تقرير األشعة أنه يوجد جلطة يف املخ لكن غري مستقرة فنصحين بالذهاب             
إىل طبيب مخ وأعصاب فأعطاين عالج ملدة مخسة أيام وطلب مين عمل رنـني              

  .مغناطيسي
  

يف تلك الفترة جاءتين إحدى صديقايت، كانت يف زيارة لـدير الـسريان،             
 أبونا القديس القمص فلتاؤس السرياين    ا زيت   وأحضرت يل زجاجة صغرية     

وكنت أضع متعلقاتـه    . وبعض من متعلقاته، فأخذم منها وشكرا على ذلك       
على رأسي وأدهن رأسي بزيت أبونا القديس، وأطلب شفاعته بدموع كـثرية،       

اعمل معي معجزة وأنقذين مـن هـذه        وأقول لقدسه أنت شفيع املستحيالت      
  .اجللطة
  

 الشعانني شعرت بأمل شديد يف رجلي الشمال وتطور األمل إىل           ويف يوم أحد  
عدم الشعور برجلي ائياً، وكأا غري موجودة ولست قادرة على حتريكهـا،            

 وقلت له كفاية اللي أنا فيه       أبونا القديس القمص فلتاؤس   فقمت بدهاا بزيت    
مة أرجوك اشفي رجلي، ويف ثاين يوم استيقظت من النوم فوجدت رجلي سـلي       

فشكرت ربنـا   % ١٠٠وال يوجد ا أي شيء وكنت أحركها بطريقة طبيعية          
  .يسوع املسيح وشكرت قديسنا العظيم

  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٠٤{

  
وغري ويف نفس اليوم بالليل حوايل الساعة الواحدة والنصف كنت مسترخية           

 واقف أمامي   أبونا القديس القمص فلتاؤس السرياين    مستغرقة يف النوم، رأيت     
 فأشرت ملكان األمل الـذي  : ومنري جداً وسألين وقال   

: أشعر به فوجدته وضع يده وأخرج الدم املتجلط يف رأسي وقال يل         



   ق  مث اختفى من أمامي وفجأة انتبهت على صوت مثل صوت غل
باب الشقة، فقلت لزوجي أنا خفيت ولكين مل أتكلم على أي شيء إىل أن أقوم        

  .بعمل أشعة الرنني املغناطيسي
  

ذهبنا إلجراء األشعة وبالطبع ظهرت النتيجة أنين سليمة وليس يب          وبالفعل  
 األشعة املقطعية اليت    اوأخذت معه " الرنني املغناطيسي   " ، فأخذت األشعة    شيء

بل وأظهرت اجللطة، وذهبت إىل طبيب سويـسري كـان          كنت عملتها من ق   
وبعد الكشف واإلطالع على األشعات اليت      . متواجد يف مستشفى النيل باألقصر    

استغرقت منه حوايل ساعة ونصف أقر الطبيب أا معجـزة بكـل املقـاييس              
فاألشعة املقطعية تظهر وجود جلطة يف املخ بوضـوح، أمـا أشـعة الـرنني               

دم وجود أي جلطة والعالج الذي أخذتيه ضـعيف جـداً           املغناطيسي تؤكد ع  
وسألين إن كان قد حدث شـيء فحكيـت         . ومستحيل أن يؤيت ذه النتيجة    
 أبونا القديس العظيم القمص فلتاؤس السرياين     للجميع على كل ما فعله معي       

  .وكان كالمي سبب فرح وتعزية لكل من مسع وأنا اآلن بصحة جيدة جداً



a املستحيالت  شفيعa  

  }١٠٥{

  
سيح من عمق قليب وأسجد له على عظم صنيعه معي          وأشكر ربنا يسوع امل   

 قد شفاين وأنقذين من هذه اجللطة فلقد ملست يد اهللا احلانية تفتقدين وتنقذين              إذ
 حبـييب   أبينا القديس القمص فلتـاؤس الـسرياين      يف مثل هذه الظروف بيد      

شفيع املـستحيالت ليحفظنـا اهللا ويعيننـا     وشفيعي اخلاص الذي هو باحلقيقة      
ه وشفاعاته عنا دوماً فنحن حنمله يف قلوبنا ونثق يف صلواته وشفاعاته عنا             بصلوات

  .وهو ماثل أمام العرش اإلهلي ألجلنا ليفرح قلوبنا بربكات السماء دوماً
 فلتكن مع أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياينبركة صلوات وشفاعات 

  .اجلميع آمني
  
  

  الــــــــــرب  وانتظــــــــــرِ  قَلْبــــــــــك  يتــــــــــشجع ولْ ليتــــــــــشدد . الــــــــــرب  انتظــــــــــرِ
   )١٤: ٢٧مز ( 
–  

  
حقاً إن اهللا يعطينا أكثر مما نطلب أو حنتاج، ذلك ألنه حيبنا وبـذل نفـسه      
ألجلنا بل إنه يعطينا دون أن نسأل أو نطلب خاصة إذا طلبنا شفاعة القديسني              

أبينا الطوباوي القديس القمص    دالة عنده، ويشفعون من أجلنا مثل       الذين هلم   
  .فلتاؤس السرياين

 شر سنة مل تأت   حيث أنين أعمل مدرسة يف مدرسة ثانوي فين ويل سبعة ع          
ففوجئت بأنه جاءت يل مراقبـة امتحانـات   . يل مراقبة امتحانات خارج بلدي   



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٠٦{

  
لكوا صالت للوصول إليها وهي تأخذ ثالثة موا " أبو الدهب   " الدبلوم يف قرية    

يف اجلبل باإلضافة إىل أحوال البلد واليت ال يوجد فيها أمن وال أمان وال يوجـد      
  .مواصالت آمنة للوصول إليها

.  وطلبت منه أن يـدبر يل بـديل    بأبينا القديس القمص فلتاؤس   فتشفعت  
ن التحرير  وبالفعل مت هذا ولكن البد أن يتم التبديل يف القاهرة يف امع يف ميدا             

  .وكان ذلك صعب جداً لظروف مصر وباألخص ميدان التحرير
  

قمت بإرسال الورق مع زوج إحدى زمياليت اليت هلـا نفـس املـشكلة              
وأما أنا فلم يـستطع     . واستطاع أن حيصل على املوافقة لزميليت فقط أي زوجته        

يب وورقي تعقد ألن البديل ليس له نفس درجيت املالية وال ختصصي حيث اتصل          
فقلت له أرجوك اذهب مرة أخرى وبـشفاعة    . وهو يف املترو وأعلمين ذا كله     

 سوف يوافقوا، حيـث أنـين طلبـت    أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين  
شفاعته بدموع كثرية وقلت لزوج زميليت ضع صورة أبونا القديس يف وسـط             

األوراق وبالفعل نزل من املترو ورجع مرة أخرى إىل مكـان قبـول             . األوراق
ن أن ينصرفوا منه وطلب من املختصة قبول التبديل فوافقـت     والذي كاد املوظف  

أبونا القـديس  وكأن يف احلال دون اعتراض مع أا هي اليت اعترضت من قبل            
  .جربها على املوافقة وإاء األوراقأ القمص فلتاؤس السرياين

ظيم القمص  قديسنا الع فشكرنا ربنا يسوع املسيح الذي استجاب لشفاعة        
  .فلتاؤس السرياين

  .بركة شفاعته تشملنا مجيعاً آمني



a املستحيالت  شفيعa  

  }١٠٧{

  
  

  
حيث أا يف يوم اجلمعة     " كريمينا  " وهناك معجزة أخرى حدثت مع ابنيت       

العظيمة بينما كانت تلعب باأللعاب اخلاصة ا خاصة املغناطيس الدائري صغري           
 ليجذبه إال أا فوجئـت      احلجم واليت كانت ترفعه إىل أعلى ليسقط على آخر        

  .لتقاطه فبلعتهبأنه يسقط على مكان بعيد، فما كان منها إال أا فتحت فمها ال
 وطلبت منها أن تضع إصبعها      بأبينا القديس القمص فلتاؤس   فتشفعنا مجيعاً   

ـ          مل أرينداخل فمها حىت خيرج ما يف بطنها للخارج وحدث بالفعل ذلك إال أن
يف فمها ، ووضعت ابنيت إصبعها  بأبينا القديس نا أكثر   س قد خرج فتشفع   ياملغناط

مرة أخرى لكي خيرج ما يف بطنها وفعالً خرج املغناطيس وحنن مجيعاً كنـا يف               
وقديسه العظيم أبينا البار القمص     حالة فرح عظيم وشكرنا ربنا يسوع املسيح        

  .فلتاؤس السرياين
  بركة صلواته تشملنا مجيعاً آمني

  
  
  
  
  
  

 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٠٨{

  
 مــــــن خرجـــــت  وقَبلَمـــــا  عرفْتـــــك  الْـــــبطْنِ  فـــــي  صـــــورتك  قَبلَمـــــا 

   )٥: ١ إر(  قَدستك الرحمِ
–  

  
كنا نشتاق أنا وزوجي إىل اليوم الذي سنفرح فيه مبجيء طفل يرزقنا بـه              

.  أي محل  اهللا، ولكن لألسف مرت حوايل أربع سنوات على زواجنا ومل حيدث          
وخالل هذه السنوات عرضنا أنفسنا على العديد من األطباء املتخصصني وقـد            

وأخرياً بعد إجراء   . وصفوا لنا العالجات املختلفة ولكن مل تأت بالنتائج املرجوة        
، أعلمنا األطباء أنه ال ميكن حدوث محـل طبيعـي    التحاليل واألشعات الالزمة  

  .لكن ممكن تلجأوا إىل احلقن اهري
  

 كان يفـشل،    هوبالفعل دخلنا يف جتارب احلقن اهري أكثر من مرة ولكن         
 فتملكنـا احلـزن والـضيق       .وهنا شعرنا أننا سنحرم من األوالد طول عمرنا       

الشديدان جداً وكانت حاليت النفسية سيئة للغاية، ولكن مل نفقد األمل يف رمحة             
ملعجزية، إذا كانت إرادتـه  اهللا وعجائبه إذ أنه حينما يعجز الطب تظهر يد اهللا ا      

فبدأنا نزور األديرة وكل أماكن القديسني لنطلب شـفاعتهم         . املقدسة تسمح 
  .وصلوام عنا ليتحنن اهللا علينا ويرزقنا نسالً صاحلاً

  
وذات يوم قمنا بزيارة دير السيدة العذراء السريان ألخذ بركـة الـدير،             

.  شفيع املـستحيالت   القديس العظيم القمص فلتاؤس السرياين    وطلب شفاعة   



a املستحيالت  شفيعa  

  }١٠٩{

  
وعنـدما كنـا     .لكي نأخذ بركته  ) مدفن اآلباء الرهبان    ( فذهبنا إىل الطافوس    

م رائحة خبور عطـرة      أمام مدفنه املقدس املوضوع صورته عليه إذ بنا نشت         نقف
ومجيلة جداً مل نشمها من قبل وشعرت بارتياح عجيب جـداً فطلبـت بقـوة      

يعمل معي معجزة ويتشفع ألجلـي ألن       وبدموع غزيرة من قديسنا العظيم أن       
  .شفاعته مقبولة عند ربنا يسوع املسيح وتعشمت جداً يف شفاعته املستجابة

  
وبعد ذلك ذهبت إىل الطبيب إلجراء احلقن اهري للمرة الثالثة، وهـذه            

 أبينا القمص فلتـاؤس الـسرياين      بل أخذت معي صورة      مبفردياملرة مل أكن    
 جداً أنه   اً قوي اًمعي أثناء العملية، وكان عندي إميان     وشعرت أنه جبواري ويتكلم     

سوف يتدخل هذه املرة ويفرح قليب، وكنت متفائلة جداً مث انتظرت حىت ميعاد             
  .ىل الطبيب إلجراء التحليل وكانت املعجزة أنين حاملإالتحليل وذهبت 

جد وكانت املفاجأة سارة بالنسبة لنا مجيعاً وفرحنا جداً وشكرنا اهللا الذي مت        
وأسأل اهللا أن يفرح قلـب      . ينأبينا القديس القمص فلتاؤس السريا    بصلوات  
قديسنا  ويعطيها اهللا كما أعطاين بربكة وشفاعة        اً، تتمىن أن تكون أم    كل سيدة 

  . شفيع املستحيالتالعظيم القمص فلتاؤس السرياين
  بركته املقدسة تشملنا مجيعاً آمني

  
  

  
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١١٠{

  
   )٢٠: ١٩إش  ( وينقذُهم محامياًو مخلِّصاً لَهم يرسلُ

  
–  

  
كنت أعمل يف إحدى الوظائف بتعيني مؤقت، وعنـدما أرادوا تثبـييت يف             
العمل طلبوا مين بعض األوراق، ومنها كـشف طـيب وعنـدما ذهبـت إىل               

