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سيرة واآلمات أمنا القديسة بين القديسين فوتينى
 
السامرية 

 
 

 المساوية للرسل

 1 :  4يوحنا "  يا سيد أعطني هذا الماء لكى ال أعطش" 

 

فوتينى
 

وأول مةرة . كانة  امةرأة سةامرية مةن مدينةة سةو ا . القديسةة  وهةديدة المسةيل المةيمةة

. ى تحدث ممدا  بنا يسوع المسيل عند بئر يمقوبكان  هى المرأة الت. نقابلدا فى إنجيل القديس يوحنا

 .ويقع هذا البئر عند الطرف الشرقى للوادى الذى يفصل جبل جرزيم وجبل عيبال

 المرأة عند البئر

ولقةد ا تةا  يريةل السةامرة عةن قصةد وقةد كةا  . غاد  يسوع اليدودية وسافر هماالً نحو الجليل

من مرتفمات افرايم إلى مدينة فى السةامرة تةدعى سةو ا  ولقد نزل . يريقاً ال يحب اليدود أ  يمبروه

وإذ كا  المسيل متمبةاً جلةس . وكان  هناك بئر يمقوب. بقرب الضيمة التى وهبدا يمقوب ليوسف ابنه

 (. 6ـ   : 4يوحنا ( )وق  الةديرة)وكا  نحو الساعة السادسة . هادئاً على حجر بقرب البئر

أعطيني ألهرب  أل  : "فقال لدا يسوع. لتستقى ماءً  جاءت امرأة من السامرة تدعى فوتينى

فقال  له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب . تالميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا يماما

أجاب يسوع و قال لدا لو كن  . ال  اليدود ال يماملو  السامريين. و أن  يدودي و أنا امرأة سامريه

قال  له . هو الذي يقول لك أعطيني ألهرب  لطلب  أن  منه فأعطاك ماء حياتملمين عطية هللا و من 

الملك أعةم من أبينا يمقوب الذي . المرأة يا سيد  ال دلو لك و البئر عميقة فمن أين لك الماء الحي

أجاب يسوع و قال لدا كل من يشرب من هذا الماء . أعطانا البئر و هرب مندا هو و بنوه و مواهيه

بل الماء الذي أعطيه . و لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا  فلن يمطش إلى األبد. ضاً يمطش أي

قال  له المرأة يا سيد اعطني هذا الماء لكي ال اعطش و ال . يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية

ة و قال  ليس أجاب  المرأ. آتى إلى هنا الستقي قال لدا يسوع اذهبي وادعي زوجك وتمالي إلى هدنا

قال لدا يسوع حسنا قل  ليس لي زوج ألنه كا  لك  مسة أزواج و الذي لك اآل  ليس هو . لي زوج

آباؤنا سجدوا في هذا الجبل و انتم . قال  له المرأة يا سيد أ ى انك نبي. زوجك هذا قل  بالصدق

امرأة صدقيني  انه تأتى قال لدا يسوع يا . تقولو  أ  في أو هليم الموضع الذي ينبغي أ  يسجد فيه

أما نحن . انتم تسجدو  لما لستم تملمو . ساعة ال في هذا الجبل وال في أو هليم تسجدو  لآلب

و لكن تأتى ساعة و هي اآل  حين الساجدو  الحقيقيو  . ال  الخالص هو من اليدود. فنسجد لما نملم

هللا  وح و الذين يسجدو  . ين لهأل  اآلب يالب مثل هؤالء الساجد. يسجدو  لآلب بالروح و الحل

. قال  له المرأة أنا اعلم أ  مسيا الذي يقال له المسيل يأتي. له فبالروح و الحل ينبغي ا  يسجدوا

و عند ذلك جاء تالميذه و كانوا . قال لدا يسوع أنا الذي أكلمك هو. فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل هيء

فترك  المرأة جرتدا و . أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم ممداو لكن لم يقل . يتمجبو  انه يتكلم مع امرأة

. مض  إلى المدينة و قال  للناس هلموا انةروا إنساناً قال لي كل ما فمل  ألمل هذا هو المسيل

