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ماذا يعني الصليب لنا اليوم؟
األب روبير ميكلين

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

الحياة والواهب  الغالب  وموته  المسيح  صليب  لنفهماللَذين ،إن  لنا  بالنسبة  جدًا  مهمان  الموت،  يدّمر  بهما    
مصصا الصصذي تعنيصصه قصصوة الصصصليب بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"ونستوعب كمسيحيين أرثوذكسصصيين فالكنيسصصة تطلب منصصا أن نسصصأل أنفسصصنا   بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام" انسفنأ لأسن نأ انم بلطت ةسينكلاف …

بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"بالنسبة لي شخصيًا إذ أعيش في العالم اليوم؟

 الغارقصصة فيو ،لألسف، لقد فقد الصليب معناه، الشخصصصي والجمصصاعي،لصصدى كثصصيرين في الثقافصصة الدهريصصة اليصصوم
 أولويات الحياة اليومية، حيث تحتل الكنيسة المرتبصصة الخلفيصصة بين العديصصد من األولويصصات الزمنيصصة األخصصرى. إن
 المصطلحات التي يفكّر بها العالم الدهري هي مثصصل: كصصل مصصا أختصصبره هنصصا واآلن، كصصل مصصا أراه وألمسصصه ، هصصو مصصدى

وُت!  َنا َغًدا َنُمصص كُْل َوَنْشَرْب َألWنَّ َفْلَنا] )وجودي وما هو معروف، لذلك  بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"  ببس وه اذه ،ًايئزج .(. جزئيصصًا، هصصذا هصصو سصصبب32:15 كورنثصصوس 1بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"
، عندما يصّر علينصصا على عصصدم حرمصصان أنفسصصنا من أي شصصيء؛ أنا أوَألً بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"حّث العالم على التركيز على الذات واألنا،   بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"
 باختصار، تقودنا ثقافتنا إلى الخمول الروحي والموت الروحي وتشجعهما. لهذا السبب، إن الحفاظ على الصصصيام
إضصصافية يمكن َدم  بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"واألعياد ... التي حددها المسيح من خالل كنيسته، أمر حيوي بالنسبة لنصصا وليس مجصصرد خِصص  بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"

تفويتها إذا كان المرء مشغوَألً.
 إن عالمًا َأل يؤمن باهلل ووحيه، وينكر التجّسد واألحداث التاريخية لحياة المسيح وقوته العجائبيصصة الخالصصصية،

 و عالم َأل تظهر فيه العواقب الحقيقية للشر أو الظالم والعنف. إنه عالم تنسى فيه طريقة الشصصفاء من األهصصواء،ه
  إلى أسوأ. إنه عالم  تزداد فيه صعوبة أن تكون مسيحيًا حقيقيًا، إنسصصانًا يحب اهللسيئونحن ننتقل كأفراد من 

)من كل قلبه، من كل نفسه، من كل فكره  بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"  ببس وه اذه ،ًايئزج .(، مصصا نحن مصصدعوون إليصصه جميعصصًا؛ إنصصه ليس العصصالم كمصصا37:22متى بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"
يريده اهلل ولهذا السبب يعطينا المسيح الصليب.

 الصليب هو ردنا على العالم الساقط ويأسصصه، على الصصذين ينكصصرون اهلل ودعوتصصه الُمِحّبصصة لحيصصاتهم، وعلى كصصل َمن
 يتعّثر في إيمانه. الصليب هصصو دائمصصًا تصصذكير بصصالواقع المطلصصق وأهميصصة ملكصصوت اهلل بالنسصصبة لنصصا، وتصصذكير بصصإخالء

 ببس وه اذه ،ًايئزج .( في اليونانية وتقدمتصصه الطوعيصصة لنفسصصه لهزيمصصة الخطيئصصة والمصصوت نيابصصة عنصصا وخلصصقkenosis)المسيح لذاته 
موتنا ، نحن بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"إمكانية وجود نسل جديصصد آلدم ينتصصصر بالمسصصيح ومثلصصه على الخطيئصصة والمصصوت. في   بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"عن الصصذات

 الذين نحمل صليبنا معطين األولوية للمسيح واإلنجيل، نستعيد إنسانيتنا الحقيقية، وغايتنا ودعوتنصصا في هصصذه
الحياة التي وهبنا إياها اهلل.