 متعصب جـداً، وعنـدما رأى   القومسيون الطيب، فوجئت أن الدكتور املسئول 
الصليب على يدي علم أنين مسيحية فتعامل معي بأسلوب صـعب جـداً ومل              
ينجحين يف هذا الكشف وكررت الكشف أكثر من مرة ولكن مل أوفق أيـضاً              

  .فتأثرت جداً هلذا املوضوع
أبينا القديس القمـص فلتـاؤس      ين بعض من كتب     تويف أحد األيام جاء   

داً وقرأته وذهلت من كثرة املعجزات اليت عملـها اهللا           فأُعجبت ا ج   السرياين
 يل يف هذا املوضوع، وقلت لقدسـه أنـت          اًعلى يديه املقدسة، فأخذته شفيع    

عملت معجزات كثرية فأطلب منك أن تقف معي يف هذا املوضـوع وطلبتـه              
  .بدموع

وذهبت مرة أخرى إىل القومسيون الطيب، ويا للعجب فقد تقابلت مع نفس            
املتعصب، وإذ به يطلب مين ورقة معينة فتشفعت بقديسنا العظيم وإذ           الدكتور  

 وعندما ذهبت ا إىل الـدكتور  ،يف ثواين خلصت الورقة املطلوبة وفرحت جداً 
إذ به يقول يل على غري املتوقع، أنا عاوز أخدمك، فذهلت لكالمه وصـمت،              

شف الطيب  ولكن كنت أطلب أبينا القديس من داخل قليب، وبالفعل أمتمت الك          



a املستحيالت  شفيعa  

  }١١١{

  
وشكرت ربنا يـسوع    . بنجاح وأخذت الورق الذي يثبت هذا يف نفس اليوم        

 الـذي    القديس القمص فلتاؤس السرياين    وشفيعي العظيم املسيح من كل قليب     
غري هذا الدكتور تغيرياً كامالً من ناحييت، وقد صار يل شفيعاً يف كـل أمـور                

  .حيايت
  .بركة شفاعته تشملنا مجيعاً آمني

  
  














 
 

 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١١٢{

  
قَـــد  ـــتملع  ـــكأَن  يعطتـــسءٍ  كُـــلَّ  تـــيالَ شو  رـــسعي  ـــكلَيع  ـــرأَم  

   )٢: ٤٢أي ( 
–  

  
م بالصف الثـاين الثـانوي،   ٢٠١٣ – ٢٠١٢ابين كان يف السنة الدراسية   

وكان مستهتراً جداً يف مذاكرة دروسه، وكنا دائمـاً ننـصحه أن جيتهـد يف               
املذاكرة ولكن دون فائدة، وجاء وقت ظهور نتيجة آخر السنة وإذ به يرسـب             

لثاين، وجـاء   يف مخس مواد فحزنا جداً عليه وشجعناه لكي ميتحنهم يف الدور ا           
وعند ظهور النتيجة فوجئنا برسـوبه      . وقت امتحان الدور الثاين واجتازه بسالم     

يف مادة واحدة، وكانت املشكلة أنه سوف يعيد سنة كاملة من أجل هذه املادة،          
وبدأنا نسال املدرسني ما هو العمل؟ فقالوا لنا قدموا تظلم يف اإلدارة وبالفعـل              

 بالرفض، وكانت مجيع األبواب مغلقة واألمـل  بلقوذهبنا وقدمنا التظلم ولكن   
  .اًمفقود

وذات ليلة وأنا جالسة أبكي وحزينة من أجل ابـين، وجـدت كتـاب               
جبواري فمسكته وبدأت أقرأ فيه وإذ يب أبينا القديس القمص فلتاؤس معجزات  

.  حول فيهـا الرسـوب إىل جنـاح      أبينا القديس أجد معجزة قد متت بشفاعة      
 اعمل معجـزة  بشفاعة أبونا فلتاؤس السرياينيارب : قلت لهفصليت إىل اهللا و  

ويف صباح اليـوم التـايل      . أبينا القديس مع ابين، وبكيت مبرارة طالبة شفاعة       
 وأنا كلي إميان وثقـة أن ربنـا         اً ثاني اًذهبت إىل اإلدارة التعليمية وقدمت تظلم     

  .قديسه العظيم القمص فلتاؤس السرياينسيتمجد بشفاعة 



a املستحيالت  شفيعa  

  }١١٣{

  
 الطلب وأرسلت اإلدارة جلنة ملراجعة أوراق اإلجابة يف هـذه   قوبلوبالفعل  

املادة وقد متت املعجزة وسط ذهول اجلميع، وبعد أن قطعنا األمـل وانغلقـت              
ثالثة ثانوي، وفرحنا مجيعاً هلذا العمل      مجيع األبواب، إذ قد جنح ابين وطلع سنة         

  .املعجزي
قديسنا العظيم القمص   وشكرنا ربنا يسوع املسيح الذي استجاب لشفاعة        

  .الذي صار شفيعاً لنا مجيعاًفلتاؤس السرياين 
  بركة صلواته وشفاعته تشملنا مجيعاً آمني

  
  

  ،الـــــــــــــــــــــضالَّ وأَطْلُــــــــــــــــــــب ...  وأُربِـــــــــــــــــــــضها غَنمــــــــــــــــــــي  أَرعـــــــــــــــــــــى أَنــــــــــــــــــــا 
 رِدـــــــــــــتأَسو ودطْــــــــــــــرالْم ،بِــــــــــــــرأَجو الْكَــــــــــــــِسري ،بــــــــــــــصأَعو ــــــــــــــرِيحالْج  

   )١٦، ١٥: ٣٤حز ( 
––  

  
 عملية جراحية الستئصال الرحم، وبعد      أجريتم  ٢٠١٣ / ١ / ٢٣يف يوم   

 والسكر ومكثت يف    وكنت أعاين من ارتفاع ضغط الدم     العملية حدث نزيف،    
رنقة، فوجئـت  املستشفى ثالثة أيام مث ذهبت إىل املرتل بالدرنقة، وعند نزع الد      

بأن اجلرح مفتوح ويوجد به صديد ونزيف وحاولنا عالجهما يف املرتل ولكـن            
ثانية وأدخلوين حجـرة العمليـات مث       بدون فائدة، فذهبت إىل املستشفى مرة       



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١١٤{

  
 وكانـت   اًالعناية املركزة وهذا أيضاً كان بدون فائدة إذ كان الرتيف مـستمر           

  .حاليت خطرة جداً
ألبينا القديس القمـص    بنة أخي، وأعطتين صورة     ويف أحد األيام جاءتين ا    

فطلبته بدموع كثرية ووضعت الصورة بالقرب من اجلرح وأنا         فلتاؤس السرياين   
كلي ثقة وإميان أنه سوف يستجيب يل ويشفيين وكنت ال أقدر علـى النـوم               

ولكن يف هذه الليلة حوايل الساعة اخلامسة صباحاً منـت          . بسبب آالمي وتعيب  
 بأبينا القديس القمص فلتاؤس الـسرياين      جداً وأثناء نومي حلمت      اً عميق اًنوم

. وكان وجهه منري جداً وصلى يل ورشم علـى اجلـرح بعالمـة الـصليب              
 ٣ / ١٧واستيقظت وأنا يف قمة الفرح والسعادة والراحة التامة وكان هذا يوم            

 ويف هذا اليوم أيضاً فوجئت بابنيت حتـضر . م أي يوم عيد نياحة قدسه   ٢٠١٣/ 
 مـن مقـر الـدير     لقديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    يل صورة كبرية    

  .ففرحت ا جداً وشعرت براحة عجيبة جداً" العزباوية " بالقاهرة 
وبالفعل متت املعجزة إذ قد وقف الرتيف متاماً واجلرح التأم ومل أعد أعـاين         

ر ربنا يسوع من أي آالم يف وقت قصري جداً، وأنا اآلن بصحة جيدة جداً وأشك    
أبينـا  املسيح الذي من على بالشفاء العاجل والسريع بـصلوات وشـفاعات            

 الذي مل تفارقين صورته البهية ووجهه املنري        القديس القمص فلتاؤس السرياين   
  .جداً

  بركة صلواته وشفاعاته تشملنا مجيعاً آمني
  
  



a املستحيالت  شفيعa  

  }١١٥{

  
بالـــــر  فَظُـــــكحي  ـــــنســـــوء  كُـــــلِّ  م . بفَـــــظُ  الـــــرحفْـــــ  ينكس.  بالـــــر 

   )٧: ١٢١مز  ( الدهرِ وإِلَى اآلنَ من خروجكو دخولَك يحفَظُ
–  

  
م تعرضت حلادث سيارة أثناء ذهايب للعمل مما ترتب عليـه           ٢٠٠٢يف سنة   

 للخضوع لعالج،  تاضطرر والثالثة بالرقبة، و   ة الثاني تنيحدوث شرخ يف الفقر   
قبل إجراء أي عمليات إذ كنت رافضة عمل أي عمليات،          من  وكان صعباً جداً    

وكان العالج الوحيد هو وضعي يف اجلبس من الرأس إىل أسفل الـصدر ملـدة               
شهر كامل، وخضعت هلذا العالج ويف هذه املدة كنت غري قادرة على النوم أو              

 وجلست يف املرتل ومل أذهب إىل       ،جداًاحلركة أو األكل وكانت نفسييت سيئة       
 وبعد إزالة اجلبس قرر الطبيب أن أتعايش مع رقبة طبية وبدأت أتدرب             .العمل

على ذلك وقررت أن أترك عملي ألعيش ألوالدي باقي عمـري ألين سـوف    
  .أرتدي هذه الرقبة طول العمر حسب قرار الطبيب

  
أبينـا البـار   بلت مـع  ويف أحد األيام ذهبت إىل دير السريان، وهناك تقا        

 وكان يف داخلي أن أطلب من قدسه أمور أخـرى           القمص فلتاؤس السرياين  
خبالف شفائي ألين اعتربت وجودي على قيد احلياة معجزة كربى بعـد هـذا              

م على قدسه يسألين عن احلادث دون أن     احلادث األليم، ولكن فوجئت وأنا أسلِّ     
ي يل صالة طويلـة مث نفـخ يف      أتكلم معه، فأعلمته بكل شيء وإذ بقدسه يصل       

: وجهي بقوة ودهنين بالزيت وقال يل   



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١١٦{

  
 خلعت الرقبة وعـدت إىل   وبالفعل

اإلسكندرية، وكنت أتوقع مضاعفات كثرية أثناء السفر أو بعده، ولكن مل أشعر   
قد   حفالً أنذ  إاليوم التايل مباشرة قمت بعمل شاق جداً         ويف   .بأي أمل أو وجع   

 الـسيارة ومارسـت     أقود وكنت   ،يف مدرسة ابين وذهبت معه إىل احلفل      أُقيم  
 وعند عوديت من احلفل تنبهت أين ال أشعر بـأي أمل  .حيايت وأنا يف قمة النشاط   

ة وأيضاً حركت رقبيت يف كل االجتاهات وكانـت جيـد         % ١٠٠وأين طبيعية   
 ويف نفس   .، ويف هذه اللحظة تأكدت أن املعجزة قد متت، ورجعت عملي          جداً

، وأنا اآلن بـصحة     السنة متت ترقييت يف العمل، واستمريت بكل كفاءة وحيوية        
جيدة جداً وأشكر ربنا يسوع املسيح الذي من على بالشفاء الكامـل بربكـة              

  .أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياينصلوات 
  قدسة تشملنا مجيعاً آمنيبركته امل

 
 





 
 

  



a املستحيالت  شفيعa  

  }١١٧{

  
 تتركها الَ يديك أَعمالِ. اَألبد إِلَىدائمة  رحمتك رب يا

   )٨: ١٣٨مز ( 
––  

  
 شعرت  وعندما والسكر   وارتفاع ضغط الدم  كنت أعاين من عدم االتزان،      

ىل املستشفى ملتابعة حاليت الصحية، ويف ثاين يـوم يل          إبتعب شديد جداً ذهبت     
الم مربحة ال تطـاق     يف املستشفى شعرت أن رجلي الشمال شبه متوقفة، وا آ         

فجاء دكتور متخصص يف األوعية الدموية . حىت أنين كنت أصرخ من شدة األمل   
وقام بالكشف وأجرى يل أشعة دوبلكس على القدم اليسرى فتبني أن الشرايني            

" درجات فقط وهذا يعين ذحبة       " ٧" مغلقة وأقصى سرعة لسريان الدم كانت       
  .م٢٠١٣ / ٢ / ١١ا يف يوم يف القدم اليسرى وكان هذ" قصور شديد 