فقال لدم أنا لي يمام . و في إثناء ذلك سأله تالميذه قائلين يا مملم كل. فخرجوا من المدينة وأتوا إليه

قال لدم يسوع . فقال التالميذ بمضدم لبمض ألمل أحداً أتاه بشيء ليأكل. ونه انتمآلكل لستم تمرف

. أما تقولو  أنه يكو  أ بمة اهدر ثم يأتي الحصاد. يمامي أ  اعمل مشيئة الذي أ سلني وأتمم عمله

و الحاصد يأ ذ أجرة و . ها أنا أقول لكم ا فموا أعينكم و انةروا الحقول إندا قد ابيض  للحصاد

ألنه في هذا يصدق القول أ  واحدا يز ع . يجمع ثمرا للحياة األبدية لكي يفرح الزا ع و الحاصد مما
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فآمن . أنا أ سلتكم لتحصدوا ما لم تتمبوا فيه آ رو  تمبوا و انتم قد د لتم على تمبدم. و آ ر يحصد

. نه قال لي كل ما فمل به من تلك المدينة كثيرو  من السامريين بسبب كالم المرأة التي كان  تشدد ا

و . فآمن به اكثر جدا بسبب كالمه. فلما جاء إليه السامريو  سألوه أ  يمكث عندهم فمكث هناك يومين

ألننا نحن قد سممنا و نملم أ  هذا هو بالحقيقة المسيل . قالوا للمرأة إننا لسنا بمد بسبب كالمك نؤمن

 (  4ـ  1: 4يوحنا ". ) مخلص المالم

 .نى بعد حلول الروح القدس يوم الخمسينالقديسة فوتي

بمد صمود  بنا وحلول الروح القدس على الرسل القديسين يوم الخمسين اعتمدت هذه المرأة 

 .المبا كة مع ابنيدا و مس أ وات لدا على يد الرسل

بمد ذلك تبموا جمةيمدم الرسةل بغيةرة متقةدة نحةو المسةيل المخلةص  وبشةروا بالمسةيل مةن مكةا  

 .وحولوا الكثير من الوثنيين من عدم التقوى إلى اإليما  المستقيم بالمسيل.بلد إلى بلد لمكا  ومن

صةةا  اضةةطداد عةةةيم علةةى ( م 66ـ  14)أثنةةاء حكةةم اإلمبرايةةو  الرومةةاني الكةةافر نيةةرو  

يلةب نيةرو  أ  يطةرد جميةع تالميةذهم (. م64)المسيحيين بمد استشداد أئمة الرسل بطةرس و بةولس 

ولم يملم عديمو المقل أنه كلما تمقبوا المؤمنين بالمسيل كلما زادوا وثبتوا أل  . لمسيلوكل من يؤمن با

 (.6 : 6 متى)ـ أى الكنيسة ـ " أبواب الجحيم لن تقوى عليك: "المسيل قال

فةةى ذلةةك الوقةة  كانةة  القديسةةة فةةوتينى بصةةحبة ابندةةا األصةةغر يوسةةى فةةى قرياجنةةة
4
حيةةث كانةةا  

يبشرا  بإنجيل المسيل
1
أمةا االبةن األكبةر للقديسةة . تذبوا الكثيرين من غير المؤمنين إلى المسيل؛ فاج 

وكا  يسلك باستقامة وهدامة فى الحرب وانتصر عدة . فكا  فى الجيش الرومانى وكا  يدعى فيكتو 

وبمةد . إلى  تبة قائد لم يكن اإلمبرايةو  يمةرف أنةه مسةيحى" نيرو "ولما  قاه . مرات على أعدائدم

 .   فيكتو  أ  يمود إلى إيطاليا لكى يقبض على المسيحيين ويماقبدممدة أمر نيرو

إنةى أعلةم جيةداً أيدةا القائةد أنةك : "تكلم سيباستيانوس أمير إيطاليا مع فيكتو  عن هذا األمةر قةائالً 

أمةةك وأ ةةوك يوسةةى أيضةةاً مسةةيحيين وقةةد تبمةةوا بطةةرس وبةةولس ولكةةن  علةةى أى حةةال أنةةا . مسةةيحى 