  لم نكن على اسصصتعداد أيضصصًاذاهي الحقيقة: َأل يمكننا أن نتبع المسيح ونصصصبح مشصصاركين في غلبتصصه إهذه ولكن 
متى  )إلخالء ذواتنا من كل ما َأل يتماشى مع المسيح وإنجيله. كما يقول المسيح، َأل يمكننا أن نخدم اهلل والمال 

. هصصذه الصصدعوة ليسصصت شصصيئًا24:6 في العصصالم ، ولكن ليس من العصصالم بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام". بدَألً من ذلك، نحن مصصدعوون ألن نكصصون  بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"  ببس وه اذه ،ًايئزج .(
. بالمقابصصل، نحن نغصصصب أنفسصصنا يوميصصًا لنعيش من أجصصل معاصصصرين بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"يمكننصصا أن نقصصرر التخلي عنصصه كمسصصيحيين   بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"
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 المسيح، ونخضع أنفسنا لمشيئته ونعكس ملكوت اهلل في كل ما نحن عليه وكل ما نفعله. بعبارة أخرى، نحن
ننكر أنفسنا ونحمل صليبنا ونتبع المسيح. بهذه الطريقة نحن نتقّدس.

غالطيصة  لبسصنا المسصصيح  )يقول القديس بولس أن في المعمودية  بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام" لبسصنا المسصصيح27:3بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام" بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام". حسصنًا، إذا كنصا قصد  بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"  ببس وه اذه ،ًايئزج .(
 حقًا، فنحن إذن للمسيح وعلينا أن نكون متعلقين بعمل المسيح فيما نزداد أكثر وأكثر شبهًا به واتحادًا معه. كل

، يقرر أنه مع اهلل أو ضد اهلل.في هذا الخصوصواحد منا، إلى حد ما، من خالل أفعالنا أو تقاعسنا 
 1)يذكرنا القديس بولس أن رسالة الصليب هي عند الهالكين جهالة و اما عندنا نحن المخلصصصين فهي قصصوة اهلل  

  ألن العالم الدهري اإلنسصصانيان،ببس وه اذه ،ًايئزج .(. بالنسبة للعالم، إنكار الذات، حتى المحبة الحقيقية نفسها، غريب18:1كورنثوس 
الحب بعيدًا عن اهلل، صانع المح بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"يسعى إلى فهم  العشصصق والكبريصصاء غالبصصًابيلصلا ةوق هينعت يذلا ام" ببس وه اذه ،ًايئزج .(بة. هذا هو السبب في أن اآلروس  ( 

 ما يتم الخلط بينهما وبين الحب وينتج عنهمصصا اَألنحصصراف واَألرتبصصاك الجنسصصي عنصصدما َأل يتوافقصصان مصصع إرادة اهلل
، يعلن القصصديس َأًل وَّ Wنَصصا ا َحبَّ Wَو ا ُه ُهصص ُه َألWنَّ َنْحُن ُنِحبُّ بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"المعلَنة. المسيح هو الصصذي يعّلمنصصا مصصا هي المحبصصة وكيصصف نحّب:   بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"

 ببس وه اذه ،ًايئزج .(. هذه المحبة توجهنا إلى الصليب، إلى عالمة محبصصة اهلل وذروتهصصا، الصصتي19:4يوحنا 1)يوحنا في رسالته األولى 
 تظهر في التجسد، في آَألم المسيح الخالصية، وفي دعوته لنا لالشتراك في تلك الحياة الجديدة التي صنعها لنا

. لبسوه بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"نحن الذين  بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"

دنا أكصثر مصع اهلل ومصع بعضصنايةالمحبة إذن هي ذبيحة ومقدسة. تصصبح المحبصة الحقيق   مانحصة للحيصاة إذ توّحص
 البعض عندما نتعلم أن ننكر ذواتنا ونحمل صليبنا ونتبع المسيح، ليس فقط خارجيًا في أعمالنا، ولكن داخليًا إذ

 ببس وه اذه ،ًايئزج .(. المحبصصة الحقيقيصصة4:1بطصصرس 2)نتحّول وننمو في الوحدة مع المسيح ونصير مشصصاركين في الطبيعصصة اإللهيصصة 
تأشصصيرات الفضصصيلة وتأكيصصد الخيصصارات بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"تعني أن نطلب لآلخصرين مصصا يريصصده اهلل لهم. إنهصصا بعيصدة كصصل البعصد عن   بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"
 وأنماط الحياة الخاطئة في حضارة اليوم. لكن عندما يقف المسيح في مركز حياتنا وأولوياتنا يكون أيضًا مركز

محبتنا إذ هناك يقف الصليب دائمًا، وهو الذي يحدد المحبة!
َمن يرسصصم إشصصارة الصصصليب، عليصصه أن يكصصون أيضصصًا  بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"بعبارة أخرى، كما يقول الراهب الروماني األب أرساني بوكا: 
. عندما نحمل صليبنا، نعلن انتصار المسيح داخليًا وخارجيًا، ونحرس قلوبنا وأذهاننا في  بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"مستعدًا لحمل صليبه
 المسيح يسوع من الشصصياطين ورذائلهم، كمصصا نعطي شصصهادة لَمن حولنصصا عن حقيقصصة أن انتصصصاره هصصو لكصصل البشصصر،
 المحبوبين من اهلل والمدعوين إلى القداسة والحياة الجديدة في الشركة معه. إذا أحببنا، فإننا نكون أيضصصًا على
 استعداد للثبات في إعالن أّن ما أعلنه اهلل على أنه خطيئة هو خطيئصصة، فيمصصا نشصصير إلى طريصصق التوبصصة والشصصفاء