  
 لكي جيري يل عمليـة      اًفكتب يل الطبيب بعض املسكنات وحدد يل ميعاد       

  . امليعاد كان بعد ثالثة أياموهذاقسطرة لتسليك الشرايني 
  

بأبينـا  فطلبت من ربنا يسوع املسيح أن يرفع عين هذه اآلالم وتـشفعت             
أنت حبييب :  لقدسه شفيع املستحيالت وقلتالقديس القمص فلتاؤس السرياين 

 عند اهللا، أرجوك أطلب من ربنا أن يتحنن         وشفيعي وأنت قلت ليس مستحيالً    
 أبونا فلتـاؤس األمل وأطلب   على ويشفيين وكنت أبكي بدموع كثرية من شدة       

  .كل حلظة



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١١٨{

  
قديسنا العظـيم أبونـا     وبالفعل فقد استجاب ربنا يسوع املسيح لشفاعة        

م جاء الطبيب لكي    ٢٠١٣ / ٢ / ١٤يف يوم   و. ، حيث زال األمل متاماً    فلتاؤس
جيري عملية القسطرة وقبل أن يبدأ يف العملية، أجرى يل أشعة دوبلكس مـرة              
أخرى للقدم اليسرى وظهرت املعجزة القوية جداً، إذ وجد الطبيب أن أقـصى         

درجة والشرايني سـليمة     " ٣٥" سرعة لسريان الدم يف القدم قد وصلت إىل         
نسداد وبالتايل ال حتتاج إىل عملية قسطرة وال تسليك،         ي ا أوليس ا   % ١٠٠

قديـسنا  فشكرت ربنا يسوع املسيح الذي أنعم على بالشفاء العاجل بشفاعة           
لنا إذا طلبناهم    معونةهم  القديسني  إن  فعالً  . العظيم القمص فلتاؤس السرياين   

  .يف عوزنا واحتياجاتنا
  بركته املقدسة وشفاعته تشملنا مجيعاً آمني

  
  

  يقيمــــــــــــــــــــــــــه والـــــــــــــــــــــــــرب  الْمـــــــــــــــــــــــــرِيض  تـــــــــــــــــــــــــشفي  اِإلميـــــــــــــــــــــــــان  صـــــــــــــــــــــــــالَةُ 
   )١٥: ٥ يع( 
–  

  
ولكن كانـت  " چون " رزقنا اهللا بطفل مجيل هدية من السماء وقد أمسيناه       

 توجد عنده مشكلة كبرية يف السمع فذهبت به إىل العديد من األطباء، وبعـد             
 أمجع الكل على أن القنـاة الـسمعية     الفحوصات والتحاليل واألشعات الالزمة   

، والعظمة اليت تنقل االهتزازات غري      اخلارجية مسدودة، وليس هناك طبلة لألذن     



a املستحيالت  شفيعa  

  }١١٩{

  
ورين أحدمها يـسبب صـديد واآلخـر ال      صموجودة، كما يوجد يف األذن نا     

بـت إىل طبيـب      ذه وبالفعل. يسبب، وأمجع األطباء أن أذهب به إىل القاهرة       
بدر الدين مصطفى، الذي قرر أنه حمتـاج    / متخصص يف القاهرة، هو الدكتور      

 )إزالة الناسورين   + زرع عظمة   + ترقيع طبلة   ( إىل عملية، وفعالً أجرى له عملية       
تسبب يف تآكل أحد العظام وراء األذن، فأجرى له أيضاً          ورين  صإال أن أحد النا   

 الطبيب أن   أعلمينوبعد كل هذا قد     . ة جداً عملية جتميل وأصبحت األذن مجيل    
القناة السمعية اخلارجية سوف تكون دائمة االنسداد وحتتاج إىل عملية توسـيع          

وبالفعل ذهبنا مرتني على مدار     .  شهور، وهذا سوف يالزمه طول حياته      ٦كل  
السنة، وأجرى الطبيب عملية التوسيع، وقبل أن نذهب املرة الثالثـة، كنـا يف              

وهناك تقابلنا مع أحد اآلباء الرهبان الذي نعرفه جيداً، وقد   . ير السريان زيارة لد 
فأخذ زوجي وابين، وذهب ما إىل      حكينا له كل شيء عن رحلة مرض چون،         

م، قبـل نياحـة   ٢٠٠٩ حيث كان هذا يف سنة أبينا القمص فلتاؤس السرياين   
  وعذابه ونچ وعندما مسع منهم عن مرض       أبونا القديس وقد رحب ما    . قدسه

عند األطباء، تأثر جداً، ووضع يده املقدسة على رأسه وصـلى لـه، مث دهنـه     
: بالزيت وقال له  

ففرحنا كثرية من كالم أبينا القديس .  
إذ رب اد يسوع يضع يـده        جداً،    مجيالً اًويف أحد األيام قد رأيت حلم     

مث اسـتيقظت   " مش ها يعمل عمليات تـاين       : " ون وقال يل  چعلى أذن ابين    
وقـد  . لنا نفس الكـالم    إذ قال    أبينا القديس القمص فلتاؤس   فتذكرت كالم   

الحظت أنه يوجد آثار دم على أذن ابين چون فتأكدت أن رب اد يسوع قد               



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٢٠{

  
إىل القاهرة للطبيب املعاجل وهناك أكد أن       وبعد ذلك سافرنا به     . مد يده بالشفاء  

األذن ا أثر عملية جراحية، ومفتوح ا ثقب وهو ما كنت سوف أقوم بعمله،              
وبالتايل هو اآلن غري حمتاج إىل أي عملية ألن هذه الفتحـة كفيلـة بـإخراج                

 وهـو   ،ن هذه اللحظة مل نذهب بابين جون إىل الدكتور مرة أخرى          مو. الشمع
اً وال يعاين من أي شيء وعمره اآلن سبع سنوات وقد فرحنـا   بصحة جيدة جد  

جداً هلذا العمل املعجزي اجلبار الذي صنعه معنا ربنا يسوع املسيح بـصلوات             
  . الذي يشفع فينا أمام عرش النعمةأبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين

  بركة صلواته وطلباته تشملنا مجيعاً آمني
  
  

 





 
 

 
 
 

  



a املستحيالت  شفيعa  

  }١٢١{

  
  صــــــــــــــراخي وســــــــــــــمع إِلَــــــــــــــي فَمــــــــــــــالَ الــــــــــــــرب انتظَــــــــــــــرت انتظَـــــــــــــاراً 

   )١: ٤٠مز ( 
–  

  
ه ربنا ويفرح قلوبنا    ببعدما تزوجت كنا نشتاق أنا وزوجي إىل طفل يرزقنا          

 سنة، ويف هذا    ٣٦به، ولكن لألسف مل حيدث أي محل وقد وصل عمري إىل            
 من صديقة يل قـد      أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    الوقت مسعت عن    

 وقد سجلتها يف كتاب ينبوع       إذ قد عمل معها معجزة     ،تالمست عن قرب معه   
  .٦٨الفضائل ص

فتشفعت به وطلبته بدموع كثرية وقد أخذت بركة من أحد اخلدام عبـارة          
 وثقـة أنـه     اًوكان عندي إميان  . عن بعض من متعلقات قدسه مع بعض صوره       

وكنـا فـرحني   وبالفعل إذ بعد ذلك مباشرة حدث احلمل،    . سوف يفرح قليب  
للحمل طلب مين الطبيب املتـابع يف الـشهر          ومن خالل متابعيت     .جداً بذلك 

لتوضيح مدى اكتمال أعضاء    " أشعة  + حتاليل  " الثالث عمل بعض الفحوصات     
اجلنني وخلوه من التشوهات، فقمت بعمل هذه الفحوصات ولكـن لألسـف          
كانت النتائج غري مطمئنة، وقد أعلمين الطبيب أنه احتمال كبري جداً أن حيدث             

ذه احلالة ممكن احلمل ال يكتمل وإذا اكتمل سـوف          ويف ه . تشوهات للجنني 
 وممكن هذه التشوهات تسبب الوفاة للطفـل يف الـشهور   اًيكون الطفل مشوه 

  .األوىل



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٢٢{

  
وعندما علمت ذا أصابين احلزن الشديد، وقد أعلمت زوجي ذا كلـه،            

أبينـا القـديس القمـص      بأن   وثقة   اًفتضايق هو اآلخر ولكن كان عندنا إميان      
وف يكمل مجيله وقمنا بعمل متجيد لقدسه، وطلبنا منه بلجاجـة أن             س فلتاؤس

يتدخل يف املوضوع وتشفعنا به كثرياً وقلنا لقدسه أنت صـلواتك مـستجابة             
 من التشوهات وكنا واثقـني    اًأطلب من ربنا أن يكون الطفل سليم البنية وخالي        

  .أن اهللا سوف يتمجد يف قديسه
 قمت بعمل فحوصات أخرى حـسب       وبالفعل قد متت املعجزة، إذ عندما     

املتابعة الطبية كانت نتائجها طبيعية جداً وال يوجد ا أي نوع من التـشوهات       
قديسه العظـيم    جداً حلاليت ففرحنا وجمدنا اهللا يف        اًوكان الطبيب املتابع مندهش   

 وكنا نطلب منه باستمرار أن يكمل مجيله وهذا مـا           القمص فلتاؤس السرياين  
هور احلمل ورزقنا اهللا بطفل مجيل جداً وطبيعي، وال يوجد به           فقد انتهت ش  . مت

  .أي تشوهات وصحته جيدة جداً
أبينـا القـديس القمـص    ففرحنا مجيعاً وشكرنا اهللا الذي متجد بصلوات  

  .ل اهللا أن حيفظنا مجيعاً بصلواته املقدسة وشفاعته املقبولةأ ونسفلتاؤس السرياين
  اً آمنيبركة صلواته وشفاعاته تشملنا مجيع

  
  
  
  



a املستحيالت  شفيعa  

  }١٢٣{

  
ـــــــــــــــــــــنيمي بصـــــــــــــــــــــنعت قـــــــــــــــــــــوة الـــــــــــــــــــــر  .ـــــــــــــــــــــنيمي برفعـــــــــــــــــــــتين الـــــــــــــــــــــر   

   )١٦، ١٥: ١١٨مز ( 
–  

  
خترجت من كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان وأثناء دراسيت كان يوجـد            

إدارة  وكانت املادة اليت يدرسها لنا هـي         ، جداً قاسياًضطهدين وكان   يدكتور  
سنة أرسب فيها، وتعبت جداً من هذه املادة لدرجـة أنـين            فنادق وكنت كل    

ها مع أنين قد وصلت إىل السنة الثالثة        ريفكرت أن أترك هذه الكلية وأذهب لغ      
ويف أحد األيام تقابلت مع أحد األشخاص وشكيت له من هذا املوضوع،            . فيها

:  وقال يل  لتاؤس السرياين ألبينا القديس القمص ف   وإذ به خيرج من جيبه صورة       
هذه صورة شفيع املستحيالت تشفعي به وهو ها يسهل لك كل شيء، وبالفعل          

إىل السنة النهائية يف الكلية وكان امتحان        وقد وصلت    .أخذته شفيع هذه املادة   
 جداً، ولكن ال يوجد صعب عند أبينا القديس، إذ اًهذه املادة يف هذه السنة صعب    

وقد سهل يل كل شيء إذ أجبت على كل األسـئلة           كنت أتشفع به كل حني      
بسهولة جداً، وقد جنحت بتقدير جيد جداً، وخترجت من هذه الكلية وشكرت            

أبينا القـديس القمـص فلتـاؤس       ربنا يسوع املسيح الذي استجاب لشفاعة       
  . الذي هو باحلقيقة شفيع املستحيالتالسرياين

  شفاعاته فلتكن معنا آمنيبركة صلواته و
 

 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٢٤{

  
 

  
أنا مرتبطة بشخص وأحبه جداً ولكن كان يوجد عنده ثـالث مـشاكل             

قديـسنا  ويف يوم من األيام وقفت أمام صورة        . واقفني أمامه معطلني خطوبتنا   
 ورجوته أن يتدخل وحيل هذه املشاكل لكي        العظيم القمص فلتاؤس السرياين   

  .تتم اخلطوبة بسالم
ييب وأبلغين أنه مت حل مشكلتني      ويا للعجب بعد ساعات قليلة اتصل يب خط       

أبانا القديس القمص   ن  أوأنا كلي إميان وثقة     . مبعجزة والثالثة يف طريقها للحل    
  . سوف يكمل حلهافلتاؤس السرياين

قديسنا العظـيم   من عمق قليب كما شكرت      وشكرت ربنا يسوع املسيح     
  . شفيع املستحيالتالقمص فلتاؤس السرياين

  لنا مجيعاً آمنيبركة صلواته وشفاعاته تشم
  
  

جنــــــــت أنفــــــــسنا مثــــــــل العــــــــصفور مــــــــن فــــــــخ الــــــــصيادين، الفــــــــخ     
   )٧: ١٢٤مز ( انكسر وحنن جنونا 

