
١القديس مينا الراهب بدير الميطانيا

" سلم السماء ودرجات الفضائل"ذآره القديس يوحنا الدرجي في آتابه الشهير . غير مذآور في السنكسار أو في الدفنار

  .في المقالة الرابعة عن الطاعة، وذلك في حديثه عما رآه في زيارته ألحد األديرة في القرن السادس الميالدي

 ٣، وهذا الدير لم يخربه الفرس"التوبة" ويسمى أيضًا دير الميطانيا ٢ا راهبًا في دير يسمى آانوبوسآلن القديس مين

 اإلسكندريه، ويبدو أنه آان من األديرة الهامة في ذلك العصر، إذ أن البابا بنيامين الثامن والثالثون ي شرقشماللوقوعه 

  .آان من رهبانه) ٦٦١-٦٢٢(

 عامًا في نفس الدير وشغل ٥٩النسيان ذآرى هذا الناسك المكرم الذي قضى من عمره إن يوحنا الدرجي أنقذ من "

األعمال المتعددة في الدير عدا رئاسة الدير التي رفضها باستمرار، وآان منكرًا لذاته، حتى أنه لم يكن يتصرف أبدًا من 

٤"ن أن يسجد له لألرض ويطلب برآتهتلقاء نفسه، ويحترم رئيس الدير احترامًا زائدًا، فال يذهب الى قاليته دو

  :ويذآر القديس يوحنا الدرجي عنه

لم يشأ الرب أن يحرمني من صالة أب قديس أخذه اهللا إليه قبل مغادرتي الدير باسبوع واحد، رجًال عجيبًا يدعى ميناس، "

وفي اليوم الثالث . ال متعددة عامًا اضطلع خاللها باعم٥٩وآان هو الرجل الثاني في الشرآة بعد الرئيس، عاش في الدير 

لرقاده وبعد اتمام صلوات التجنيز، امتأل المكان آله برائحة زآية فجأة، فطلب الرئيس آشف التابوت الذي وضع فيه 

أنظروا إن عرق : جسده، فرأينا جميعًا طيبًا زآيًا يفيض من قدميه الكريمتين آأنه من ينبوعين، فقال المعلم إذ ذاك للجميع

  "عابه الكثيرة قد تقدم هللا آمثلِ طيب مقبول حقًاقدميه وأت

  :وقد حدثنا اآلباء عن الكثير من األعمال النادرة التي للقديس ميناس، ومن بينها

أراد الرئيس مرة أن يمتحن صبر القديس ميناس، فلما أتي إليه عند المساء وسجد له لألرض طالبًا تعليماته آالعادة، 

ترآه الرئيس هكذا منطرحًا مدة طويلة الى أن حان موعد الصالة وعندئذ بارآه، وبعد أن وبخه على محبته للظهور وعدم 

  "سوف يحتمل آل هذا بشجاعة فإنه صنع هذا لمنفعة اآلخرينصبره أنهضه، وألن الرئيس آان يعلم أن ميناس 

إن تصرف القديس دليل على أنه رجل طاعة وتواضع، وهو أيضا يجاري داود النبي في حبه للتسبيح بالمزامير، لقد ظل 

ن أن يتبرم، ساجدًا الى األرض أمام الرئيس لمدة طويلة تلى خاللها سفر المزامير بأآمله، وانتظر هذه المدة الطويلة دو

. وحتى دون أن يكون داخله شعور بالتبرم أوالملل بل على العكس قضى هذا الوقت الطويل في التسبيح بتالوة المزامير

هذا التصرف الذي قد يراه اإلنسان العادي تجاهًال واحتقارًا من الرئيس ، رآه القديس فرصة للصالة، فرصة يقضيها في 

ومقابل أن شفتيه آانتا تفيضان . طلق لسانه بالتسبيح وشفتاه المبارآتان بالصالةمخاطبة القدوس السماوي، لذلك ان

 .برائحة التسبيح الزآية، فاضت قدماه طيبًا زآيًا في اليوم الثالث لنياحته
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