
2022السنة الثامنة عشرة                                                                                                                         العدد الثاني عشر، أيلول
______________________________________________________________________________

اشتراك المسيحيين في صليب المسيح
األرشمندريت جاورجيوس كابسانيس، رئيس دير غريغورويو، الجبل المقدس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

الذين على  أن  يقول  فهو  صليبًا.  حاملين  أيضًا  هم  يعيشوا  أن  تالميذه  من  الرب  طلب  لبطرس،  توبيخه   بعد 
متى  .(.24:16 ىتم)يرغبون في اتباعه أن ينكروا أنفسهم، ويحملوا صليبهم ويتبعوه 

أنتما ال تعرفان ما تطلبان. أيمكنكما أنِاأجاب المسيح   نأ امكنكميأ .نابلطت ام نافرعت ال امتنأ"بَني زبدى وأمهما عندما طلبوا منه أن يجلسا بجانبه: 
متى  ،،، 20 ىتم)تشربا الكأس التي أشربها، وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها؟   .(. يتضح من كلمات الرب ه،،ذه20 

راجع بطرس األولىلأن المسيح تألم  .(.21:2 ىتم)يترك لنا مثاالً حتى نتمكن من السير على خطاه 
عالمة للمسيح، بل هو أيض،،ًا طريق،،ة حي،،اة للمس،،يحيين، أو رمز أو  تصور مسبق أو  نأ امكنكميأ .نابلطت ام نافرعت ال امتنأ"ليس الصليب مجرد  نأ امكنكميأ .نابلطت ام نافرعت ال امتنأ" نأ امكنكميأ .نابلطت ام نافرعت ال امتنأ" نأ امكنكميأ .نابلطت ام نافرعت ال امتنأ" نأ امكنكميأ .نابلطت ام نافرعت ال امتنأ"  نأ امكنكميأ .نابلطت ام نافرعت ال امتنأ"

للمسيحيين. [فيرعتلا لأب] [بأل التعريف باألحرى طريقة الحياة 
 تمامًا كما ال يمكن التفكير في المسيح الحقيقي بدون الصليب، فال يمكن تص،،ور وج،،ود مس،،يحي حقيقي ب،،دون
 صليب، أي المشاركة في صليب المسيح. كما يخبرنا المخلص نفسه، أولئك الذين ال يحملون ص،،ليبهم ويتبعون،،ه

لوقا  .(.27:14 ىتم)ال يمكن أن يكونوا تالميذه 
ولكن ما معنى أن أتبع المسيح وأحمل صليبي، أي أن أختبر الصليب في حياتي؟
غالطي،،ة   .(. إن،،ني أنك،،ر ذاتي الس،،ابقة24:5 ىتم)إن الذين ينتمون إلى المسيح يص،،لبون الجس،،د ب،،األهواء والش،،هوات 

.واألهواء الخاطئة األنانيةوأسعى جاهدًا ألستأصل من داخلي النزعة األنانية وحب الذات 
 إن أشكال محبة الذات هي: قلة اإليمان أو انعدامه على اإلطالق؛ الالمباالة تجاه اآلخرين بل واألس،،وأ من ذل،،ك،
 استغاللهم؛ اّتباع مذهب المتعة والجسد؛ الجشع والبخل؛ الحقد واالفتراء، وكل عمل يج،،رح اآلخ،،رين وي،،ؤلمهم؛

الطموح والمجد الباطل.
 بحس،،ب اآلب،،اء القديس،،ين، إذا كنَت تحب نفس،،ك، فال يمكن،،ك أن تحّب اهلل وال أن تحّب اآلخ،،رين. ق،،د تتظ،،اهر

بالقيام بذلك ولكن في أعماقك تحّب نفسك فقط وهي محبة غير صحية في ذلك.
 ما لم نصلب محبتنا لذواتنا بصليب المسيح، ال يمكننا أن نكون تالميذ حقيقيين له، ألننا ال نستطيع أن نكتس،،،ب

محبته الحقيقية. 
َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي ِبِه َقْد ُصِلَب ْفَتِخَر اxالَّ ِبَصِليِب َربِّ yْن ا yَحاَشا ِلي ا  نأ امكنكميأ .نابلطت ام نافرعت ال امتنأ"لهذا يقول القديس بولس، المقلِّد للمسيح: 

غالطية  َنا ِلْلَعالَِم  y(.14:6 ةيطالغ) ” ىتم)اْلَعالَُم ِلي َوا.
العالم هو عالقتنا القاسية بالع،،الم، أي  نأ امكنكميأ .نابلطت ام نافرعت ال امتنأ"بحسب القديس إسحق،  ق،،د ص،،لب الع،،الم لي وأن،،اأهواؤنانأ امكنكميأ .نابلطت ام نافرعت ال امتنأ"  نأ امكنكميأ .نابلطت ام نافرعت ال امتنأ". ل،،ذا، ف،،إن 

نأ امكنكميأ .نابلطت ام نافرعت ال امتنأ"للعالم تعني أنني ال أتجنب الخطايا نفسها وحسب، بل أيضًا الرغبات الخاطئة واألفكار الخاطئة.

ْدَنايمكننا  يِح اْعَتَم،، وَع اْلَمس،،ِ كُلَّ َمِن اْعَتَمَد ِلَيس،،ُ  نأ امكنكميأ .نابلطت ام نافرعت ال امتنأ"تحقيق هذا اإلماتة ألننا أسراريًا قد متنا مع المسيح وقمنا معه. 
رومية  في جدة الحياة  ، ولذا فنحن قادرون على السلوك  نأ امكنكميأ .نابلطت ام نافرعت ال امتنأ" ىتم)ِلَمْوِتِه نأ امكنكميأ .نابلطت ام نافرعت ال امتنأ" .(.4-3:6نأ امكنكميأ .نابلطت ام نافرعت ال امتنأ"
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في حياتنا الميتة، قد ُمنحنا من خالل المعمودية المقدسة الحياة الجديدة في المسيح.
. لق،،د ُمنحن،،ا هي الجهاد بعد المعمودية، تصبح الحياة المسيحية  أفع،،ال اإلمكان،،ات إلى  نأ امكنكميأ .نابلطت ام نافرعت ال امتنأ"لتحويل  نأ امكنكميأ .نابلطت ام نافرعت ال امتنأ" نأ امكنكميأ .نابلطت ام نافرعت ال امتنأ"   منجه،،ادًانأ امكنكميأ .نابلطت ام نافرعت ال امتنأ"

ر ك،،ل عنص،،ر من عناص،،ر ذواتن،،ا الس،،ابقةأجل حياتنا في المس،،يح، وهي حي،،اة جدي،،دة متج،،ددة، لننت  ص،،ر ونغّي،،
والميتة. هذا الجهاد هو الصليب.

Source:  Archimandrite  Georgios  Kapsanis,  Abbot  of  the  Holy  Monastery  of  Gregoriou.  The 
Participation  of  Christians  in  the  Cross  of  Christ.  Pemptousia.  20  September  2022. 
https://pemptousia.com/2022/09/the-participation-of-christians-in-the-cross-of-christ/
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