  
  

 من خالل كتبـه،  أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياينلقد تعرفت على    
 اخلاصة  حقيبيت  وكنت أضع يف  .  يل يف أمور حيايت    اًوأحببته جداً، وأخذته شفيع   



a املستحيالت  شفيعa  

  }١٢٥{

  
يف ويف أحد األيام وأنا     .  يبقى معي يف أي مشوار أذهب إليه       ي لقدسه، لك  اًكتاب

 إىل املرتل، وقفت يف الشارع لكي أركب مواصلة، وإذ          العمل من   طريق عوديت 
 .بعربة املشروع تقف أمامي فركبت، وركبت معي أيضاً سيدة غري مـسيحية           

 شباب وكانوا مـن الواضـح       أربعة وعندما بدأت السيارة تتحرك، ركب معنا     
ميشي بالكالم، واتفقوا مع السائق أن       ولألسف بدأوا يعاكسونا     ،تابعني للسائق 

نـا  روأسـلحتهم، وأم  من طريق آخر غري طريقنا، وعندما عارضنا أشـهروا          
  .بالصمت وعدم الكالم

وكنت أنا والسيدة اليت كانت معي يف غاية االنزعاج واالضطراب وغـري            
 خصوصاً أن السيارة زجاجها فاميه أسود وهذا يعين          فعل أي شيء   قادرين على 

أننا غري قادرين على رؤية أحد من اخلارج، والذين يف اخلارج غري قادرين على              
  .رؤيتنا

أبينا القديس القمص فلتاؤس     اليت بيدي وأخرجت كتاب      احلقيبةففتحت  
صوت يف  وبالفعل مسعت   . وتشفعت به وطلبت من قدسه أن يتصرف       السرياين

ذ يب أصرخ يف وجه السائق وأقول له أوقف الـسيارة  إو. اصرخيأذين يقول يل    
  .هنا

ويا للعجب إذ تسمر األربعة على الكراسي ومل يتحرك أي واحد منهم ومل             
 وأسرعت خـارج  ففتحت الباب   . من تلقاء نفسها  السيارة  توقفت   و ،يتكلموا

 وإذ ،الـذهول والدهـشة  السيارة أنا والسيدة اليت كانت معي وحنن يف غايـة      
بالسيدة اليت معي تقول يل على فكرة دي معجزة من عندكم دي معجزة مـن               



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٢٦{

  
صاحب الكتاب الذي أخرجتيه من شنطتك فهو الذي جنانا دا كـان ممكـن              

  .يعملوا معنا أي شيء
أبينا القديس  وشكرت ربنا يسوع املسيح الذي جناين من كل هذا بشفاعة           

أحبه من كل قليب وأشعر دائماً بوجوده معي يف        الذي   القمص فلتاؤس السرياين  
كل وقت ويف كل مكان وأطلب من قدسه أن ال ينسانا ويذكرنا أمام عـرش               

  .النعمة
  بركته املقدسة فلتكن معنا آمني

  
  

  هــــــــــــــــؤالَءِ  مثْــــــــــــــــلَ  فَــــــــــــــــاعرِفُوا . وروحكُــــــــــــــــم  روحــــــــــــــــي  أَراحــــــــــــــــوا  إِذْ
   )١٨: ١٦كو ١( 
––  

  
 بظروف صعبة، وبعـض املـشاكل يف        ومررتخترجت من اإلكلرييكية،    

اخلدمة، وكنت قد تزوجت يف ذلك الوقت وقد تأخرت رساميت عدة سنوات،            
وأيضاً مل أرزق بطفل، وكل هذا أثر على نفسييت ونفسية زوجيت وخاصة حنـن         

أبونـا  هد، وخري دليل    إال أن اهللا ال يترك نفسه بال شا       . نسكن يف وسط ريفي   
 حيث كنت أحب أن يكون يل عالقة بالقديسني، وحينمـا           فلتاؤس السرياين 

قرأت سريته املقدسة امتألت فرحاً وسالماً، وجمدت اهللا يف قديـسيه، واختذتـه    
ويف . شفيعاً يل، وقد أعطيت لزوجيت كتابه املقدس لكي تقرأ سـريته العطـرة            



a املستحيالت  شفيعa  

  }١٢٧{

  
، نامت والكتاب بني يديها وقد حلمت       إحدى الليايل وزوجيت تقرأ يف الكتاب     

حلماً مجيالً جداً، وعندما استيقظت كانت سـعيدة جـداً وأحـست أن اهللا              
 اًيكون هناك حـدث  يطمئنها وسوف  وقديسه العظيم القمص فلتاؤس السرياين    

 يف حياتنا بشفاعة قديسنا العظيم، وهذا كان تعبري كل من يسمع احللم،             اًسعيد
  . واعتربناه شفيع األسرة فلتاؤسبأبيناوتشفعنا مجيعاً 

 يوماً أي بعد أسبوعني من هذا احللم شعرت زوجيت ببعض         ١٥وبعد حوايل   
اآلالم، فذهبت ا إىل أحد األطباء، وبعد الفحص وعمل التحاليل الالزمة، قال            

ففرحنا مجيعاً ذا اخلرب السعيد جداً لنا ومن أجـل          . لنا الطبيب مربوك إنه محل    
 وتابعنـا   القمص فلتاؤس السرياين  يسوع املسيح لشفيعنا العظيم     استجابة ربنا   

وجاءت . احلمل مع هذا الطبيب وكان كل شيء على ما يرام ومت احلمل بسالم            
 ٣ / ١٦ومت تسجيلها يف يوم     ) مرمي  ( لنا طفلة مجيلة هدية من السماء أمسيناها        

  .قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياينأي يوم عشية عيد نياحة 
وأيضاً أراد أبينا القديس أن يفرحين أنا شخصياً حيـث فوجئـت مبيعـاد            

 أي بعد عيد نياحتـه بأسـبوع        ٣ / ٢٤رساميت كاهناً يف نفس الشهر يف يوم        
وكأنه يقول يل أنه متذكرين أيضاً وال ينساين فكانت فرحة كـبرية جـداً يف               

  .األسرة بأكملها
يته لنا واستجابته لـشفاعة     وشكرنا ربنا يسوع املسيح على عمله معنا ورعا       

  .قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين
  بركة شفاعته وصلواته تشملنا مجيعاً آمني

 



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٢٨{

  
  صـــــــــــــباحٍ كُـــــــــــــلِّ فـــــــــــــي جديـــــــــــــدةٌ هـــــــــــــي. تـــــــــــــزولُ الَ مراحمـــــــــــــه َألنَّ

   )٢٣، ٢٢: ٣مرا ( 
––  

  
 انزالق غضرويف يف ثالث فقرات وذهبت إىل أكثـر مـن            كنت أعاين من  

، والكل  احممد الزهار وغريمه  / جمدي مرقس والدكتور    / طبيب منهم الدكتور    
 جـداً   اً آخر وكنت متأمل   اًأمجع على إجراء عملية جراحية حيث ليس يل عالج        

وتعبت من أخذ املسكنات، ويف أحد األيام جاء إىلَّ أحد أصـدقائي وأعطـاين         
 وطلب مين أن أتشفع به وهـو        ألبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين     اًكتاب

سوف يعمل معي معجزة ويشفيين من هذا االنزالق الغضرويف فأخـذت منـه             
الكتاب وشكرته على حمبته ومل أهتم بقراءته وتركته يف املرتل ملدة يومني، وذلك         

ونيـاً يريـد   من جراء شدة األمل الذي أعانيه، إال أن صـديقي اتـصل يب تليف      
 قرأت الكتاب؟ فأجابته بأنين مل أقـرأه         كنت قد  لين ما إذا  أاالطمئنان على وس  

أنه ها يعمل    ده قديس عظيم وأنا متأكد       فلتاؤسأبونا  امسك يف   : بعد، فقال يل  
  .معك معجزة

أبينا القديس القمص فلتـاؤس     وبالفعل أمسكت الكتاب وطلبت شفاعة      
راءته إال أنـين مل أكمـل حـوايل عـشر      بدموع غزيرة وبدأت يف ق  السرياين

صفحات وغلب على النوم مث استيقظت صباحاً فوجدت الكتاب على صدري           
  .فوضعته جانباً



a املستحيالت  شفيعa  

  }١٢٩{

  
 ذاهبـاً  دون مساعدة من أحـد  من السرير    وضتويا للعجب فتحركت    

 من قبل ألنين بسبب االنزالق الغـضرويف        ألغسل وجهي، وهذا كان مستحيالً    
 بل أحتاج ملن يسندين وكنت عندما أذهـب         يمبفردال أستطيع احلركة    كنت  

 ولكن األمـر    ،ألغسل وجهي ال أستطع الوقوف بل كنت أجلس على كرسي         
 من السرير مبفردي وذهبت إىل احلمـام        ضت فأنا   يف ذلك اليوم  . اختلف متاماً 

ـ      د  دون أن أجلـس علـى   اًون مساعدة أحد، وأيضاً غسلت وجهي وأنا واقف
 فلم أعد أعاين من اآلالم      ، ملا حيدث معي   اًليوم وأنا منتبه   ومر على هذا ا    .كرسي

املربحة لالنزالق ومل آخذ أي مسكنات وال أحتاج ألحـد يف أداء احتياجـايت           
 أتـابع   أبينا القديس القمص فلتاؤس الـسرياين     الشخصية، فرجعت لكتاب    

ما وأكمل قراءة قصة حياته، وعمل اهللا العظيم على يديه املباركتني وأيقنت أن             
 على إجـراء  اًفبعد أن كان شفائي متوقف   . حدث معي هو معجزة بكل املقاييس     

عملية جراحية مل يكن مستحيالً على شفيع املستحيالت أن يتدخل ويـشفيين            
  .بدون عملية جراحية

ومنذ هذه اللحظة حىت اآلن ال أشكو من االنزالق الغضرويف أو أي أمل آخر     
 بصحة جيدة جداً وأمـارس حيـايت مـة     وال أتعاطى أي دواء هلذا وأنا اآلن      

  .ونشاط
وأشكر ربنا يسوع املسيح الذي من على بالشفاء العاجل والسريع بصلوات           

  .أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياينوشفاعات 
  بركة صلواته وشفاعته تشملنا مجيعاً آمني

  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٣٠{

  
  جائـــــــــــــــــب ع صـــــــــــــــــنع  َألنـــــــــــــــــه جديـــــــــــــــــدةً  ترنِيمـــــــــــــــــةً للـــــــــــــــــرب  رنمـــــــــــــــــوا

   )١: ٩٨مز ( 
––  

  
        ،يف فترة محلي الثالث، وضع اهللا يف طريقي شخصية عزيـزة جـداً علـى

قديسنا العظيم القمـص    عوضتين عن غياب والديت، وهذه السيدة عرفتين على         
سه، وطلبـت مـين    وأعطتين صورة كبرية وبعض الكتب لقد  فلتاؤس السرياين 

التمسك به وأن أطلبه يف مجيع احتياجايت، فقمت بتعليق صـورته يف حجـريت             
وقد أحببـت   " كاراس  " ولكين مل أقرأ كتبه إال بعد أن وضعت طفلي الثالث           

 ويف إحدى الليـايل كـان       .أبونا القديس جداً وارتبطت بقدسه فوق ما أختيل       
 الثالثة فسهرت أقرأ يف كتاب      كنت يف البيت مع أطفايل    و ليالً ه عمل يفزوجي  

، وفجأة صرخ ابين كاراس إذ كان ابن شهرين فحملتـه           أبونا القمص فلتاؤس  
وجلست على السرير لكي أرضعه ولكن لشدة تعيب وسهري منت على الولـد             

مضى وهو على حجري، وأنـا مكفيـة   وأنا أرضعه وال أعرف كم من الوقت     
بأبينا القديس القمـص     عيين وإذ    عليه ونائمة، وإذ بيد قوية ز كتفي ففتحت       

:  يقف أمامي ووجهه منري جداً ويقول يل       فلتاؤس السرياين 

ويشري بيده على الطفل كاراس الذي على حجري وعندما نظرت إىل كـاراس             
 مـشارف   ىوجدته ال يتنفس وجسمه كله أزرق ويف حالة سيئة جداً كأنه عل           

  .املوت



a املستحيالت  شفيعa  

  }١٣١{

  
 الذي كـان واقـف      ا القديس القمص فلتاؤس   أبينفصرخت ونظرت إىل    

 وإذ بقدسه يرشم الصليب على كاراس وإذ بكاراس يستنشق نفساً عميقاً            أمامي
جداً كأنه رجع من املوت، وأنا كنت يف غاية الرعب، مث رفعت عـيين لكـي                
أشكر قديسنا العظيم فلم أجده أمامي بل قد اختفى عن نظري، ورجع كاراس             

