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September 20th, 2015  

 

Sunday After the Exaltation of the Holy Cross 

 

Sunday Services: 
Vespers on Saturday 6:00 PM, Sunday Matins 9:30 AM 

10:45 AM Divine Liturgy 
 

 . . . ألنه هوذا بالصليب قد أتى الفرح لكل العالم . . .

…For lo, through the Cross is joy come into all the world… 

 
FIRST ANTIPHON 

* My God, my God, look upon me; why hast Thou forsaken me? The words of my transgressions are 

far from my salvation. 

 Through the intercessions of the Theotokos, O Savior, save us. 
* O my God, I cry in the daytime, but Thou hearest not. But Thou, the praise of Israel, dwellest in 

the sanctuary. Through the intercessions of the Theotokos, O Savior, save us. 

Glory… Both now… Through the intercessions of the Theotokos, O Savior, save us. 
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SECOND ANTIPHON 

* O God, why hast Thou cast us off forever? Remember Thy congregation, which Thou hast 

purchased of old. 

Save us, O Son of God,, Who wast crucified in the flesh who sing to Thee. Alleluia. 

* This is Mount Zion wherein Thou hast dwelt. 

Save us, O Son of God, Who wast crucified in the flesh, who sing to Thee. Alleluia. 

* God is our King of before the ages: working salvation in the midst of the earth. 

Save us, O Son of God, Who wast crucified in the flesh, who sing to Thee. Alleluia. 

* Glory… Both now… O, only begotten Son and Word of God… 

 

THIRD ANTIPHON 

The Lord reigneth, let the people rage; He sitteth upon the cherubim, let the earth be moved. The Lord is 

great in Zion; and He is high above all the people. Let them give thanks to Thy great Name, for it is holy.  

 

++During the Little Entrance, after the verses of the Third Antiphon, chant the Apolytikion of the 

Holy Cross. The Eisodikon (Entrance Hymn) is “O come, let us worship… save us, O Son of God, 

Who art risen from the dead…” as on ordinary Sundays. After the Little Entrance, chant the 

apolytikia in the following order: 

 

RESURRECTIONAL APOLYTIKION IN TONE SEVEN 

Thou didst shatter death by Thy Cross, Thou didst open paradise to the thief; Thou didst turn the 

sadness of the ointment-bearing women into joy. And didst bid Thine Apostles proclaim a warning, 

that Thou hast risen O Christ, granting to the world the Great Mercy. 
 

(Troparion the Holy Cross -Tone 1): 
O Lord, save Thy people, and bless Thine inheritance, granting to Thy people victory over all 

adversaries, and by the power of Thy Cross preserving Thine Estate. 

 

APOLYTKION OF ST. EUSTATHIOS AND HIS FAMILY IN TONE FOUR 

(**Be quick to anticipate**) 

Thy Martyrs, O Lord, in their courageous contest for Thee * received as the prize the crowns of 

incorruption and life from Thee, our immortal God. * For since they possessed Thy strength, 

they cast down the tyrants * and wholly destroyed the demons’ strengthless presumption. * O 

Christ God, by their prayers, save our souls, since Thou art merciful. 
 

 Now sing the apolytikion of the patron saint  

 
Kontakion:  
Do Thou, Who of Thine own good will was lifted up upon the Cross, O Christ our God, bestow 
Thy bounties upon the new Nation which is called by Thy Name; make glad in Thy might those 
who lawfully govern, that with them we may be led to victory over our adversaries, having in 
Thine aid a weapon of peace and a trophy invincible. 
 

 األنديفونة األولى: 

   ن كما  لتاتي عيد  ن  لماييأل .الهي الهي ِلَم تركتني

 بشفاعة والدة اإلته يا مخلّص خلصنا. 

 وأنت في الق س تسك  يا م حة إسرائدل

 بشفاعة والدة اإلته يا مخلّص خلصنا. 

 المج  . . .  اآل ن . . .

 بشفاعة والدة اإلته يا مخلّص خلصنا. 
  

 األنديفونة الثانية: 

 لماذا أقصدتنا يا هللا الى النهاية، أذكر مجميك الذي اقتندته منذ الق يم.

 ، لنرتّل لك هلليلويا. يا ابن هللا يا من ُصِلَب بالجسدخلّصنا 
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 أما هللا فهو ملكنا قبل ال هور وق  نمل الخماص في وسط األرض.

