
 

  

  1القديس مكاريوس ابن صليبه
  

نم                  ان يرعى الغ ًا، وآ آان هناك شابًا اسمه مكاريوس، عندما آان له من العمر ثمانية عشر عام
ل                       ة قت ة أو قصد ارتكب جريم دون رغب وط، وب دعى مري . مع الفتيان اآلخرين بجانب البحيرة التى ت

ى حسب         وبدون علم أى إنسان قام ورحل إلى الصحراء وبذلك اقتنى خوف اهللا            ب، حت ة القري ، ومحب
  .نفسه آال شئ وقضى ثالث سنوات فى الصحراء العارية بال سقف فوق رأسه

الخبرة     د ثالث   . اآلن فى ذلك القطر اليسقط المطر وآل واحد يعرف ذلك سواء بالسمع أو ب وبع
ة اإلله    ة  سنوات بنى لنفسه قالية وسكن هناك خمس وعشرين سنة وجاهد آثيرًا حتى استحق الموهب ي

ة                   ا النبيل سكية وفى جهاداته اة الن د  . أن يعامل األرواح الشريرة باحتقار، وآان سعيدًا جدًا فى الحي ولق
  .  سكنت بجوار هذا الرجل مدة ليست بقصيرة

  مارأيك فى خطية القتل التى ارتكبتها فى صباك؟ : ومرة سألته
ذه ال          : فقال لى     دة آانت     إنى ال أضطرب بسببها، ويجب علّى أن أعترف أن ه ر المتعم ة غي خطي

ى موسى                  ه حت ال أن ه ق د اهللا  "هّى السبب الجيد فى فداء حيلتى، وبشهادة الكتاب يتأآد رأيى، ألن " عب
رك مصر                             ا ت ى ارتكبه ة الت ه من الجريم ه خالل خوف وال أن ة ل ة اإللهي لم يكن ليحسب مستحقًا للرؤي

  .لم الوصايا الروحيةوأتى إلى جبل سيناء حيث حسب مستحقًا ألن يكلم اهللا، ويست
ة              ارات الروحي ط لنوضح أن المه ل فق  واآلن نحن نتحدث بهذا ليس ألننا نود أن نشجع على القتل، ب

ر       رب من الخي ارات   . تنبع من التجارب والشدائد، عندما ُيَحث اإلنسان رغم إرادته أن يقت بعض المه
اريوس أرى     الروحية تنبع من اإلرادة، وبعضها من الشدائد، وفى هذا العمل ا           اريخ مك ه ت لذى أذآر ب

  . أنه ينتمى إلى النوع الثانى
ة                   دما اقترب من نهاي صليب وعن ى شبه ال ان عل اه مرفوعت ًا وذراع اريوس يصلى دائم آان مك

صالة               ى ال ه ف ه وذراعي ع يدي ه ورف ى رآن قاليت ا، وقف ف ببًا فيه م يكن المرض س ى ل المطاف، الت
ا  . وهكذا مصليًا أسلم الروح   دما ج ًا بجانب الحائط         وعن ام ورآه واقف ه الطع ود أن ُيحضر ل ذى تع ء ال

ه       صالة آعادت ًا لل اريوس واقف ًا أن مك ًا ظان ى خارج ان، بق داه مرفوعت الث   . وي ار دام ث د انتظ وبع
ولما لم يجبه بشئ اقترب منه وهزه، ولما رأى أنه          . بارك ياسيد : ساعات، فتح الباب ودخل إليه وقال     

  .ا، ولما أتينا ورأيناه واقفًا على شكل الصليب تعجبناتنيح، جاء إلينا وأخبرن
ره                    ا قب ذلك حفرن اآلن لما وضعناه على األرض خارجًا لم نتمكن من وضع ذراعيه بجانب جسمه، ول

اى ونمت، وسمعت                . على شكل صليب ووضعناه فيه     ه، وغفلت عين ى رحيل وأنا آنت حزينًا جدًا عل
ائالً  ّى ق اء ال ذى أ: "صوتًا ج در ال ه   بالق الل أعمال ن خ ه م ذى حمل ه، ال اء حيات صليب أثن ه ال حب ب

شكل سوف                        نفس ال ه، وب دفن في ذى اشتاق واشتهى أن ي الخيرة، فيه أيضًا سيجد راحته، فى الشكل ال
  ."يقف عن يمين المسيح فى ذلك اليوم

  . ولما سمعت هذه األشياء، استيقظت، ومجدت اهللا وقوة الصليب
          
             

 
   

                                                           
1 Macarius, son of his cross 

  بقلم بالديوس آاتب بستان الرهبان 
  ترجمة مرفت اسكندر