ففرحت جداً وكنت مذهولة ويف منتهى . مل يكن  شيئاً   كأن  إىل حالته الطبيعية و   
 مما حدث، وتعلقت بقدسه أكثر وأكثر ومتسكت به وأصبحت أتشفع           الدهشة

  .به يف كل أمور حيايت
 هقديسوشكرت ربنا يسوع املسيح املهتم حبياتنا وال ينسانا أبداً، إذ أرسل            

  .ن املوت لكي يقيم ابين كاراس مالعظيم القمص فلتاؤس السرياين
  بركة صلواته وشفاعاته تشملنا مجيعاً آمني

  
  

 بكـــــل العـــــامل الـــــرب يهـــــاأ ســــواك  هلـــــا معونـــــة ال الـــــيت نـــــاأ عــــين أ
   )١٤: ١٤أس (  شيء

––  
  

رميون زكي وكنا نشتاق إىل اليوم الذي سنفرح فيـه          / تزوجت من السيد    
هللا به ليمأل علينا حياتنا ويدخل البهجة والفرح إىل قلوبنـا،    مبجيء طفل يرزقنا ا   

 األول مل   ، سنوات حدث خالهلم محـل مـرتني       ٨ولكن لألسف مرت علينا     
خالل هذه الـسنوات    و. يكتمل والثاين كان باجلنني تشوهات ومل يكتمل أيضاً       



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٣٢{

  
قد عرضنا أنفسنا على العديد من األطباء املتخصصني، وقـد عملنـا حتاليـل              

 وخمتلفـة، ومل    ات كثرية وقد عملت أكثر من عملية مع عالجات كثرية         وأشع
  .يأيت كل هذا بالنتائج املرجوة فتملكنا احلزن والضيق الشديدان جداً

ولكننا مل نفقد األمل يف رمحة اهللا وعجائبه إذ أنه حينما يعجز الطب تظهر              
  .يد اهللا املعجزية إذا كانت إرادة اهللا املقدسة تسمح بذلك

ألبينـا  " القلب النقي   "  يوم جاءت إىلَّ زوجة أخي وأعطتين كتاب         وذات
 وقالت يل خذي كتاب مفـرح القلـوب         القديس القمص فلتاؤس السرياين   

فمسكت الكتاب وقلت هلا هذا الكتاب مكتوب عليه القلب النقي فقالـت يل             
وبعدها قرأت الكتاب وأعجبت به جـداً، ووجـدت         . هي خرجت مين كده   

إلجناب فتأثرت ا وطلبت شفاعة أبينا القديس بدموع كـثرية          معجزة خاصة با  
،  أفرح به، وأكتب له معجزةأن يطلب من ربنا يسوع املسيح لكي يعطيين طفالً       

ثريين وربنا متجد على يديه الطاهرتني، وبالفعل كانـت         ك طلب وتشفع ل   مثلما
االستجابة سريعة جداً إذ يف نفسي شعرت أنين حامـل فـذهبت إىل طبيبـة               

 فقامت بالكشف وإجراء حتليل دم وكانت املفاجأة السارة هي تأكيد           أخصائية
حدوث محل، ففرحنا جداً وتابعنا مع هذه الطبيبة طول فترة احلمل وقد متـت              

  .هذه الفترة بسالم ورزقنا اهللا بطفل مجيل جداً أمسيناه شنوده
ا وشكرنا ربنا يسوع املسيح على هذه العطية املفرحة الـيت قـد أخـذناه             

، الذي هو باحلقيقة    أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    ت  ابصلوات وشفاع 
  .شفيع املستحيالت

  بركة صلواته وشفاعاته فلتكن معنا آمني



a املستحيالت  شفيعa  

  }١٣٣{

  
 يــــــــــوم يف وخيلــــــــــص اخلطايــــــــــا يغفــــــــــر رحــــــــــيم رؤوف الــــــــــرب نإ

   )١٣: ٢ابن سرياخ (  الضيق
–  

  
 من صـديقة يل يف   أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    على  قد تعرفت   

، ويف هذا   ألبينا القديس ) ينبوع الفضائل   ( العمل إذ أعطتين كتاب اجلزء الثاين       
إذ كان مكان عملي بالقرب من      . مبشكلة صعبة جداً يف العمل    الوقت كنت أمر    

يس احلـي،   مسكين، وفوجئت بنقلي إىل مكان بعيد جداً، وكان هذا مبوافقة رئ          
وطلبوا مين إخالء طريف من العمل الذي أعمل به وقد تدخل رئيـسي املباشـر        
وكثري من األصدقاء لكي يوقفوا النقل ولكن كان هذا كله بدون فائدة وصمم             

  .رئيس احلي على نقلي
  

 الذي ظهـر يف     أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    فأمسكت بكتاب   
موع كثرية أن يتدخل ويوقف هذا النقـل        حيايت وقت املشكلة، وطلبت منه بد     

من أجل أطفايل الذين ما زالوا يف سن صغري وأنا الذي أقـوم بتوصـيلهم إىل                
  .البيت وتشفعت بقدسه كثرياً جداً إىل املدرسة، وأرجعهم

  
ويا للعجب فقد استجاب اهللا لشفاعة قديسنا العظيم إذ قد ذهبت إىل رئيس   

من موضع العمل الذي أنا فيه، وقـد        احلي وشرحت له ظرويف، وقرب مسكين       
  . عليهاًتغري متاماً إذ به يتعاطف معي ويلغي قرار نقلي بعدما كان مصمم



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٣٤{

  
بل أكثر من هذا فقد قام بتثبييت يف هذا املكان الذي أنا أعمل فيه، فكنـت             

ش ومجيع أصدقائي يف العمل مبا فيهم رئيـسي املباشـر           ادهانيف حالة ذهول و   
  . كانوا غري مصدقني، واستمريت يف مكاين إىل يومنا هذاعندما مسعوا هذا اخلرب

قديسنا العظيم القمص فلتاؤس    وشكرت ربنا يسوع املسيح كما شكرت       
 إذ كنت أول مرة امسع عن هذا القديس الذي صار يل شفيعاً يف كـل         السرياين

  .أمور حيايت
  بركته املقدسة تشملنا مجيعاً آمني

  
  

  







 
 

 
 
 



a املستحيالت  شفيعa  

  }١٣٥{

  
  قَرِيـــــــــــــــــــب وهــــــــــــــــــو  عـــــــــــــــــــوهاد. يوجــــــــــــــــــد  دام مـــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــرب  اُطْلُبــــــــــــــــــوا 

   )٦: ٥٥ إش( 
–

  
  

جداً، يف إحدى املستشفيات وقـد قـام        ولدت ابنيت چونري والدة طبيعية      
األطباء بعمل حتاليل هلا بعد شهر من الوالدة، وقد اكتشفوا أنه يوجد عنـدها              

ت اخلاصة ضم الربوتني، وهو مرض نادر جداً، وعليه ال          نقص حاد يف اإلنزميا   
ميكن هلا أن تأخذ أي بروتني سواء حيواين أو نبـايت، وسـوف تتعـاطى دواء     

ـ          تعيش على   خاص، و  ه نظام غذائي خاص جداً عن طريق األطباء جيب أن تتبع
، ويف حالة أكل أي نوع من الربوتني سوف ال          طوال حياا، وليس لفترة معينة    

  .اً عقلياً ويترسب يف اجلسم مما يؤثر على خاليا املخ ويسبب هلا ختلفيهضم
وكنا يف حرية من أمرها، وال نعرف ماذا نعطيها لكي تأكل وهي ما زالت              

 أيضاً فكنت ال أستطيع أن أضـمها إىل         اًممنوعكان  يف سن الرضاعة ألن اللنب      
  .رياًصدري لكي ما ترضع مما كان يصعب األمر على، وكنت أبكي كث

ويف أحد األيام ذهبت إىل زيارة دير السريان وهناك ذهبت إىل مدفن اآلباء             
 ووقفـت   القديس العظيم القمص فلتاؤس السرياين    الرهبان حيث يرقد جسد     

أمام صورته املوضوعة على القرب وتشفعت به كثرياً وبكيت أمامه، وطلبت من            
رب اد يـسوع، وقـد   قدسه أن يرمحين ويرحم ابنيت چونري ويشفع فينا أمام         

  .نذرت نذراً لقدسه يف حالة شفاء ابنيت



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٣٦{

  
وبعد تلك الزيارة ذهبنا إىل املستشفى لكي ما نقوم بإجراء التحاليل ومتابعة            

ويا للعجب فقد متت املعجـزة بـشفاعة        . حالتها للوقوف على نسبة اإلنزميات    
ستحيالت،  الذي هو باحلقيقة شفيع امل     قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين    

 لألطبـاء  وفوجئنا مجيعاً بأن نسبة اإلنزميات صارت طبيعية جداً مما سبب ذهوالً  
باملستشفى ويف معمل التحاليل ألنه هو نفس املعمل الذي سبق وعمل التحاليل            

وقد قرر األطباء بأا تأكل وتشرب أي نوع من الطعام وهي اآلن تبلغ             . األوىل
ألكل بالنسبة ل  مشاكل   تواجه أية اً وال   وبصحة جيدة جد  من العمر سنة ونصف     

  .والشرب
قديسنا فكل الشكر لربنا يسوع املسيح على جزيل حتننه واستجابته لشفاعة           

  . الذي صار شفيعاً لنا مجيعاًالعظيم القمص فلتاؤس السرياين
  بركة صلواته وشفاعاته تشملنا مجيعاً آمني

  
  

ـــــــــــنيح ـــــــــــتيأَع  ـــــــــــيفْـــــــــــِسي فن تذَكَـــــــــــر  الـــــــــــرب ـــــــــــاَءتفَج  ـــــــــــكإِلَي 
   )٧: ٢ يونان(  قُدسك هيكَلِ إِلَى صالَتي

–  
  

أنا طالب يف الثانوية العامة، وكنت أعاين من رعشة شديدة جداً يف جسدي      
ـ وفذهبت إىل كثري من األطباء،      . كله، مع اعوجاج يف الفم      يف مجيعـاً  وااختلف

يص كل حسب رؤيته، فمنهم من شخص احلالة على أا حالة صـرع             التشخ



a املستحيالت  شفيعa  

  }١٣٧{

  
ومنهم من قال أا التهابات يف األعصاب وأن العالج قد يستغرق قرابة سنتني،             

مهدئات،  هي عبارة عن     أتعاطاهاغالبية األدوية اليت كنت     كانت  و. وغري ذلك 
أعـاود  وكانت تسبب يل نوماً لفترات طويلة، وكنت أستيقظ لألكل فقط، مث            

النوم مرة ثانية إال أن الرعشة كانت تزداد يوماً بعد يوم وألنين كنت يف الثانوية               
  .العامة، اضطررت لوقف العالج مؤقتاً لكي استذكر دروسي

ويف إحدى الليايل يف شهر مارس وبعد االنتهاء من اسـتذكار دروسـي،             
رأت معجـزة    فق )اإلنترنت  ( شبكة املعلومات اإللكترونية    تصفحت قليالً على    

وبعد ما انتهت من قراءا مل      . أبونا فلتاؤس السرياين  ألحد اآلباء الرهبان وهو     
مث ذهبـت إىل     ..! اًأصدقها وقلت يف نفسي هو كل راهب يتنيح نعمله قديس         

تغرقت يف النوم وإذ يب أجد      سالنوم وكانت الساعة الرابعة فجراً، ومل أكن قد ا        
كنيسة ومسعت صوت التسبحة وكنـت يف       نفسي يف دير السريان أقف جبوار ال      

حالة رعشة شديدة جداً والتواء بالفم، ووجدت أحد اآلباء الرهبان واقفاً علـى   
 ونظـر إىلَّ    اًبعض درجات السلم يف مدخل الكنيسة، وكان منرياً جداً ومبتسم         

 فشرحت له ظـروف  : وقال
 أن أقترب منه وكنت أشعر برهبة شديدة مع خوف قـوي            مرضي، فطلب مين  

وشيء مينعين من االقتراب منه فرمشين بالصليب أول مرة فقلت له يا أبونا مرضي     
هذا مش ها يروح وأنا ذهبت ألطباء كثريين ومل يفعلوا أي شـيء، مث رمشـين        
 بالصليب مرة ثانية ومرة ثالثة ويف كل مرة يطلب مين االقتراب منه أكثـر ويف              

: النهاية أمسك بفمي وجذبين إليه وقال يل      

  ابتسم واختفى عين ولكين ال أعرف من هو هذا الراهـب  مث .