 ".تك أ  تفمل ما قاله اإلمبرايو  أى تنفيذ أوامره لك بمماقبة المسيحيينأنصحك لكى ال تدلك حيا

. إنى أهتدي أ  أصنع مشيئة ملكي السماوي واألبدي المسيل اإلله الحقيقي: "أجاب فيكتو  القائد

 !"األمر الذى أصد ه نيرو  اإلمبرايو  لتأديب المسيحيين ال أحتمل مجرد سماعه فكيف أنفذه

نى أنصحك كصةديل حقيقةى أ  تفمةل مةا هةو لمصةلحتك  ألنةك إذا جلسة  علةى إ: "أجاب األمير

! كرسى الحكم لتحاكم وتؤدب المسيحيين سوف يشكرك اإلمبرايو   وكل غنى المسيحيين يصبل لةك

انصةحدم أال يملمةوا اليونةانيين . وأكثر من هذا إنى أحثك أ  تبلغ أمك وأ يك أال يبشروا بالمسيل علنةاً 

 ".آبائدم لئال يصيبك أذىأ  ينكروا ديانة 

هللا ال . هللا ال يسمل أ  أفمل ما تكلم  به أى أ  أعاقةب المسةيحيين أو أغتصةب مةالدم: "أجاب فيكتو 

بةالحل أنةا مسةيحى وأهةتاق أ  أكةو  . يسمل أ  أهةير علةى أمةى أو أ ةى لكةى ال يبشةروا بالمسةيل هللا

 ".المستقبلمبشراً بالمسيل مثلدم وحينئذ دعنا نرى أى هر سيأتى به 

وسقط على األ ض بال كالم بسبب اآلالم . بمد أ  نطل بدذا اإلعال  فقد األمير بصره فى الحال

 .الفةيمة التى كان  فى عينيه

والذين كانوا واقفين بالقرب من سيباستيانوس أ ذوه ووضموه علةى سةرير وبقةى هنةاك صةامتاً ثالثةة 

لمةاذا : "فاقترب منةه فيكتةو  وقةال"! له المسيحيين هو هللاإ: "وأ يراً فى اليوم الرابع صرخ قائالً . أيام

 ".أل  المسيل يستدعينى يا فيكتو  الحلو عندى: "أجاب األمير" غيرت  أيك فجأة يا سيباستيانوس؟

                                                           
4
 (.فى تونس حالياً )قرياجنة مدينة ممروفة فى همال أفريقيا  
1
وعبةادتدم . وآلدةتدم تشةمل بمةل وعشةتا وت وملةوخ وآ ةرين. ديانة أهل قرياجنةة نشةأت مةن أصةل ديانةة الفينيقيةين  

 .تشمل ذبائل إنسانية ويقوس هدوانية نجسة
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وفةى اللحةةة التةى . فى الحال وعةه فيكتو  وعرفةه اإليمةا  بالمسةيل وبمةد ذلةك نةال الممموديةة

فخةاف الوثنيةو  لمةا  أوا هةذه . يةة  جةع إليةه بصةره ومجةد هللا رج سيباسةتيانوس مةن جةر  المممود

أسةرعوا جمةيمدم إلةى فيكتةو  الةذى علمدةم . األعجوبة  ولئال يصيبدم ما أصةاب األميةر إذا لةم يؤمنةوا

 .  اإليما  بالمسيل ثم اعتمدوا

كةا  مةن المسةتحيل . بمد قليل ذاع  أ با  ما حدث فى كل  وما وأ يراً وصةل  مسةامع نيةرو 

يخفوا أمر سيباستيانوس والقائد المام إليطاليةا فيكتةو   بةأندم يملنةا  تمةاليم بطةرس وبةولس وبةاقى  أ 

وبةنفس األسةلوب كانةا . وأكثر من هذا كان  فوتينى ويوسى فى قرياجنة حيث أ سلدم الرسل..الرسل

 .يمترفا  بالمسيل بغيرة مثل فيكتو 

. ن من كل إيطاليا  جاالً ونساًء إلةى  ومةاوإذ غضب اإلمبرايو  أ سل  جاله لتجميع المسيحيي

