
  م واخته القديسة سارها مار بهنشهيدال
ملك الفرس ، وحدث أن ساره أصيبت بالجذام وتعب والديها ليجدوا " سنحاريب " أبوهما هو الملك الوثنى 

لها الشفاء دون جدوى ، وكان أحد النساك يدعى متى قد هرب وسكن فى الجبال بمملكة سنحاريب ، 
  . ليه كثيرون يصلى عليهم فيشفيهم الرب وأنعم الرب عليه بموهبة الشفاء ، ويتردد ع

ذات يوم خرج القديس بهنام مع اربعين من غلمانه للصيد ، وأخذ يطارد بعض الحيوانات حتى افترق عن 
اذهب إلى القديس متى الساكن : غلمانه وأمسى عليه الليل ، فبات فى مكانه ، ليرى فى نومه من يقول له 

فى الصباح خرج بهنام يفتش حتى .  فيشفيها الرب من مرضها فى هذا الجبل وهو يصلى ألختك ساره
وجد مغارة الناسك فسجد بين يديه ، وعرفه بالرؤيا التى رآها ، فوعظه القديس متى وعلمه طريق الحياة 

إلى القديس متى وعلى يديه آمنا وأعتمدا ) بهنام وساره ( ، فرجع إلى مدينته وأعلم والدته ، فخرجا 
  .ورجعا فرحين 

علم الملك سنحاريب بما حدث فسأل ساره عمن شفاها ، فقالت له ان الرب يسوع المسيح هو الذى وهبها ف
العقاب ، الشفاء على يد القديس متى ، وليست الكواكب التى يعبدها ، فغضب الملك على ولديه وهددهما ب

فلما كان الليل تشاور بهنام مع أخته أن يمضيا إلى الجبل ، فركبا ومضى . فلم يرجعا عن رأيهما الصالح 
معهم بعض أصحابهما خفية ، فلما سمع الملك ظن أنهما هربا ، فأمر جماعة من عسكره أن يركبوا 

ولما . ما بالسيف فناال اكليل الحياة ويتبعوهما ، وقال لهم حيثما وجدتوهما أقتلوهما ، ففعل العسكر وقتلوه
علم الملك بذلك اعتراه روح نجس وصار يعذبه عذاباً أليماً ، فأرسلت الملكة إلى القديس متى فصلى على 

الملك ، فوهبه الرب الشفاء بصالة القديس ، فصار الملك والملكة مسيحيين ومؤمنين باسم السيد المسيح 
لى جسدى القديسين ديراً عظيماً سكن فيه القديس متى زماناً طويالً وجماعة من أهل المملكة ، وبنوا ع

 كيهك 14تذكار شهادتهما . ووضع فيه جسدى القديسين بهنام وساره وظهرت من جسديهما آيات عظيمة 

. 