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٣٨{

  
ويف الصباح الباكر اتصلت بأحد أصدقائي ورويت له كل ما حـدث معـي               

يام صـديقي   ووصفت له مالمح هذا الراهب ولكن مل يعرفه، ولكن يف أحد األ           
زيل بعض الصور للبابا شنوده على موقعه يف الفيس بـوك           ـهذا كان يقوم بتن   

وحينما كنت أزوره على موقعه وجدت صورة للبابا شنوده وأحد اآلباء الرهبان        
 فتعرفت على الراهب يف احلال وأخربت صديقي وقلت له أنـه هـو     ،يقبل يده 

أبونا القـديس القمـص      ده   الراهب الذي رأيته يف احللم، فعرفين به وقال يل        
ومنذ تلك الرؤيا وإىل يومنا هذا مل تأيت        .  ففرحت به جداً جداً    فلتاؤس السرياين 

وقد تعرفـت  . وقد اختفت متاماً" نوبات الصرع  " إىلَّ هذه الرعشة مرة أخرى      
، واختذته شفيعاً خاصاً يل يف      نا القديس القمص فلتاؤس السرياين    يأبعلى سرية   

وقد تعجبت أسريت من شفائي التام بـالرغم مـن مـروري            . كل أمور حيايت  
  .بظروف عصيبة كانت يف السابق وكانت تسبب يل نوبات الصرع هذه

فكل الشكر واد لربنا يسوع املسيح الذي متجد معي وحتنن على وأرسل            
 لكي يشفيين مـن هـذا املـرض         قديسه العظيم القمص فلتاؤس السرياين    يل  

  .جيدة جداً وال أتناول أي مهدئات وال أدوية أخرىالصعب، وأنا اآلن بصحة 
   تشملنا مجيعاً آمنيقديسنا القمص فلتاؤس السرياينبركة 

 



 

 



a املستحيالت  شفيعa  

  }١٣٩{

  
 كلمتـــــك  بـــــل الـــــرب،  أيهـــــا م،شـــــفاه  مـــــرهم وال نبـــــات  فـــــال

   )١٢: ١٦احلكمة  ( اجلميع تشفي اليت
––  

  
رزقنا اهللا طفلة مجيلة أدخلت الفرح إىل قلوبنا وشكرنا اهللا على عطايـاه،             
ولكن حدث بعد ذلك أنه بدأ يظهر عليها عالمات التعب الشديد، فبدأنا نتردد             

           ا على األطباء، وبعد الكشف وعمل الفحوصات ومنها عمـلecho   علـى
القلب وبعض األشعات اكتشف األطباء وجود ثقب يف القلب وهـو الـذي             

، فأصابين احلزن على ابـنيت واسـتبد يب         الذي تعاين منه   التعبيسبب هلا كل    
  .اخلوف وكانت حالتها تتأخر يوماً بعد يوم

  
 مـن   نا القديس القمص فلتاؤس السرياين    أبيويف هذه الفترة تعرفت على      

 أن يعمل مع ابنيت معجزة  فطلبته بدموع غزيرة  " حبيب القديسني   " خالل كتابه   
ويشفيها مثلما عمل مع كثريين، وإذ بأحد اخلدام الذي حيب أبانا القديس جاء             
لزياريت وكان معه جزء من متعلقات أبينا اخلاصة وزجاجة زيت صغرية خاصـة    

 هذا اجلزء ووضعته على ابنيت ودهنتها أيضاً بالزيت وطلبت من           فأخذت. بقدسه
 ويف هـذه   .أن يشفي ابنيت وكانت دموعي تنساب بكثـرة       من كل قليب    قدسه  

الليلة شعرت براحة عجيبة جداً وكان عندي إميان وثقة بأن اهللا سوف يستجيب     
  .أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياينلشفاعة 

  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٤٠{

  
ن ملحوظ يف صحة ابنيت فذهبت ا إىل الطبيب         وبالفعل فقد شعرت بتحس   

 مثل  echoممدوح الغندور فقام بالكشف عليها وعمل أشعات        / املعاجل الدكتور   
مربوك الثقب قفل، إا معجزة مـن اهللا        : " فوجئت به يقول يل   واملرة السابقة،   

قلب أما الفحوصات الثانيـة ال      لفالفحوصات األوىل تقول أنه يوجد ثقب يف ا       
 ا أي ثقب يف القلب واملسافة بني االثنني حوايل ثالثة شهور فقط وهذه              يوجد

  .معجزة بكل املقاييس
  

ومتارس حياا كأي   % ١٠٠وابنيت اآلن بصحة جيدة جداً، وحياا طبيعية        
طفلة يف نشاط وفرح وسعادة تامة وسوف نعيش طول حياتنا نشكر ربنا يسوع             

أبينـا   العاجل بربكة صلوات وشـفاعات       املسيح الذي من على ابنيت بالشفاء     
  .القديس القمص فلتاؤس السرياين

  بركة صلواته وشفاعاته فلتكن معنا آمني
  






 
 

 



a املستحيالت  شفيعa  

  }١٤١{

  
يـــــستجيب لــــــك الــــــرب يف يــــــوم شـــــدتك، ينــــــصرك اســــــم إلــــــه      

   )١: ٢٠ مز ( يعقوب
––  

  
ـ     –كان عندي مادة متهيدي ماچيستري       يب وكنـت   ـ مادة علم نفس جتري

 إال أنـه يف     ترمجة جيدة للمادة، وكانت تلقي استحسان دكتور املادة،       ب تقدمت
 كنبـذة ومل    صفحات ٦وقت االمتحان مل أكن مستعدة جيداً حىت أنين كتبت          

ىل البيت وراجعت مـع نفـسي       إوعندما ذهبت   . أضمن النجاح يف تلك املادة    
 أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    االمتحان بكيت بشدة وطلبت شفاعة      
ته وبالفعل نذرت كـيس      وأطلب شفاع  اًوأشارت على والديت بأنه أنذر له نذر      

وعندما ظهرت النتيجة مل أتوقع التقـدير فقـد جنحـت            .ألبينا القديس مشع  
قديـسنا العظـيم    وحصلت على تقدير امتياز، وهذا كله بشفاعة وصـلوات          

ويف بالنـذر   أ، وأنا اليوم هنا يف دير السريان لكـي          القمص فلتاؤس السرياين  
  .وآخذ بركة قديسنا العظيم

  .ون معنا آمنيبركته املقدسة تك
 

 
  

كانت أخيت قد وقعت على رجليها أربع مرات وذلك عندما كانت تذهب            
تأملت بشدة ومل   األخرية  رة  امل إال أا يف      بذلك مل تكن تم  و ،بابنتها إىل املدرسة  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٤٢{

  
 أثبتت أن هناك   اليت  األمر الذي استلزم إجراء أشعة     على رجليها تستطع أن تسري    

بري جداً يف األربطة مما يستلزم معه أن توضع رجليها يف اجلبس مـدة ال               متزق ك 
 وبالفعل قد قام الطبيب بوضع رجليها يف اجلـبس ولكنـها            . يوماً ٤٥تقل عن   

قديسنا العظـيم القمـص    حتتمل اجلبس، فطلبت شفاعة  وملكانت متأملة جداً    
 ونستشفع مجيعاً    بدموع كثرية، وكنا مجيعاً متأملني من أجلها       فلتاؤس السرياين 

، وبعد ثالثة أيام من وضع رجليها يف اجلبس كانت غري حمتملـة             بأبينا القديس 
 سـوف   أبينا فلتـاؤس  فقامت بفكه وهي تقول بربكة      . اجلبس على اإلطالق  

 إذ أا قامت ومشيت أبينا فلتاؤسا للعجب فقد متت املعجزة بشفاعة    يو. أخف
ي فرح اجلميع لشفائها وسـرعة      لذاعلى رجليها دون أن تشعر بأي أمل األمر         

  . الذي صار شفيع العائلة بأكملهاأبينا القديساستجابة 
قديسنا القمـص فلتـاؤس     فاد هللا الذي يرمحنا ويستجيب لنا بشفاعة        

  .السرياين
  بركة شفاعته تشملنا مجيعاً آمني

  
 

  
 أصـيبت ببقـع يف      يل ابنة أخيت امسها هيالنة وهي طفلة يف ثانية ابتـدائي          

جسدها وكانت منذ والدا لديها ومحة يف فخذها فأخذناها وذهبنـا ـا إىل              
أا ومحة طبيعية وكانت هـذه البقـع   : طبيب أمراض جلدية وحينما رآها قال   

هرشتها حتول لوا إىل اللون األبيض، وبدأت تظهـر يف        ذات لون بين، وعندما     



a املستحيالت  شفيعa  

  }١٤٣{

  
 األمر الذي جعلنا نذهب ا إىل أحـد         أحناء خمتلفة من جسدها باللون األبيض،     

األطباء االستشاريني الذي شخص احلالة على أا أسباب وراثية نظـراً لـصلة             
  .القرابة بني والديها وكتب هلا بعض األدوية للعالج ولكنها مل تأيت بنتيجة

وباترا، ليكستشفى  إمبايب مب / وأخرياً ذهبنا إىل استشاري آخر امسه الدكتور        
فانزعجنا .  وأكد لنا على ذلك    اً وليس وراثي  قة على أا مرض بها    فشخص احلال 

أبينـا  مجيعاً هلذا األمر ويف ذلك الوقت كانت أخيت قد قرأت بعض من كتب              
وتعجبت جداً ألا قرأت معجزات شـبيهة       القديس القمص فلتاؤس السرياين     

يـه  حبالة ابنتها، فصرخت إليه وطلبت شفاعته وأن يتمجد اسم الرب علـى يد    
ويشفي ابنتها كما شفى الكثريين وكنا مجيعاً نطلبه بدموع ألنه قد صار شفيع             

مرمي يوسف يف حمطة الرمل وبتوقيع      / العائلة كلها مث ذهبنا يالنة إىل الدكتورة        
 والذي جعلنا   .قالكشف عليها قررت الطبيبة أن احلالة مرض وراثي وليس بها         

      ألبينا القديس القمص فلتاؤس    ا صورة كبرية    نطمئن ملا قالته أننا رأينا يف عياد
وبالفعـل قـد    .  فشعرنا أنه معنا ومل يتركنا ويسرع لنجدتنا ويطمئنا        السرياين

  .اختفت من جسدها هذه البقع البيضاء ومل يبق غري الومحة فقط
قديـسنا  وحنن مجيعاً نشكر ربنا يسوع املسيح الذي اسـتجاب لـشفاعة      

  .امسه القدوس على يديه املباركة ومتجد ،القمص فلتاؤس السرياين
  بركة شفاعاته تكون معنا آمني

  
  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٤٤{

  
 بــــــــــــاذَا. أخــــــــــــشى فَــــــــــــالَ عــــــــــــوين الـــــــــــرم عنــــــــــــصانُ؟ بِــــــــــــي يــــــــــــساِإلن  

   )٦: ١١٨مز ( 
––

  
  

ن نقيم بإحدى العمارات السكنية واململوكة لشخص غري مسيحي، وكـا         
هذا الشخص يريد أن خيرجنا من العمارة بشىت السبل حىت أنه ادعى أنه بـاع               
العمارة ألحد األشخاص السلفيني، والذي بدوره قام بكل احملـاوالت امللتويـة    

منها أنه قام بفصل الكهرباء عن سلم العمارة ونـزع          . لكي خيرجنا من العمارة   
  . ديدات صرحية لناباب العمارة كنوع من اإلرهاب لنا وتطور األمر إىل
وهناك رويـت   ) العزباوية  ( فذهبت إىل مقر دير السيدة العذراء السريان        

ألبينـا القـديس    مأسايت لألب الراهب املسئول الذي طمأنين وأعطاين صورة         
 وطلب مين أن أتشفع به لكي حيل هذه املشكلة وعند           القمص فلتاؤس السرياين  

 يف مدخل العمارة طالبة محايتـه       قديسأبينا ال عوديت إىل املرتل وضعت صورة      
 وكان يف    جداً غضبوعندما رآها ذلك الشخص السلفي      . وشفاعته عنا مجيعاً  

ـ   ا لو كان  كم" حالة اضطراب وانزعاج شديد جداً وفقد أعصابه          اً عليه روح
ومل يستطع أن يقترب إىل صورة أبينا القديس بل جاءين وطلب مين أن              " اًشرير

 هنا مـرة    أراها ال أريد أن     أنين: مدخل العمارة وقال يل   أرفع هذه الصورة من     
  .أخرى



a املستحيالت  شفيعa  

  }١٤٥{

  
بالفعل أخذت الصورة ووضعتها على باب شقيت وكان معظـم سـكان             
العمارة مسيحيني، وعندما مسعوا هذا جتمع بعض الـسكان يف شـقيت وقمنـا           

 لكي يرفع اهللا هـذه      بأبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    بالصالة والتشفع   
 العظيم برائحة خبور شـديدة      بقديسنانا مجيعاً وفوجئنا وحنن نتشفع      التجربة ع 