". تمةالوا إلةىي يةا جميةع المتمبةين والثقيلةى األحمةال وأنةا أ يحكةم: "ولكن الةرب هدةر للمسةيحيين قةائالً 

 ".ال تخافوا ألنى ممكم وأنا اهتدى أ  أقدر نيرو  ومن ممه"  ( 6 :    متى )

  بواسطتك أ يد أ  يسةتنير الكثيةرين من اآل  سيكو  اسمك فوتينوس أل: "ثم قال الرب لفيكتو 

عليك أ  تقوى سيباستيانوس بكلماتك من أجل الشدادة حتى إذا جاهد إلى الندايةة يصةير . ويؤمنو  بى

 .ولما نطل بكلمات التشجيع هذه صمد الرب إلى السموات". مبا كاً ومغبوياً 

ت أ  تغةةاد  قرياجنةةة فقةةر . كةةل هةةذا أ علةةن لفةةوتينى القديسةةة باإلضةةافة إلةةى أحةةداث مسةةتقبلية

(Carthage )وكانوا . وصولدا سبب اضطراب فى  وما كلدا. وتذهب إلى  وما مع كثير من المسيحيين

فكا  اعتراف القديسة فوتينى التى بال " من هذه التى أت  بحشد عةيم هكذا؟: "يتساءلو  فى كل مكا 

 .عيب بالمسيل بجرأة زائدة

ن األكبةر لفةةوتينى الةذى أصةةبل اسةمه فوتينةةوس مةةع فةى ذلةةك الوقة  اصةةطحب جنةود نيةةرو  االبةة

 .وأثناء ذلك ق بض على فوتينى وأحضروها وآ رين للمحاكمة أمام نيرو . سيباستيانوس إلى  وما

 ".لماذا جئتم إلينا: "سألدم نيرو  قائالً 

 ".جئنا حتى نملمك أ  تؤمن بالمسيل: "أجاب  القديسة

فقةال . عن قةدوم األميةر سيباسةتيانوس والقائةد المةام فيكتةو وفى تلك اللحةة أعلن الخدام لإلمبرايو  

 ".دعوهم يد لو : "اإلمبرايو 

 ماذا سمم  عنكما؟: "ولما أحضروا فوتينوس و سيباستيانوس إلى اإلمبرايو   ايبدما قائالً 

فنةر نيرو  ذو النفس الخبيثةة هةذ اً ". كل ما سمم  أيدا اإلمبرايو  هو حل: "أجاب القديسا 

فرفةع " أنكةرا المسةيل أم تفضةال  أ  تموتةا ميتةة هةريرة؟: "وقةال لدمةا . وهم يشةددو  للمسةيل إليدما

ال تدع هذا يحدث أيدا الملةك المسةيل أ  ننكةرك ونفصةل أنفسةنا : "القديسا  عيوندم نحو السماء وقاال 

 !"عن إيمانك وعن محبتك

. ى أول واحةدة تسةلم نفسةداوكانة  فةوتين". مةاهى أسةماؤكن؟: "ثم اسةتجوب نيةرو  النسةوة قةائالً 

لقد س مي  فوتينى بواسطة يسوع المسيل إلدى  وهاهي أ تةي األولةى التةى : "فتقدم  القديسة وأجاب 

أ تةةي الثانيةةة فوتةةو  والثالثةةة فةةوتيس  والرابمةةة با اسةةكيفى  والخامسةةة . ولةةدت بمةةدى واسةةمدا أنةةاتولى

ابنى الثانى هو الذى ممى ويةدعى . تينوساألكبر فى أوالدي هو فيكتو  الذى سماه الرب فو. كيرياكى

 ".يوسى

 "هل تماهدتم جميمكم أ  تتألموا من أجل الناصرى وتموتوا من أجله؟: "فقال نيرو  لدم

 ".نمم كلنا نفرح ونسر أ  نموت من أجل محبة  بنا: "أجاب  القديسة فوتينى

ديسةين وأحضةروهم فقبضةوا علةى الق. فأمر الطاغية أ  ت سحل مفاصل أصةابمدم بكةرات حديديةة

