
  (عيد الصليب)

  ككاألرض ظهرِ  فوضعتِ 

ذا العيد اجمليد  ٢٨توت املوافق  ١٧حتتفل الكنيسة يوم    سبتمرب بعيد الصليب اجمليد. وعلى الرغم من احتفالنا 
ا وشغلنا الشاغل فيها.  ،والتأمل فيه ،مرتني كل عام إال أن اجللوس حتت الصليب والرتمن بربكاته هو عمل األبدية ذا

ك كأس الرتنح ثفل كأس غضيب. ال "هأنذا قد أخذت من يدِ ومن أمجل العبارات اليت جاءت على فم أشعياء النيب: 
وكالزقاق  ككاألرض ظهرِ   ك احنين لنعرب فوضعتِ الذين قالوا لنفسِ  تعودين تشربينها يف ما بعد. وأضعها يف يد معذبيكِ 

. وكأن هذا هو صوت الرب العذب الذي سيسمعه من فمه املبارك كل الذين محلوا )٢٣-٢٢: ٥٢للعابرين" (أش
م األرض.   الصليب كل يوم بشكر وهم على أعتاب السماء بعد مغادر

هو غاية كل صليب يوضع على اإلنسان. احنناء النفس هذا هو الذي اختربه القديسون على مر  "احنين لنعرب"    
، مث )٥:٤٢(مز "؟ ملاذا أنت منحنية  نفسي ؟ وملاذا تئنني يفّ العصور، والذي عّرب عنه داود النيب يف مزموره قائًال: "

). أمل يوضح السيد املسيح هذا ٦:٤٢ة ّيف" (مزعاد وصرخ إىل هللا يف نفس املزمور قائًال: " إهلي نفسي منحني
يت ورائي فلينكر نفسه وحيمل صليبه ويتبعين"  الرتابط الوثيق بني احنناء النفس والصليب عندما قال: "إن أراد أحد أن 

ا الروح القدس٢٤:١٦(مت  أن . إال أننا ينبغي علينا أن نعلم جيداً )؟ الصليب هو إذاً مدرسة اإلتضاع اليت يلحقنا 
"وضعِت  صل ملرحلة: يعلن الرب اجتياز مدرسة الصليب بنجاح ما مل نلن و  ،بشكل قانوينيتكلل جهاد لن 

حيث أيضًا بتفوق و مل جيتز هذه املدرسة بنجاح فقط بل ذاته والسيد املسيح . كاألرض ظهرك وكالزقاق للعابرين"
) وكلمة طّولوا هنا توضح ٣:١٢٩تكلم داود النيب على لسانه قائًال: "على ظهري حرث احلراث. طّولوا أتالمهم" (مز

  املسيح الذي ترمن به القديس غريغوريوس يف قداسه قائًال: "بذلت ظهرك للسياط".  السيد تفوق 

تج تضاع لقد قال أحد القديسني أن اإلتضاع نوعان: إتضاع نسكي، وإ    إهلي. اإلتضاع النسكي هو يف احلقيقة 
ب النسك الضيق  ،ومحل الصليب بكل أشكاله. ولكن مهما جاهد اإلنسان ،عن جهاد اإلنسان يف الدخول من 

قصاً  ،حىت لو جاهد حىت الدم فما مل يشرق عليه وجه الرب ويرتائى له النور اإلهلي لن يصل إىل   .يبقى اتضاعه 
و النوع الثاين من اإلتضاع الذي هو اإلتضاع اإلهلي. إنه يعين أن يرى اإلنسان حقيقته كمال اإلتضاع. هذا ه



عندما يعاين النور اإلهلي. الصليب هو إذًا معمل اإلتضاع النسكي، واإلتضاع النسكي هو الذي جيذب  ويدركها
  النعمة اإلهلية لتشرق على اإلنسان فيقتين عندئذ اإلتضاع اإلهلي.

. و من صرت ُمداساً من كل أحد اتضاعكأ حامل الصليب،  من نفسه منحنية فيه افرح ألن هذا هو طريق     
 . لل فهوذا جناتك وإكليلك قد اقرت عيد الصليب هو عيدك  من حىت وضعت كاألرض ظهرك وكالزقاق للعابرين 

ه للحراثني املطوّ  ذًال ظهرك للسياط ومسلماً إ   أتالمهم. لنيتتشبه بسيدك 

  