بشهادتنا الذاتية للحق.
 لذلك، لكي نحقق النصر مع المسيح على هذا العالم وكصل مصا هصو عصابر، نمصوت نحن أيضصًا عن األنصا والعصالم وعن
 المطالب الدهرية واَألحتفاظ بالصليب وحقيقة المسيح مخفيين ألنفسنا. يدعونا المسيح أن نخصصرج من أنفسصصنا،
 ونعطي أنفسنا، لنصبح شهودًا شجعانًا للحياة في المسيح لهذا العالم الهالك. لماذا؟ ألن محبة اهلل تفصصرض علينصصا،
دِخلهم اهلل في حياتنصصا.  ألننا نحب المسيح، نرغب في الشفاء والخالص ليس فقط ألنفسصصنا ولكن أيضصصًا للصصذين ُيصص
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لنا فيه أن نحتفظ بإيماننا ألنفسنا، ونركّز فقط على أنفسنا، ألن  هذا صليب أيضًا وإنكار للذات في عالم ُيقال 
حقيقة المسيح هي بمثابة إهانة لمطالب اإلنسانية الدهرية الالدينية ومذهب المتعة.

 إن الذين أنكروا أنفسهم وحملوا صليبهم َألتباع المسيح يكتسبون النصر بوصصصفهم ورثصصة لملكصصوت المسصصيح. هصصذا
ْن ُيَخلَِّص َنْفَسُه ُيْهِلكَُها، َوَمْن ُيْهِلُك َنْفَسُه ِمْن Wَراَد ا Wَمْن ا  بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"هو وعد ربنا العظيم بالمحبة لنا في اإلنجيل حيث يعلن: 

. ْجِلي َفهَذا ُيَخلُِّصَها Wبيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"ا

 نحن نعلن هذه المحبة وهذا الرجاء لعصصالم لم يعصصد يعصصرف مصصا هي المحبصصة أو كيصصف يحب، أو كيصصف ولمصصاذا يحصصرم
 الناس أنفسهم من أي رضا. نحن نعطي من أنفسنا لبناء الكنيسة وخدمتها. نقدم أنفسنا لنشهد للحق قوَألً وفعاًل.
 في حملنا صليبنا كل يوم، نحن نعلن حقيقة حياة المسيح وانتصاره على الخطيئة والموت. نحن الصصذين نجاهصصد
 ضد خطايانصا ونثصابر في هصذا الجهصاد، ونعصود إلى المسصيح حصاملين ثمصار التوبصة، نشصهد َألنتصصار الصصليب. نعلن
 الحقيقة بصوت عاٍل ودون إنكار لعالم ميصصؤوس منصصه. والحقيقصصة هي أن المسصصيح هصصو تلصصك الحيصصاة؛ فيصصه رجاؤنصصا
الصصصليب هصصو قصصوة المسصصيح الصصتي عنصصدما  بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"األكيد وشفاؤنا. يلخص األب ديمترو ستنيلوي هذه الحقيقصصة فيكتب: 

بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام"نأخذها يمكن أن تحّول العالم إلى ملكوت.

 حيصصاةلذا، تفّحْص حياتك اليوم. أتنكر نفسك حقًا وتحمل صليبك لتتبع المسيح؟ جصصدد شصصراكتك مصصع الصصذي هصصو ال
 قبل كل شيء. احمل صليبك واتبع المسيح واعلم أنه سيكون معك في كل خطصوة على الطريصصق. صصصليبه سصصوف

َمَعوسوف لن تخَشوا إنسانًايحميك ويرشدك. فاتقوا اهلل   بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام". وبعد ذلك ، يمكننا أن نؤكد بحقٍّ مع القديس بولس: 
يَماِن اْبِن يَماِن، ا� ْحَياُه ِفي اَأل� Wَما ا نَّ ْحَياُه اآلَن ِفي اْلَجَسِد، َفا� Wَفَما ا . َنا، َبِل اْلَمِسيُح َيْحَيا ِفيَّ Wْحَيا َألَ ا Wاْلَمِسيِح ُصِلْبُت، َفا 

غالطية  ْسلََم َنْفَسُه َألWْجِلي Wِني َوا َحبَّ Wفردوسببس وه اذه ،ًايئزج .(. افعل ذلك وسيتحول العالم من حولك إلى 20:2بيلصلا ةوق هينعت يذلا ام")اهلِل، الَِّذي ا!

Source: What  Does the Cross Mean for us  Today? Homilies.  https://www.orthodoxannapolis.org/what-does-the-
cross-mean-for-us-today%ef%bf%bc/
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