واستمر هةذا مةن . ولما وضموا أيديدم على السندا  كا  صوت الطرقات مسموعاً . إلى ساحة التمذيب

ولكن لم . وبذلك كان  أيديدم ت ضرب لمدة ثالث ساعات. الساعة الثالثة فى الندا  إلى الساعة السادسة

 .الضربيشمر الشدداء بدذه المقوبات أبداً بل ولم تتمزق أياديدم نتيجة 
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وحينئةذ حكةم بقطةع . ولما علم نيرو  أ  المقوبة لم تؤثر فةيدم ا تمةش مةن هةذه الةةاهرة الغريبةة

ثم وضةموا يةديدا علةى السةندا  . وفى الحال قبض الجالدو  على فوتينى و بطوا يديدا. أيدى الشدداء

. ا علةى قطةع اليةدوكانوا يكر و  هذا مرات عديدة ولكندم أبداً لةم يقةد و. وبدءوا يضربو  بالسكاكين

وإذ بقيةة  . كةةانوا يضةةربو  ضةةربات عنيفةةة وعديةةدة حتةةى سةةقطوا مةةن اإلعيةةاء علةةى األ ض كمةةوتى

:  6  مزمو   " )الرب لي فال أ اف ماذا يصنع بي اإلنسا : "القديسة بال أذى قدم  الشكر هلل قائلة

6.) 

. لةى يريقةة تفكيةرها تبك اإلمبرايو  وفكر فيما عسى أ  يفمل حتةى يغلةب الشةدداء ويةرجمدم إ

وفةى . وبإ سال فوتينى وأ واتدا الخمس إلى حجرة ذهبيةة فخمةة. فأمر بوضع الرجال فى سجن مةلم

 …دا ل الحجرة وضم  مائدة ذهبية وسبع عروش ذهبية وأدوات ذهبية وملونة للزينة  ومالبس 

. عةة المسةيحيينبمد ذلك ألزم نيرو  ابنته دومنينا أ  تد ل الحجرة مع جوا يدا وتنضم إلةى جما

كمةا وعةد القديسةات أيضةاً . لقد هن ذلك الرجل أنه سيجملدم يغيةرو   أيدةم بواسةطة هةذه المخادعةات

باإلضافة إلى امتالك كل ما بالحجرة . أندم إذا أنكروا المسيل سيكن مفضالت جداً وينلن مجداً وكرامة

أصةحاب الفكةر السةمائى احتقةر  ولكن هذا المحتال كا  هو نفسةه مخةدوعاً أل  القديسةات . وأكثر منه

 .كل هذه الددايا مثل النفاية  ولم يرد  حتى أ  يلمحندا ببصرهن

 ".افرحى يا عروس سيدى: "ولما  أت القديسة فوتينى دومنينا قال 

 "افرحى أن  أيضاً يا سيدتى يا مصباح المسيل: "أجاب  دومنينا

المسةيل  فشةكرت الةرب محتضةنة  فرح  جداً القديسة فوتينى حين سمم  دومنينةا تصةرح باسةم

وأعطة  دومنينةا اسةماً . حينئذ علمتدةا اإليمةا  وتممةدت مةع جوا يدةا المائةة والخمسةو . إياها وقبلتدا

 .جديداً هو أنثوسا

ثةةم أمةةرت أنثوسةةا المبا كةةة  ئيسةةة  ادماتدةةا التةةى تةةدعى سةةتيفانيدا أ  تةةوزع كةةل الحلةةى الذهبيةةة 

 .لفقراءوالنقود التى فى الحجرة الذهبية على ا

وحاالً أمر عبيده بإيقاد أتوناً لمدة سبمة أيام  . وعندما علم نيرو  بدذا تندد بسخط من أعماق قلبه

 .ثم يضموا فوتينى وكل من ممدا فى األتو  ويتركوهم ثالثة أيام

بمد مرو  ثالثة أيام افترض الطاغية أ  النا  أكل  المسيحيين لةذا أمةر  جالةه بفةتل األتةو  وإذا 

فتل الجنود األتو  ووجةدوا القديسةين أصةحاء بةال أذى  . عةام الشدداء باقية فليلقوها فى الندروجدوا 

