
  الواليات المتحدة األمريكية
  ١٩٩٦ – إعداد دير الشهيد بمريوط –" الشهيد العظيم مارمينا العجائبي" نقال عن آتاب 

  : بالواليات المتحدة األمريكية الراهب بأحد أديرة الروم األرثوذآس  "ب"ذآريات األب

ه خصوصا        " ب"تقابل هناك مع األب      ، عندما سافر القس رافائيل أفامينا إلى الواليات المتحدة األمريكية للعالج          رح ب ذي ف ال

ل   هذا  م أرسل   ١٩٩٢ يونيو   ٢٠وفى   .لما علم أنه من دير الشهيد الذي يحبه أي دير الشهيد مينا بمصر             األب إلى القس رافائي

  :طابومما ورد في هذا الخ ويروى فيه ذآرياته مع القديس مينا،  يفيض بالمحبة– باللغة اإلنجليزية –أفامينا خطابا 

  

  أيقونة القديس مينا

سادسة من عمري         ا (إني أحب القديس مينا الشهيد المصري العظيم وذلك منذ آنت في الخامسة أو ال آنت مع جدتي    ) وقتم

ال                 صغيرة في آهوف الجب ائس ال ات من الكن د  ، وهى أصال من قرية بروآوبيون بكبادوآيا في ترآيا حيث آان يوجد المئ وبع

ات واألدوات المقدسة            م غادر ١٩٢٢نكبة عام    ة من األيقون م األشياء الثمين املين معه اقون من المسيحيين ح ان  . ها الب وآ

ا               ديس مين ال        ، ضمن األيقونات التي احتفظت بها جدتي أيقونة رائعة ومغطاة بالفضة للق ا أسرتها من عدة أجي ، آانت تمتلكه

ودة من شفاء وإيجاد األش، وهذه األيقونة أجرت الكثير من المعجزات     ىء مصباحها     ، ياء المفق دما ينطف دق عن ا  . وآانت ت و أن

  .     ومرارا عديدة سمعتها تدق، آصبي آنت أشعر بالخشوع من هذه المعجزات

ات                           ا ترآت الوالي ة والعشرون وقتم ى سن الحادي ولتي وحت ذ طف ا من آنت معتادا أن أقوم بتنظيفها وتلميع الفضة التي تغطيه

.وأعتقد أنى نشأت في حماية القديس مينا. مقدس ألصير راهباالمتحدة وذهبت إلى الجبل ال

  

ظهور القديس مينا

آان على أن أتخذ قرارا في موضوع هام ولم أجد من أستشيره في          ،  وأنا في سن الخامسة والعشرين وبعد أن أصبحت راهبا        

صباح      وعن،  فأخذت أصلى طوال الليل لمخلصنا والقديسة والدة اإلله       .هذا الموضوع الروحى   رب ال دا       –دما أقت ا ج  وآنت متعب

ائط فغلبني النعاس في الحال                       – ى الح ل          ،  جلست على األرض في حجرتي وأسندت ظهري إل ان جمي ووجدت نفسي في مك

وفى وسط هذا المكان أشرقت القديسة والدة اإلله تحمل الطفل يسع فشعرت بالرهبة واقتربت ألنحني تبجيال          ، ومملوء بالنور   

ل         ، وآذلك فعل اإلله الطفل     ، فابتسمت لي بعطف آأم ُمحبة      ، ة  لسيدتنا الملك  ه الطف ا هي واإلل وألني آنت متجها بنظرى نحوه

ا     ، فالتفت ألنظر ، ولكنها أشارت ألي أحدى االتجاهات     .ي أحد في حضرتها المقدسة      لم أالحظ أي شيء أو أ     ، ديس مين فإذا بالق

ه المقدسة        ، مينافإمتألت سعادة برؤية القديس     ، يلمع في درع فضي    ل أيقونت وتذآرت طفولتي وسني و شبابي عندما آنت أقب

ى صدره   . في ديترويت وألمع غطائها الفضي     ذي آنت     ، ومن الفرح اقتربت وقبلت القديس الشهيد عل وأعلمني بالموضوع ال

 أشعر بالتعب من سهر      وآنت منتعشا ولم  ، حينئذ استيقظت ولدى إحساس جميل بالسالم العميق والبهجة       . أصلى من أجله ليال   

. ووالدة اإلله والقديس مينا على محبتهم، وشكرت مخلصي. هذه الليلة

  

األيقونة التي يحبها

ا                ديس مين ة المقدسة التي للق د األيقون ا أن رأتني   .وبعد حوالي شهرين قمت بزيارة ديترويت وذهبت لرؤية جدتي ولتمجي وم

ا سترحل عن       حتى فرحت وعرفتني أنها آانت مشتاقة جدا لرؤيا     ا ألنه ا فيه ي وأخبرتني أن هذه هي المرة األخيرة التي أراه

و     ، وأنها تود أن تعطيني أيقونة القديس مينا حتى أصلي لها دائما       ، هذا العالم  ذا في يوني ان ه وفى سبتمبر من    .  م١٩٦٠وآ

