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 كنيسة مصر بعيد الصليب؟ ،كيف حتتفل أم الشهداء 

له هو قبلل أن يصصللب    َمَحقد و ،لقد طلب الرب يسوع أن حنمل الصليب
بل ختم امللك املسيح يسوع ربنا اللذ    ،خالٍص فكيف صارت آلة التعذيب عالمَة

 عالمة انتصار؟ىل إداة القتل أمصسح بالروح القدس لكي يصصلب وحيول 

لقد تقابل احلب اإلهلي مع الكراهية اليت حاولت القتلل والصللب، واطلتتاعت    
وصلت اىل النهاية اليت ال متلك بعدها أ  امتداد  ،ذت قوة الكراهيةنِفولكن هكذا اطتص ،ذلك
  القياملة  ،بأن صارت هناية الكراهية الكراهيَة أبادت احملبُة  جاء انتصار احملبة ،ومن هنا ،آخر

عنلد   منه يقف العنف حىت الدمو  ،عرب تاريخ نضال البشر ،وحىت يف كفاح الشعوب نفسه
 لكي تبدأ الشعوب يف البناء الذ  يعجز العنف أن مينعه  ؛وهي التدمري ،آخر حمتة له

ولذلك يتم تزيني الصليب بفلروع   ،انتصار احملبة هو عيد الصليب واملصلوب 
ه أمام أيقونات الكنيسة، أمام الغالبني الذين جازوا شجرة الزيتون واألزهار والتواف ب

ولكنهم صلاروا الالبني البغضلة     ،بعضهم ت دماُءَكِفبل وطص ،حمنة الوجع والعذاب
فهذه هي مالحق الكراهية وموكبها املظلم الذ  يقف عند  ،والرفض والترد والكذب

شرق فتحة القرب لكي يدخلها مع املوت ويغيب يف ظالم املوت  لكن من هذا الظالم يص
نور الغلبة مثل دورة الليل والنهار "وكان مساء وكان هنار" كما تذكر خلقة الكون يف 

 ،الرب َبِلا صصسوف الشمس ملَّخعند األوىل  :املساء مرتني وكما حلَّ  طفر التكوين
إذ طلعلت الشلمس"    ،اح القيامة "باكرًا جدًالكن جاء صبو ،فن يف القربا دصوالثانية ملَّ
 أ  مشس احلياة يسوع امللك الغالب  ،(2:  16)مرقس 

 األقباُط َليف الفن القبتي كما الحظ أكثر من عامل من علماء اآلثار شكَّ 
   بعدد أيام السنة أ ،شكاًل أو رمسًا للصليب 365
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رطم فهو ال يص ،ىل أ  شكل من أشكال الصليب يف الفن القبتيوإذا نظرت إ 
تغلغلل  وذلك تعلبري علن    ؛مربعات متصلةوبل يف تكوين  ،يف شكل واحد مستقل

ملرورًا   ،ىل رطامة األطقفإمن بداية مسحة املوعوظني  ،الصليب، نعم صليب يسوع
 تم اإلهلي لسرائر هو نوال ذلك اخلخبدمة كل ا

فغلب الشلياطني   ،وقد أدرك القديس أنتونيوس الكبري قوة التسليم الكنسي 
ألن  ؛لكل ما هو شرير  رعب النهايلة احملتوملة   رعٍب وهي عالمُة ،بعالمة الصليب

 فقد طال عدمه أيضًا  ،طريق الشر قصري ولو طال زمانه

بل قوة  ،ليس الرشومات فقط ،أ  صليب رب اجملد أخذنا ،من شجرة احلياة 
 هلنا إجسد ودم عمانوئيل  :وأمثر الصليب احلياة ،ذبح احلمل الذ  أباد املوت

التاريخ يف ن مزبلة إف ،معندما تترك ثقافة أ  شعب طريق األمل كتريق للتقدُّ 
  وال تتور إال بثمن ،م إال باألملفال تقدُّ ،انتظارها

 ،يف الليتورجيا واحلياة النسكية ،هداءال أم الشيدخل الصليب يف كل أج لقد
 اس الصليب" بَّ"ُل :ونال النساك أعظم لقب

 القديس مارمتثل القرن الرابع من باويط من يقونة أعلى ف ،الفَن ن الصليبصيوز 
شلجرة   ψωτηρكتب اطم املخلل    ،مينا األطقف والرب يسوع يضمه يف حضنه

وهو  ،املدينة احملصنة ψιλόςهو أول حرف من الكلمة اليونانية  ψاحلياة  ألن حرف 
ويعتقد األب  ψυχήهو أول حرف يف اطم النفس  ψيضًا أ  حرف أوهو  ،املخل 
ولكلن   ،هو رمز لشجرة احلياة ψورجيه أمني متحف اللوفر )طابقًا( أن حرف د  ب

 عمومًا يغلب الفن قواعد اللغة ألن احلرف تعبري عن واقع 
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