سةةبحين وممجةةدين هللا وتمجبةةوا كيةةف أ  النةةا  لةةم تمةةس . هةةذا المنةةةر غيةةر المةةادى أذهةةل الةةواقفين. م 

ين وبالرغم من أ  كل من سةمع و أى هةذا األمةر الغيةر يبيمةى والممجةزى كةانوا مندهشة. المسيحيين

 .للغاية إال أندم مجدوا هللا

واسةةةتدعى . ولمةةا أبلغةةةوا الطاغيةةةة بةةةالممجزة أمةةةر بةةةأ  يجملةةوا المسةةةيحيين يشةةةربوا سةةةماً مميتةةةاً 

ةةر مثةةل هةةذه الجرعةةات أعطةةى المبةةاديوس السةةم أوالً لفةةوتينى  . المبةةاديوس السةةاحر الةةذى كةةا  يحضذ

نةا أبةداً أ  نمسةك بأيةدينا مةا أعددتةه نحةن ال يجةب علي: "وقال  للساقى. فأ ذت الشراب السام فى يديدا

وال يجب أ  نشرب منه ألنك غيةر يةاهر  ولكةن لكةى تملةم أيدةا اإلمبرايةو  ويملةم هةذا السةاحر قةوة 

وبمةد ذلةك أجمةل البةاقيين ممةى . مسيحى فأنا أهرب هذا أمام الجميع؛ باسةم سةيدنا يسةوع المسةيل إلدنةا

وبممونة هللا بقوا جميماً بال أى أثةر . الشدداء وهرب  السم وكذلك هرب جميع". يشتركوا فى الشراب

لقةد : "دهش الساحر لدذه الةاهرة  والتف  إلةى القديسةة فةوتينى وقةال. سئ كما لو أندم لم يشربوا هيئاً 

 ".ا ترع  سماً آ ر أقوى إذا هربتيه ولم تموتى فى الحال أنا أيضاً سوف أؤمن بإلدك

فلةم يصةب أى أحةد مةن مجاهةدى المسةيل بةأي . عأحضر المباديوس الجرعة؛ وهرب مندا الجمي

ولمةا أفةاق إلةى نفسةه جمةع فةى الحةال كةل كتةب . ولما  أى السةاحر مةا حةدث بقةى ذاهةالً وسةاكتاً . أذى

 .وإذ آمن بالمسيل اعتمد وأ عطى اسماً جديداً هو ثيئوكليتوس. السحر وألقاها فى النا 
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فأ ذوا ثيئوكليتوس من . ه بالقبض عليهولما علم نيرو  أ  الساحر اعترف بالمسيل  أمر عساكر

وبدذه الطريقة نال . وسط الشدداء المسيحيين وأ رجوه  ا ج أسوا   وما حيث قطموا  أسه بالسيف

 .ثيئوكليتوس المبا ك إكليل الشدادة قبل اآل رين

القديسةين مبتةدئين ( أوتةا  عضةالت) ثم أمر نيرو  كاسر النةاموس   جالةه أ  يقطمةوا أوصةال 

وعنةةةدما حةةةاول الجنةةةود أ  ينفةةةذوا هةةةذه المدمةةةة الشةةةيطانية  ازد ى المسةةةيحيو  . سةةةة فةةةوتينىبالقدي

ولما الحظ اإلمبرايو  أ  هذه المةذابات لةم تفسةد  وحدةم . باإلمبرايو  واحتقروا آلدته كآلدة بال قوة

أفةواه  الممنوية  أمر هذا الطاغية القاسى أ  يصبوا  صاصاً سائالً ممزوجاً مع كبري  بمد غلةيدم فةى

 .وأما الباقيين فصبوا هذا المزيج على هدو هم. المجاهدة فوتينى

إننةةا نشةةكرك أيدةةا : "بمةةد أ  نفةةذ  دامةةه األوامةةر اإلمبرايو يةةة صةةرخ الشةةدداء بصةةوت واحةةد 

مل نيرو  عنةد ". المسيل إلدنا أنك  يب  قلوبنا بالرصاص المغلى كما لو كان  قلوبنا عطشة جداً  ص 