جداً ممزوجة برائحة حنوط القديسني متأل العمارة كلها، وكنت أعتقد أنين أنـا             
م هذه الرائحة لكن مجيع سكان العمارة أكدوا يل أم           تشت  كانت الوحيدة اليت 

  كل يوم وعنـدما     تكرر ي  وكان ذلك  .مون رائحة البخور العطرة   هم أيضاً يشت 
 أبينا القديس القمص فلتاؤس    م هذه الرائحة العطرة كنا نشعر بوجود        كنا نشت
 يف وسطنا فكنا نعمل لقدسه متجيد ونـسبح اهللا الـذي يتمجـد يف               السرياين
  .قديسيه

 وعشنا  حالناوبعد ذلك مل يظهر هذا الشخص السلفي مرة أخرى واستقر           
رب اد يسوع املسيح الذي محانا وأنقذنا يف سالم كامل وحياة شكر وتسبيح ل      

ح  الذي فر  بشفاعة قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين     من هذه التجربة    
قلوبنا وبسرعة عجيبة، إذ هو معنا بروحه ولن تعوقنا املسافات أن حنيا بصلواته             

  .وشفاعاته عنا
  بركة صلواته وشفاعاته املقدسة فلتكن معنا آمني

  
  
  
   



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٤٦{

  
  تعتمـــــــد الَ فَهمـــــــك وعلَــــــى  قَلْبِـــــــك بِكُـــــــلِّ الــــــرب  علَـــــــى توكَّــــــلْ 

   )٥: ٣ أم( 
–  

  
أنا مقيمة يف أستراليا وكنت أستعد المتحان املعادلة الطبية بأستراليا وكان            

 وبدأت أار وأفقد  اًبطيئواأليام متر سريعاً وأنا ما زال معديل        .  جداً اًالوقت ضيق 
ألبينـا القـديس    " حبيب القديـسني    " األمل، وأثناء تلك املدة قرأت كتاب       

، وتعلقت جداً به خصوصاً أنه كان حبيـب كـل           القمص فلتاؤس السرياين  
القديسني والسواح واملالئكة أيضاً، وتشفعت به كثرياً وقلت له أنـت شـفيع             

جنح، وأخـذت صـورته معـي    املستحيالت وأنا ما عنديش أمل بصراحة أن أ       
 جلنة شفوي وجيب أن أجنح على األقل        ١٦ودخلت االمتحان وكان عبارة عن      

، يا أبانـا فلتـاؤس     جلنة وكنت قبل أن أدخل أي جلنة أقول شفاعتك           ١٢يف  
 وخرجت من مجيع اللجان بعد االمتحـان وأنـا          . جداً اًوكان االمتحان صعب  

أبينـا القـديس    وضوع يف يد    منهارة ومتأكدة أين لن أجنح، ووضعت هذا امل       
وقلت له أنا مستحيل أجنح، ولكن أنت شفيع املستحيالت وأنا         القمص فلتاؤس   

  .أطلب شفاعتك وبكيت أمام صورته
 جلنة ١٥ عندما ظهرت النتيجة فقد جنحت يف   ،وكانت املفاجأة السارة جداً   

ن كل الذين جنحوا يف هـذا االمتحـان          جلنة وكان هذا مستحيالً، أل     ١٦من  
  . على األكثر جلنة١٣حوا يف جن



a املستحيالت  شفيعa  

  }١٤٧{

  
قديـسنا  وأشكر ربنا يسوع املسيح احلنون الذي منحين النجاح بـشفاعة           

  .العظيم القمص فلتاؤس السرياين
  بركة شفاعته تشملنا مجيعاً آمني

  
  

 فـــي  الْمجـــد  فـــي  غنـــاه  بِحـــسبِ احتيـــاجِكُم  كُـــلَّ  إِلَهِـــي  فَـــيمُأل
   )١٩: ٤يف (  يسوع الْمِسيحِ

–  
  

أنا أعمل مصمم دعاية وإعالن بإحدى الشركات يف الكويت، وبعد بضعة           
شهور من عملي يف هذه الشركة فوجئنا بأمر تفتيش من اإلدارة ومـن هـذه               

وبعد حوايل أسبوع   . اللحظة وأنا يف حرية وعدم استقرار وقد أوقفونا عن العمل         
 من قرار التفتيش أمروا بعودتنا للعمل مرة أخرى، ومن هذه اللحظة وأنا             واحد

ويف هذا الوقت أرسلت يل     . مل أشعر باالستقرار بل كنت يف غاية القلق والضيق        
 عن حياته ومعجزاتـه،     ألبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    والديت كتاب   

أرجوك تشفع يل عند    : وكنت كل ليلة أتكلم مع قدسه وأقرأ معجزاته وأقول له         
االسـتقرار والراحـة النفـسية،    رب اد يسوع أن يوفقين بعمل آخر يعطيين      

  .وصدقوين مل مير أسبوع واحد وإذ بشركة أخرى تتصل يب لكي أعمل فيها
وبالفعل ذهبت إىل هناك وتقابلت مع مدير الشركة الذي رحـب يب ومت              

 لقمص فلتـاؤس الـسرياين  قديسنا العظيم اقبويل يف الشركة اجلديدة بشفاعة  



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٤٨{

  
.  أيام لكي أرتب أموري وأقدم استقاليت من الشركة القدميـة          ٨وأعطوين مهلة   

 بأيب احلبيب القمص فلتـاؤس    فتشفعت  .  جداً بشأن هذا املوضوع    اًوكنت قلق 
مت االستقالة وكانت املفاجأة السارة بالنسبة يل أم قبلوا االستقالة بسهولة          دوق

وأشكر ربنا يـسوع    . جلديدة واستلمت العمل هناك   جداً وذهبت إىل الشركة ا    
قديسنا العظـيم القمـص فلتـاؤس    املسيح على حمبته ورعايته لنا كما أشكر      

  .على صلواته وشفاعته من أجلناالسرياين 
  بركته املقدسة فلتكن معنا آمني

  
  













 
 

  



a املستحيالت  شفيعa  

  }١٤٩{

  
  لَكُـــــــــــــــــــــم  يفْـــــــــــــــــــــتح  اقْرعـــــــــــــــــــــوا . تجِـــــــــــــــــــــدوا اطْلُبـــــــــــــــــــــوا . تعطَـــــــــــــــــــــوا  لُوااســـــــــــــــــــــأَ

   )٧: ٧ مت( 
––

  
  

كنت أعمل بإحدى املزارع القريبة من وادي النطرون، وكنت أذهب كثرياً         
ي آخذ بركـة  إىل أديرة وادي النطرون ألخذ الربكة وباألخص دير السريان لك        

محلت زوجيت ولكن   وبعد ما تزوجت    . أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    
يف الشهر السابع مات اجلنني يف بطنها، ومت إخراجه بأعجوبة وشكرنا ربنا على             

 سنوات فذهبنا إىل أطباء     ٣سالمتها، وبعد هذا توقفت زوجيت عن احلمل طوال         
أبينا القديس القمص   تقابلت مع   ويف أحد األيام    . كثريين، ولكن دون جدوى   

 وطلبت من قدسه أن يصلي من أجلي ومن أجل زوجين لكي            فلتاؤس السرياين 
      يعطينا اهللا نسالً صاحلاً فكان رده على : ومل 

وبعـد فتـرة    . يل ربنا يعطيك فكنت أعود إىل املرتل وأنا حزين ومكتئب         يقل  
 مرة أخرى وكررت عليه الطلب فرفع وجهه إىل السماء وقال           تقابلت مع قدسه  

 وأيضاً مل يقل يل ربنا يعطيك، ولكن مل أستسلم يل
ويف . أبينـا فلتـاؤس  واثقاً أن ربنا سوف يعطيين نسالً بصلوات       لليأس وكنت   

 من أجلي ومـن  أحد األيام تقابلت مع قدسه للمرة الثالثة وطلبت منه أن يصلي  
أجل زوجيت لكي يعطينا اهللا نسالً صاحلاً، ويف هذه املرة ابتسم يف وجهي وقال              

ففرحت جداً، وقد حتقق كالم أبينا حيـث أن اهللا      : يل



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٥٠{

  
 ١٠رزقنا طفلة مجيلة جداً من السماء هي الطفلة مرمي وهي اآلن تبلغ من العمر               

أبينا القديس القمـص    كرنا اهللا الذي متجد بصلوات      سنوات وفرحنا مجيعاً وش   
  .ونسأل اهللا أن حيفظنا مجيعاً بصلواته وشفاعاته عنافلتاؤس السرياين 

  
  

تعرضت حلادث سرقة يف املزرعة اليت أعمل ا، وذلك أنين كنت املـسئول   
وىل  ألف جنيه، وكانت هذه هي املرة األ       ١١عن اخلزينة وكان يوجد ا حوايل       

أبينا البـار   فذهبت إىل قدس    . اليت يكون باخلزينة هذا املبلغ وقد سرق بالكامل       
 وتكلمت مـع قدسـه عـن    وشرحت له كل شيءالقمص فلتاؤس السرياين   

  :خماويف من هذا املوضوع وطلبت منه أن يصلي من أجلي وإذ بقدسه يقـول يل    
نا سترها معـي إذ قـد    وبالفعل رب

عرف من الذي سرق، وأما أنا فلم حيقق معي أحد ومب يلمين أحـد أو يقـوم                 
  .بسؤايل عن هذا احلادث

قديـسنا العظـيم   فشكرت ربنا يسوع املسيح الذي سترها على بصلوات      
  .القمص فلتاؤس السرياين

  بركة صلواته تشملنا مجيعاً آمني
  

  
  
  



a املستحيالت  شفيعa  

  }١٥١{

  
 حــــسب وأَنقَــــذْتهم ســــمعت الــــسماِء مــــن وأَنــــت. إِلَيــــك صــــرخوا

كماحرم ةري٢٨: ٩ حنميا(  الْكَث(   
–  

  
بعدما تزوجت رزقنا اهللا طفالً أدخل الفرح إىل قلوبنا وشـكرنا اهللا علـى              

 مشاكل كـثرية    تعطاياه العظيمة ولكن هذا الفرح مل يدم طويالً، إذ قد حدث          
وهذه املشاكل أثرت على نفسية زوجـي       . بني زوجي وأخواته بسبب املرياث    

صيب بشلل يف فمه ويده، وبالتايل ترك عمله ومل يـصبح   فأُ. وعلى جسده أيضاً  
لدينا مورد للدخل ومل يكن معنا ما يسدد إجيار الشقة وهي إجيار جديد هذا غري      

وأنا كنت مقيمة   . حت حالتنا يرثى هلا   تكاليف العالج اليت حيتاجها زوجي وأصب     
يف البيت بدون عمل لرعاية طفلي الذي كان يف سن الرضاعة فلم أكن أعرف              

ويف أحد األيام ذهبت أخيت إىل دير السريان وهناك تقابلت مع أحد            . ماذا أفعل 
اآلباء وطلبت منه الصالة من أجلنا، فما كان منه إال أنه أشار عليها أن تلجأ إىل           

وعندما عـادت إلينـا     . بأبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    تتشفع  اهللا و 
فما كان مين إال أنين     .  وكتاباً عن معجزاته   ألبينا فلتاؤس أحضرت معها صورة    

 من أجـل   وأبكي قدام صورتهأبينا فلتاؤسبدأت أصلي إىل اهللا وأطلب شفاعة    
  .وقديسه العظيمزودي وابين، فليس لنا غري اهللا 

وبـسرعة  . قديسنا العظيم القمص فلتاؤس   جاب اهللا لشفاعة    وبالفعل است 
عجيبة إذ أننا وجدنا شقة بإجيار قدمي شيء ال يذكر ومساحتها كـبرية مرحيـة        

وشكرنا ربنـا يـسوع املـسيح       وقمنا باستالمها وسكنا فيها يف أقل من شهر         



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٥٢{

  
 على هذه االستجابة السريعة وكنت أطلـب        وقديسه العظيم القمص فلتاؤس   

.  قدسه أن يشفي زوجي من هذا الشلل وجيعله يتكلم وحيرك يـده            بدموع من 
 إذ بـدأت احلالـة      لشفاعة قديسنا العظيم  ويا للعجب فقد استجاب اهللا أيضاً       

الصحية لزوجي يف التحسن حيث وجدناه يتكلم وبدأ حيرك يده رغم أن األطباء     
 أوصوا بأنه جيب أن يأخذ جلسات كهرباء على لسانه وجلسات عالج طبيعي           
على يده، إال أنه بدون كل هذا بدأ يتكلم بصورة طبيعية ويستخدم يده أيـضاً               

ومن فرحنا لعطايا اهللا لنا وأنه استجاب لنا بشفاعة قديسيه          . بصورة جيدة جداً  
 كل يوم ألنه من وقت دخولـه        ألبينا فلتاؤس السرياين  كنا نقوم بعمل متجيد     