ني وأفراحي      ومنذ ذلك الوقت وأيقونة القديس مينا معي دائما في آل أحزا. ذات العام رقدت في الرب



:حصان الشهيد مينا

دا       ر   ، آانت السنوات األولي لي آراهب في هذا البلد صعبة ج ردي وفقي ا     ، آنت بمف ا آنت أبقي جائع را م م أآن    ، وآثي ولكني ل

اني    ، وحاول الشيطان عدونا أن يثبط همتي في أن أبقي راهبا         . أهتم فقد تدربت علي الصوم منذ طفولتي       لآلسف فالكاهن اليون

د     ، رفني بأني آنت مخبوال عندما قررت أن أآون راهبا في القرن العشرين           ع ذا البل أن أحلق       . خاصة في ه اعى ب اولوا أقن ، وح

سة ي الكني روس ف ة األآلي ضم لهيئ ا. وأن ون راهب أن أآ سكت ب ي تم قفا أو  ، و لكن ون أس ن أن أآ ضل م اري أف ي اعتب ذا ف فه

اء في الصحراء                 ، ولكن لألسف   ، فقد أحببت آباء البرية   ، بطريرآا ي البق درة عل ي الق م يكن ل اي   –ل سبب خطاي فبقيت في   –ب

ان حزني شديد   ، وبكيت ،  ولقد صمت في الليل– بالروح أآثر من الجسد –ولهذا قاسيت آثيرا  . وسط عدة مدن   شفعت  ، وآ وت

. بالقديس جرجس والقديس مينا اللذان يحمياني ويساعداني ويحفظاني

ك   بل أتكلم أيضا مع حصانه    ، آنت في شدة حزني لم أآن فقط أصلي للقديس مينا         ،  بمفردي وفي الفترة األولي عندما آنت      وذل

ذا           ، من حيرتي  صنا             ،  وآنت أطلب منه أن يأتي وينزعني من وادي الدموع والحزن ه اة حيث مخل ي أرض الحي ذهب بي إل وي

.     تنهدا حيث تمسح آل دمعةحيث ال ألما وال دموعا و ال حزنا و ال، شمس البر يشرق بلمعان أآثر من الشمس

ا        . ولم تأتي معونة  ...وقد أغلقت السماء أمامى   ... فصمت وصليت ، ومرة آنت حزينا حتى الموت     ولكن في أحد األيام آنت واقف

ذبح    ( ة القداس بحزن عظيم وقلب ثقيل أمام المائدة المقدسة           في صال  دما رأيت             ) أي الم ابتني الدهشة عن ًا فانت و التفت جانب

ة فرسان،           ) جمع فرس أي حصان    (ساحة واسعة يشملها نور غير محدود، ورأيت خمسة أفراس           ا أربع دوا نحوى و عليه تع

ة     ، لى هؤالء الفرسانوالخامس ليس عليه راآب و عندما اقتربوا منى تعرفت ع   ديس جرجس و الثالث وهم الشهيد العظيم الق

م      :  إخوة الكبادوآيين وهم  د له ذين نعي سيبوس ، وال سيبوس ،و ميلي ة    (سبيسيبوس ، ألي سة اليوناني سادس   ) في الكني في ال

ًا   ًا عظيم بهم حب ذين أح اير، وال ن ين ائالً . عشر م ة ق تهم التحي ى أعطي وا من دما اقترب اآ: " وعن اء طوب شبان األتقي ا ال م أيه

  ".....  .وشهداء المسيح، من أين جئتم، وإلى أين أنتم ذاهبون ؟ 

ه           " و المصري أرسل حصانه، ليأخذك إلى الملك        :"    ثم قال القديس جرجس       ور أن ى الف وعندما سمعت المصرى أدرآت عل

، و لكنى لم يسبق لي أن رآبت فرسًا وأخشى          أنا ال أعرف آيف أشكره و أشكرك      : " يقصد القديس مينا الذي يحميني، ثم قلت      

سقط             : " فأجابني القديس جرجس  ". أن أسقط إذا رآبته      ن ت ، "ال تخف يا أبى، سوف أرآب بجوارك و أمسكك من وسطك فل

دما                        ى سعيدًا عن قال ذلك ثم انحنى إلى أسفل من على حصانه و أمسكني من وسطي ليريني آيف سيمسكني،  و آنت في داخل

ام                         احتضني ا  داس أم ك وجدت نفسى في الق د ذل ه ، وعن ه في آتف صغير و قبلت لقديس جرجس ، فعانقته في صدره آالطفل ال

  .المائدة المقدسة ، ووجدت أنه لم يفوتنى أى شئ من الصلوات ، وأن أحدًا لم ينتبه لما حدث 

سنوات أتحدث إ           ى آنت ل ذآرت أن ى        لقد آان مثل حلم جميل مريح لى في هذا الوقت ، و ت ا في أحزان ديس مين ى حصان الق ل