ثةةم بمةةد ذلةةك . ذلك أمةةر بةةأ  يملقةةوا المسةةيحيين ويجلةةدوهم دو  أى اعتبةةا ولةة. سةةماع هةةذا التصةةريل

ومع هةذا كلمةا عةذب الوثنيةو  المسةيحيين كلمةا تقةوى هةؤالء المبةا كو  بالنممةة . يحرقوهم بالمشاعل

أمةةا ذلةةك الشةةقى األحمةةل أى نيةةرو  فقةةد تخيةةل أنةةه يمكةةن أ  يتغلةةب علةةى . اإللديةةة وأعطةةوا الشةةكر هلل

فأمر الجالدين أ  يمزجوا  ماداً بخل وأ  يصبوا هةذا المةزيج الحةامض الالسةع فةى الشدداء بالتمذيب 

ولما بلغوا الطاغية . أثناء هذا أعلن الشدداء أندم اهتموا  ائحة أحلى عسل وهمع المسل. أنف الشدداء

م وبمد هذا أ  يغلقوا عليدم فى سجن مةل. بدذا األمر غضب جداً وأمر الجالدين أ  يفقدوهم أبصا هم

 .وقذ  مملوء بالثمابين السامة

والسةجن ذو الرائحةة النتنةة . حينئةذ ماتة  الثمةابين. بمد أ  حدث هذا سةبل القديسةو  هللا ومجةدوه

سةالم : "تحول  الةلمة إلى نو  سايع ووقف الةرب وسةط القديسةين قةائالً . فاض بمبير ال يقا   بشئ

وفى الحةال ".  ى دائماً ألنى ممك كل أيام حياتكافرح: "ثم أ ذ المخلص يد فوتينى وأقامدا قائالً ". لكم

وبةا كدم الةرب . وإذ  أوا الةرب أمةامدم سةجدوا لةه. عاد البصر إلةى عيةو  الشةدداء علةى كلمةة الةرب

وبينما كةا  الةرب صةاعداً إلةى السةماء سةقط  جةروح الشةدداء مثةل ". كونوا هجما  وأقوياء: "قائالً 

 .قشو  واستمادوا صحتدم

حكم نيرو  ـ كا ه هللا ـ علةى الشةدداء أ  ي تركةوا فةى السةجن ثةالث سةنوات حتةى فى هذه األثناء 

وقد حكم عليدم بمثل هذه المقوبة حتى يمرضدم لكل أنواع الشةدائد واآلالم قاصةداً لدةم . تضمف قواهم

 .ميتة  هيبة

بمد مرو  ثالث سنوات أمر اإلمبرايو  بإ راج أحد  دامه الةذى كةا  فةى السةجن وأ  يمةدموه 

وقةةدموا . وإذ الحةةظ الةةذين ذهبةةوا لينفةةذوا األمةةر أ  المسةةيحيين أصةةحاء  ذكةةروا هةةذا لنيةةرو . السةةيفب

وأعلمةوه أ  الجةب . الةذين أفقةدوهم البصةر قةبالً اآل  يبصةرو  وبصةحة جيةدة" الجليليين"تقريراً بأ  

ل إلى غرفةة ثم وصفوا له أ  السجن قد تحو. الذى كانوا فيه مملوء بالنو  ويفوح منه عبير ال يوصف

فى الحقيقة أسرع  الجموع إلةى السةجن حيةث آمنةوا . مقدسة حيث تمجد إله المسيحيين فى المسيحيين

 .بإله المسيحيين واعتمدوا

وإذ وقف  . فقد نيرو  عقله عند سماع هذا التقرير وأ سل جنوده ليحضروا القديسين أمامه

ال تبشروا باسم المسيل؟ كيف أنكم تنادو  به ألم أوصيكم أ: "القديسة فوتينى وعائلتدا أمامه قال لدم

نحن ال . افمل ما تشتدى: "أجاب القديسو ". فى السجن؟ بسبب هذا سوف تمذبو  بمقوبات كثيرة

 ".نريد أ  نكف عن التبشير بربنا يسوع المسيل كإله حقيقى و الل الكل

أمةر بتمشةيط و. أهمل هذا غضب اإلمبرايو  حتى إنةه حكةم بصةلب القديسةين منكسةي الةرؤوس