شفاء عرف طريق حياتنا وبـدأ      حياتنا ووجود صورته يف بيتنا والفرح مشلنا وال       
  .زوجي يزاول عمله مرة أخرى

وشكرنا مجيعاً ربنا يسوع املسيح الذي أمت هذا الشفاء العاجل، وأراحنا من            
أبينا القـديس القمـص فلتـاؤس       أتعابنا ومهومنا بربكة صلوات وشفاعات      

  . الذي هو باحلقيقة شفيع املستحيالتالسرياين
  يعاً آمنيبركة صلواته وشفاعاته تشملنا مج

  
  

  
  
  
  



a املستحيالت  شفيعa  

  }١٥٣{

  
جاُفْـــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــيقَاتقَلْبِـــــــــــــــــــــــــــــــــي ض .ـــــــــــــــــــــــــــــــــني مدائـــــــــــــــــــــــــــــــــدنِـــــــــــــــــــــــــــــــــي شرِجأَخ  

   )١٧: ٢٥ مز( 
––  

  
 ٢٠٠٧اشتريت سيارة جديدة من إحدى املعارض على أساس أا موديـل   

 معرض آخر ولكين أثناء الترخيص شعرت أا ال تناسب احتياجايت، فذهبت إىل        
لبيعها، وبالفعل جنح املعرض يف بيعها ولكن اكتشفنا عند إجراءات التـرخيص            

، وأبلغين صاحب املعرض أن ذلـك  ٢٠٠٦للمشتري اجلديد أن السيارة موديل  
  .املوقف قد يفسد عملية البيع بالكامل أو على األقل يقلل من مثنها

خذت صـورته    وأ أبونا القديس القمص فلتاؤس السرياين    فطلبت تدخل   
املقدسة ووضعتها داخل األوراق وذهبت للمعرض للتفـاوض، وإذ باملـشتري           

 " أبينا فلتاؤسوأنا كنت يف هذه اللحظة أطلب شفاعة  " م علىلعندما رآين وس
. يقول أنا موافق على الشراء وبنفس السعر السابق وأنا مستريح لـذلك           وإذ به   

ا قيل من نفس الشخص عـرب       واندهش صاحب املعرض ألن هذا الكالم عكس م       
! ؟"املشتري " اً، مث قال يل صاحب املعرض ما الذي عملته هلذا الرجل  قالتليفون ساب 

فقلت له ال أبداً أنا طلبت رجل عظيم جداً ليتدخل يف املوضـوع، وبالفعـل               
  .القمص فلتاؤس السرياينتصرف وبسرعة جداً، وأنا أقصد هنا بالرجل العظيم 

 عظيم يف الدولة فإذ به حيترمين جـداً،  لم أنه رجولكن صاحب املعرض فه 
قديسنا العظـيم القمـص     ويرد يل عمولة البيع والشراء وهذا كله بسبب قوة          



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٥٤{

  
 الذي بصلواته وشفاعته يشفي اهللا أمراضنا ويزيل أتعابنا وييسر  فلتاؤس السرياين 

  .لنا حياتنا ويفرح قلوبنا
  .بركته املقدسة فلتكن معنا آمني

 
 

  
 عـين   أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    من كثرة بركات وشفاعات     

 قررت مع أحد اآلباء الرهبان أن أقدم بركة شكر المسـه املبـارك              أسريتوعن  
العظيم واتفقت مع أبونا الراهب يف الدير أن أعمل طلبية خاصة لكل رهبـان              

ن الحظت أن   وكانت الذكرى األوىل ولك   . الدير يف ذكرى نياحة أبينا القديس     
اخلزينة ال يوجد ا رصيد، وانتظرت عدة أيام حىت يرسل اهللا التدبري الـالزم،              

واتصل يب أبونا الراهب يسألين إذا كانت النية حاضرة لعمل          . ولكن األمر تأخر  
 أم ال؟ ولكين كنت حزيناً وأنا أعـده         أبونا فلتاؤس تلك الطلبية قبل عيد نياحة      

ويف نفس اليوم تضايقت من األمـور       . املاليةبذلك دون أن أشرح له الظروف       
ألبينا وكان أمام املكتب صورة     .  السيارة وأعود للمرتل   ألستقلحويل وخرجت   

 فعاتبته أنين حزين وال أعرف كيف أدبر هذا املبلغ لكي أويف وعـدي              فلتاؤس
 دموعاً وتغلبت عليها وسرت حنـو الـسيارة         عينايوامتألت  . بامسك يف الدير  
لقت باب السيارة ألحترك وإذ بشخص ينقر على الزجاج ألفتح له          ومبجرد أن أغ  

أنا آسـف  : وإذ به أحد التجار الذين يتعاملون معنا ويف يده مظروف ويقول يل      
تأخري، فأخذت منه املظروف وفتحته وإذ به مبلغ أكثر مما كنت أحتاجه            على ال 



a املستحيالت  شفيعa  

  }١٥٥{

  
لفلـوس   أرسـل يل ا    أبونا فلتاؤس ومل أمتالك نفسي من الفرح ليس فقط ألن         

ولكن ألجل سرعة الرد الذي مل يستغرق دقائق وبدالً مـن ذهـايب للمـرتل               
توجهت إىل اجلهة املعينة لعمل الطلبية للدير وسددت كامل الـثمن وأرسـلت      

 قبل عيـد  قديسنا العظيم القمص فلتاؤس السرياين   هذه الربكة إىل الدير باسم      
  .نياحته األول بيوم واحد

  اً آمنيبركته املقدسة تشملنا مجيع
  
  

  الْمـــــــــــِسيحِ  يـــــــــــسوع بِربنـــــــــــا الْغلَبـــــــــــةَ يعطينـــــــــــا الَّـــــــــــذي للَّـــــــــــه شـــــــــــكْراً
   )٥٧: ١٥ كو١( 
––  

  
يتمجد اهللا دائماً يف قديسيه، فهو ال يترك نفسه بال شاهد، بل يف كل وقت               

هللا من أتقيائه شهوداً له، ويؤيدهم بعمـل        ويف كل مكان، ويف كل زمان خيتار ا       
  .املعجزات الفائقة للكثريين

يل أعمال جتارية كثرية، البعض منها هنا يف نيويورك، والبعض اآلخـر يف              
ويف إحدى زيارايت إىل القاهرة ذهبت إىل دير السريان وهناك تقابلت مع            . مصر

 علـى يديـه     ، وقد اختربت عمل اهللا    أبينا القديس القمص فلتاؤس السرياين    
أبينا القديس  املباركة وأعترف بأن اخلري الذي أنا فيه اآلن كان بربكة صلوات            



a القمص فلتاؤس السرياين a 

 }١٥٦{

  
وحينما كنت أزور قدسه يف الدير كان يعطيين زيت بركـة           . القمص فلتاؤس 

  :وهذا الزيت صنع الكثري والكثري من العجائب أذكر منها
ـ           اً جـداً،   يف أحد األيام تقابلت مع أحد أصدقائي األمريكان وكان حزين

أن زوج أخته مصاب بأورام سرطانية بـاملخ        : فسألته عن سبب حزنه فقال يل     
وأن األطباء حاولوا السيطرة على املرض بالعمليات واستئصال األورام ولكنـه           
كان يعاود النمو مرة أخرى وبأسرع مما سبق، وأخرياً قالوا له أنه لـن يعـيش                

 فقلت له هل لديك مـانع أن  .أكثر من شهرين وكانت كل األسرة حزينة جداً   
تأخذ مين زيت مقدس أحضرته من مصر، وقد صلى عليه أحد اآلباء الرهبـان              

، وميكنك أن تضع ملسة بالزيت املقدس القمص فلتاؤس السرياين وهو   القديسني
يف مكان الورم بالرأس، فوافق يف احلال وأخذ مين زجاجة الزيت وشـكرين، مث           

  .لكي تطمئين عليهقلت له أنا منتظر منك مكاملة 
وبعد فترة من الزمن ليست بقليلة، اتصل يب هذا الصديق وأخربين بان لديه             
خرب مفرح جداً يل، فقلت له ماذا حدث؟ فقال يل لقد فعلت كمـا قلـت يل                 
ودهنت رأس زوج شقيقيت بالزيت مكان الورم، وبعد انتهاء املهلة اليت حددها            

 شهرين قاموا بعمل أشعة مقطعية ليعرفوا       األطباء لفترة بقاؤه على احلياة أي بعد      
ويا للعجب فقد حدثت املعجزة الكربى، إذ قد أظهرت األشـعة           . سلوك الورم 

، فطلبوا منـه أن جيـري   %١٠٠أنه ال يوجد أي أورام يف املخ والرأس سليمة          
 يكـرر  شهور، وبعد اطمئنان األطباء طلبوا منه أن         ٣فحوصات وأشعات كل    

 شهور وعندما زاد اطمئنام قالوا      ٩ جعلوها بعد     شهور مث  ٦الفحوصات كل   
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للمريض اآلن تستطيع إجراء الفحوصات واألشعات كل سنة ألنك قد أصبحت       

  .يف أمان من املرض اللعني وهذا شيء غري طبيعي
وبالفعل هذا شيء غري طبيعي بالنسبة لألمريكان، ألنه معجزة كربى صنعها           

  .القمص فلتاؤس السرياينقديسه العظيم رب اد يسوع من خالل 
قديسنا فأشكر ربنا يسوع املسيح من عمق قليب كما أشكر شفيعي وحبييب            

الذي مأل حيايت بأعماله القويـة العظيمـة،        العظيم القمص فلتاؤس السرياين     
  .وليبارك اهللا لنا يف حياتنا بصلواته وشفاعته القوية جداً

  بركة صلواته وشفاعاته فلتكن معنا آمني
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نتقــــدم إليــــك عزيزنــــا القــــارئ باعتــــذارنا وذلــــك لعــــدم متكننــــا مــــن نــــشر           @

كـــــل املعجــــــزات واملواقــــــف الـــــيت وصــــــلت إلينــــــا وذلـــــك لــــــضيق املــــــساحة       
ولكننـا نعـدك بنـشر عـدد كـبري منـها يف       .. املتاحـة وأيـضاً لعـدم التكـرار     

  .كتابنا القادم إذا أحبت مشيئة اهللا
إن البـــاب مــــا زال مفتوحــــاً   .. ا حنــــن جنـــدد الــــدعوة لــــك ولكـــل القــــراء     وهـــ  @

أبينـــــا القمـــــص    والـــــنعم الـــــيت ناهلـــــا الكـــــثريين ممـــــن عرفـــــوا      املعجـــــزات مـــــع جلَ
  . أو الذين صنع معهم معجزة بنعمة اهللا وقوته،فلتاؤس السرياين

أرســل املعجـــزة أو املوقـــف مبينـــاً كيـــف ســـاعدتك تلـــك املعجـــزة يف أن      @
أرســـــــــــلها إلينـــــــــــا فرمبـــــــــــا يـــــــــــسمح اهللا أن تكـــــــــــون      ..  أكثـــــــــــر  تقتـــــــــــرب مـــــــــــن اهللا 

  .رسالتك سبب بركة وسبب رجاء ملن يقرأها أو يسمعها
بالكامـــل حــىت ولــو أردت عـــدم    ) االســم والعنــوان   ( مــع مالحظــة كتابـــة    @

ذكــــر االســــم يف كتابــــة املعجــــزات، واالكتفــــاء بــــذكر احلــــروف األوىل منـــــه        
  .ضرورة لالستفسارفقط، لكي ميكننا االتصال بك يف حالة ال

  :أكتب إلينا على العنوان التايل @
 – وادي النطــــــــــــــــرون  – ديــــــــــــــــر الــــــــــــــــسيدة العــــــــــــــــذراء الــــــــــــــــسريان   ١. ب. ص

  . األنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير–البحرية 
  :أو على الربيد اإللكتروين @

fr.fltaous.alsoriany@gmail.com 
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  تقدمي لنيافة األنبا متاؤس @
  داء إىل روح أبينا القمص فلتاؤس السرياينإه @
  الراهب القمص فلتاؤس السرياين يف سطور @
  :الشفاعة @

  :معناها
  الشفاعة الكفارية: أوالً
  شفاعة الروح القدس: ثانياً
  الشفاعة التوسلية: ثالثاً

شفاعة األحياء على األرض ألجل أحياء آخرين علـى          
  .األرض أيضاً

 .جل املنتقلنيشفاعة األحياء على األرض أل
شفاعة املالئكة والقديسني املنتقلني من أجـل األحيـاء         

 .الذين على األرض
  معجزات حدثت بربكة وصلوات أبينا القمص فلتاؤس السرياين @
  اعتذار ودعوة @
  الفهرس @
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