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الذى يشبه الصليب فى شكله عالمة " "منذ أيام قدماء المصريين والصليب عالمة حياة، وقد اتخذوا 
  ). (معناها " "الحياة بعد الموت، حيث كلمة 

  

 ...          هوت متحداً بعناصر الناسوت فالرب حين مات عنا على عود الصليب، مات الناسوت فيه، وظل الال
والسبب البسيط، فالالهوت خالد ال يموت، وغير محـدود،         . الجسد اإلنسانى والنفس والروح اإلنسانية    : الثالثة

ممكن أن يظل متحداً بالجسد المسجى فى القبر، وبالنفس اإلنسانية والروح اإلنـسانية، اللتـين ذهبتـا إلـى                    
  . رواح التى كانت فى قبضة إبليس فى الجحيم، مكان انتظار األشرارالفردوس، بعد أن أطلقتا األنفس واأل

  

 ...         فقبل الصليب كانت نفوس األبرار مع نفوس األشرار فى مكان واحد، وإن كان الفرق الجوهرى أن
النفس البارة تنتظر المسيح المخلص، الذى سينقلها إلى الفردوس، أما النفس الشريرة فهى تنتظر يوم العقـاب                

  . نهائى، والحكم األبدى، حين تنتقل إلى جهنمال
  

 :  
  

 
  

حيث اختفى الكاروبيم الحارس للفردوس، واللهيب المتقلب والسيف، ودخل الرب ظافراً يحمـل المفـديين،        
 مع اهللا إلى يوم القيامـة المجيـدة، حـين    والراقدين على الرجاء، إلى فردوس النعيم، حيث ينعمون فى شركة   

  . ينتقلون إلى وضع المجد األبدى، والفرح الدائم، فى ملكوت السموات، وأورشليم السمائية
  

، صـار   ": "وبعد أن كان يعقوب يقول ألوالده فى العهد القديم    
: " أن يسمع من فم الرب-لتوبة واإليمان بدم المسيح    من خالل ا   -اللص التائب مستحقاً    

 " .  
  

  .. أما الثمرة الثانية للصليب فهى
  

٢ :  
  

لقد حاول الشيطان أن يتعرف على شخص الفادى، حتى إذا ما تأكد أنه المسيح المنتظر، والمخلص العتيد،                 
  . ".. "ذا ال يتم الفداءيمنع موته، وبه
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لكن الرب المحب لفدائنا وخالصنا، أخفى ألوهيته عن الشيطان، إذ قبل بالتدبير شكل الضعف، فناٍم وجـاع               
وبهذا أبعد الشيطان عن خطته التى يتمنى تنفيذها، وجعله يتعجب صـلب الـرب              ... وبكى، وتألم وصلى وأن   

  . فيه فداؤناالذى كان 
  

وعندما ذهبت نفس الرب اإلنسانية إلى الجحيم ككل األنفس، حتى البارة فى ذلك الوقت، تصور الشيطان أنه 
فلقد كـان   !! تكمن من المسيح، وأنتهى منه إلى األبد، وحاول أن يقبض على هذه النفس كغيرها، ولكن هيهات               

 القبر، وهكذا صرع الشيطان، وانفكت قبضته عن بنى         الالهوت متحداً بها كما كان متحداً بالجسد المسجى فى        
  . آدم الراقدين على رجاء وأخذهم الرب ظافراً منتصراً، وأدخلهم إلى الفردوس السعيد

  

: "لهذا ترنم الكنيسة قائلة   

) " .(  
  

  ،"مثل البرق من السماء " "وهكذا انتهت قبضة الشيطان، إذ قد رآه الرب    
) " .(  

  

  .. أما الثمرة الثالثة للصليب فهى
  

 
  

...    الفدائى عنا، لم يعد للموت سلطان عليناانتهى بموت الرب     فالموت قد" ... 
) " ...(      والفـساد الـذى أصـاب    ... الحكم الذى كان علينا، رفعه الرب عنا بموته النيابى

 (طبيعتنا، أعطانا الرب الطريق إللغائه، وذلك من خالل المعمودية          
(   وبالميرون ،)( والتناول ،) ...(

" " .  
  

 يديـه مخلص، وشهر به على الصليب، وأوثق        قهره ال  إذ... الموت: وهنا قول جميل للقديس أثناسيوس الرسولى     
 ورجليه، فإن كل الذين هم فى المسيح يدوسونه إذ يمرون به، ويهزأون به شاهدين للمسيح، ويسخرون منه مـرددين      

  ).  " ، ،) : "ما قيل عنه فى القديم
  

أيضاً هكذا !..  الذى يرى أسداً يعبث به األطفال، وال يدرك أنه إما أن يكون قد مات، أو فقد كل قوته؟     من ذا 
، وجب أن ال يـشك أحـد فـى أن    )( الموت يعبث به المؤمنون بالمسيح ويحتقرونه إن كان 

  ).  (المسيح قد أبطل الموت وأباده وأوقف فساده
  

فهل هذا مـا نحيـاه   ... دية سعيدةبأعض وأهم ثمار الصليب المجيد، فردوس مفتوح وشيطان منهار، وهذه ب 
 !!ليتنا نفعل... اآلالم، أو صمنا األربعاء أو الجمعةصلوات آلن كلما رشمنا الصليب، أو حضرنا 