بمةدما نفةذ الجةالدو  الوحشةيو  البربريةو  هةذا الحكةم . أجسادهم لمدة ثالثة أيام حتى تنحل أعصةابدم

ثةم عةادوا لينةةروا إ  كةا  . تركوا القديسين مملقةين علةى صةلباندم أ بمةة أيةام أ ةرى تحة  الحراسةة

ونةزل . راس أبصةا همولمةا نةةروا المسةجونين مصةلوبين؛  فجةأة فقةد الحة. المسيحيو  مازالوا أحيةاء
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وبمةد أ  أعطةى التحيةة لشةدداء المسةيل . مالك من السةماء وفةك القديسةين وأنةزلدم مةن علةى الصةلبا 

ونطق  بصالة للرب من . ولكن القديسة فوتينى أهفق  على الجنود المميا . هفاهم من كل ما أصابدم

ض وقة  يويةل حتةى أعلمةوا لةم يمة. أجلدم وفةى الحةال عةاد إلةيدم البصةر  فةآمنوا بالمسةيل واعتمةدوا

يةا  ب : "وبينما هم يقومو  بدذا  نم  القديسةة. فأمر بسلخ جلد المبا كة فوتينى. نيرو  بدذه الحادثة

ولما سلخوا جلد هذه الشديدة المةيمة يرحوهةا فةى بئةر (.  :  1  مزمو  " )قد ا تبرتني وعرفتني

 .جاف و موا جلدها فى الندر

سيباستيانوس وفوتينوس ويوسةى فقةد أمسةكوهم وقطمةوا أعضةاءهم أما باقى الشدداء الرجال أى 

أمةا . ثةم حبسةوهم فةى حمةام قةديم. بمد ذلك سةلخوا جلةدهم و مةوه فةى الندةر. التناسلية و موها للكالب

فةأمر . أناتولى وفوتو وفوتيس وبا سكيفى وكيرياكى فقةد أحضةروهن أمةام نيةرو : األ وات الخمسة 

ولكن لما أتى  جال اإلمبرايةو  ليسةلخوا جلةد القديسةة فةوتيس . لخدنبقطع ثدى كل واحدة مندن ثم س

وقام  بنفسدا بسلخ جلدها بشجاعة وجرأة حتى أ  الطاغية ذهةل مةن . لم تدع أحد من الرجال يمسكدا

 .هذه النفس الثابتة المزم

بط فةأمر بةر. حينئذ أمر ذاك الرجل ذو القلب الشرير األسود بمقوبات مميتة ومفجمة على فوتيس

ولما قطموا الحبةال . قمة هجرتين فى حديقته بالحبال وأ  يميلوهما حتى يربطوا المبا كة فوتيس بدما

ثةم أمةر ذلةك . انشق  مجاهدة المسيل فوتيس إلى نصفين وعند هذا أسلم  نفسدا المقدسةة فةى يةدى هللا

 .النجس نيرو  بقطع  ؤوس كل القديسين اآل رين ما عدا فوتينى

المبا كة من البئر ويرحوهةا فةى السةجن إال أندةا حزنة  ألندةا لةم تحةظ بإكليةل  ثم  فموا فوتينى

وألندا اهتد  أ  تشابه المسيل فى الطاعة واأللم تضرع  إلى هللا من أجل هذه . الشدادة مع اآل رين

فةدر لدا مالك الةرب و هةمدا ثةالث مةرات بمالمةة الصةليب المكةرم والمحيةى  وهةفى كةل . الو ية

. مد بضمة أيام بينما كان  القديسة فوتينى تسبل وتبا ك هللا أسلم  نفسدا الغالية فى يديهوب. جراحاتدا

فلةنكن نحةن . وهكذا انتقل  مع كل  فقاءهةا المجاهةدين إلةى هللا المشةتدى جةداً ونةالوا ملكوتةه السةماوى

 .أمين. أيضاً مستحقين أ  ننال صلواتدم

 

ى التى تسبحك لن تمطش إلى األبدأن  يا ب منح  السامرية ممرفة قوتك ولذلك ه
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