  .وسألته الحضور ليحملنى من هذا المكان المملوء باألحزان و التجارب 

  صورة القديس مينا من مصر

 أغسطس طلبت أن أعفى    ١٥، وعندما حان عيد نياحة القديسة والدة اإلله في    ....   ومرت السنوات بأحزان آثيرة وتجارب        

د ،      من الخدمة، ولكن األب رئيس الد      ير طلب منى أن أتشجع وأصلى ، فحضرت في الساعة السادسة مساء لصالة عشية العي

: فقلت   " هل رأيت الهدية التى أرسلها لك األب المصرى ؟           : " وآان قلبى مثقل آميت وقبل أن أبدأ سألنى األب رئيس الدير            

م أر شئ "  ى ل دير  " أن يس ال ى األب رئ اك شئ وصل فعرفن م أن هن ن أعل م أآ صالة فل دء ال ل ب ًا حضر قب أن شخصًا قبطي

ديس         . وأحضر لى هدية من األب رافائيل ، ثم قال أنها في المكتب     رة للق ة آبي ة فوتوغرافي ى المكتب فوجدت أيقون ذهبت إل ف

ا شعاع ودخل في        . )م  ١٧/٨/١٩٩١تاريخ اإلهداء   (  .مينا الشهيد العظيم      وفى اللحظة التى فيها رأيت األيقونة ، أنطلق منه



وما آنت أنتظره حضر    . وتصورت أن القديس مينا بذاته قد جاء على حصانه إلىَّ ليقوينى في أحزانى              . قلبى ، فإنفجرت باآيًا     

  ) . العجائبى يأ( إلىَّ مباشرة من الصحراء المصرية ، ومن مزار الشهيد القديس مينا صانع المعجزات 

ذى أرسلته        أ،لو أرسلت لى آل ثروات مصر   حبيبى أبونا رافائيل     الكنز ال ارن ب ذه ال تق و أرسلت لى آل آنوز بيت فرعون فه

  .أيقونة القديس مينا من موطنه األصلى من مزاره في الصحراء المصرية ، لى 

  .ووصلت في أنسب األوقات، أتت وسط أحزانى الكثيرة ، هذا اإلفتقاد و التعزية اإللهية ، هذا الكنز العظيم 

وليهدئ ،امىَّ القديس مينا المصرى أتى إلىَّ في وقت آنت فيه في أشد الحاجة لينقذني من يأسى مرة أخرى حبيبى العظيم وح    

ى منتصف   .ولقد أستخدم محبتك اإللهية ومالك الرحمة في محنتى العظيمة ،قلبى ويريح روحى     فبكيت طوال عشية العيد وحت

صبا ى ال ل وحت ة اللي ى وبكيت بقي ى قاليت ة إل م أخذت األيقون ل ث ا اللي ديس مين ا وأشكر الق م أعود ألقبله ة ث ل األيقون ح وأقب

.وعطف محبتك على هذا اإلفتقاد العظيم المفرح  

ذا            ، أنه القديس مينا بنفسه وباباآم العظيم األنبا آيرلس       :حبيبي أبونا  ة وه هما اللذان ألهما قلبك لترسل لي هذه الهدية المبارآ

...........آيف أشكرك ،الكنز العظيم 

ك                أني آ  ديس    ،من اجل صحتك وخالصك         ،ل يوم وأثناء الليل أضئ الشموع وأقبل القديس مينا وأصلي من أجل وليبارآك الق

.وأرجوك وأنت في دير القديس مينا أن تقبل جسده من أجلي آل يوم ، ........مينا ويحميك 

الختام 

أبا أنطونيوس  :مثل الألباء األولين ، أمورِِِا مشترآة آثيرة ولكن بيننا......... ، يحزني آثيرا يا أبي أننا لسنا من طائفة واحدة       

............   أثناسيس والبابا آيرلس ، .........،مكاريوس الكبير ، بوال البسيط ، بوال الطيبى ، الكبير

  .     آمين آمين آمين ،بصلوات آبائنا العظماء والقديس مينا تجعلنا مستحقين لنكون متحدين مرة أخرى في اإليمان الحقيقي 

 ]انتهي الخطاب  [  

  

  قالوا عن القديس مينا

  :قال، باء دير مارمينا بمريوط  صورة الشهيد مينا هدية من احد آ) ب(عندما وصلت الراهب األمريكي األب  •

ي     ، أو أرسلت لي آل آنوز بيت فرعون  ، لو أرسلت لي آل ثروات مصر      ذي أرسلته ل الكنز ال ة ا ،فهذه ال تقارن ب ديس  أيقون لق

  . من مزاره بالصحراء المصرية ، مينا من موطنه األصلي 

  لقديس مينا شفيعنا ا •

  .يشع علينا بأبهى األنوار السمائية

  .قلوبنا تتهلل بصوت عال من أجلك

  .في يوم وفاتنا ال تترآنا بل قدنا إلي النور األبدي

)  م١٩١٤( ون دينسيل ألمانياتاألب أن

 .جندي المسيح المتميز •

.ب اليوناني جراسيوسالراه  

  

  

  