 ، لنرتّل لك هلليلويا. يا ابن هللا يا من ُصِلَب بالجسدخلّصنا 

 ، لنرتّل لك هلليلويا. يا ابن هللا يا من ُصِلَب بالجسدخلّصنا المج  . . .  

 يا كلمة هللا . . .اآل ن . . . 
 

 الطروباريات:
 (: سابعباللحن ال –) للقيامة 

لَت نَوَح حامماِت الطدِب وأمرَت رسلََك أ ن يَكِرلوا/ عأنَك ق  قُمَت أيها المسدُح حطمَت عصلدبَِك الموَت وفتحَت لل ِِص الفردوس/  وحوَّ

 اإلله/ مانحاً اليالَم الرحمةَ اليُظمى.

 
 : (ولباللحن األ – الصليب المقدس)طروبارية  

 عك. دع المختصد للص يا رب شيبك وعارك مدراثك، وامنح نبد ك المؤمند  الغلبة نلى الشرير، واحفظ عقوة يلدبك جم

 باللحن الرابع( –)طروبارية الشهداء 

شه اؤك يا رب عجهادهم، نالوا منك األكالدل غدر البالدة يا إلهنا، ألنهم أحرلوا قوتك فحطموا المغتصبد ، 

 وقهروا عأس الشداطد  التي تا قوة لها، فبتوسماتهم أيها المسدح اإلله، للص نفوسنا.
 

 الكنيسةترتل طروبارية القديس شفيع 
 

 القنداق: 

ح عقوتك المؤمند ، مانحاً اياهم  يا م  ارتفع نلى الصلدب مختاراً، أيها المسدح اإلله، امنح رأفتك لشيبك الج ي  المسمى عك، وفر ِ

 الغلبة نلى محارعدهم، ولتك  لهم ميونتك سماح سماٍ  وظفراً غدر مقهور.
 

THE EPISTLE  

O Lord, how manifold are Thy works.  In wisdom hast Thou made them all. 

Bless the Lord, O my soul. 

The Reading is from the Epistle of St. Paul to the Galatians. (2:16-20) 

Brethren, you know that a man is not justified by works of the law but through faith in Jesus Christ.  

Even we have believed in Christ Jesus, in order to be justified by faith in Christ, and not by works 

of the law, because by works of the law shall no one be justified.  But if, in our endeavor to be 

justified in Christ, we ourselves were found to be sinners, is Christ then an agent of sin?  Certainly 

not!  But if I build up again those things which I tore down, then I prove myself a transgressor.  

For I through the Law died to the Law, that I might live to God.  I have been crucified with Christ; 

it is no longer I who live, but Christ Who lives in me; and the life I now live in the flesh I live by 

faith in the Son of God, Who loved me and gave Himself for me. 

 

THE GOSPEL  

The Reading is from the Holy Gospel according to St. Mark. (8:34-9:1) 

The Lord said, “If any man would come after Me, let him deny himself and take up his cross and 

follow Me.  For whoever would save his life will lose it; and whoever loses his life for My sake 

and the Gospel’s will save it.  For what does it profit a man, to gain the whole world and forfeit 

his soul?  For what can a man give in return for his soul?  For whoever is ashamed of Me and of 

My words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of man also be ashamed, 

when He comes in the glory of His Father with the holy angels.”  And He said to them, “Truly, I 

say to you, there are some standing here who will not taste death before they see the Kingdom of 

God come with power.” 

 

 
 لرسالةا

 

 ما أنظم أنمالك يا رب، كلها عحكمٍة ينيت.

 .عاركي يا نفسي الرب 



4 

 

 20-16:2  غالطية الرسول إلى أهلرسالة القديس بولس فصل من 
ر عأنمال الناموس عل انما عاإليما ن عدسوع المسدح، آمنَّا نح  أيضا عدسوع المسدـح لكي نُبـرَّ  ر يا إلوة، اذ نيلم ا ن اتانسا ن تا يُبـرَّ

ر عأنمال الناموس أح  مـ  ذوي الجس . فإ ن كن ـا و ـح نح  طالبـو ن التبرير عالـمسدعاإليما ن عالمسدـح تا عأنمال النـاموس اذ تا يُبرَّ

ُوج نا نح  ايضا لطـأة، أفَدكو ن المسدـح اذًا لادما للخطدئـة؟ حاشى. فإني إ ْن ن ُت أعني ما ق  ه مُت أَجيـُل نفسي متيـ يـا، ألني 

. وما ليعالناموس مـتُّ  للناموس لكي أَحدا هلل. مع المسدح ُيلبُت فأحدـا، تا أنا، عل الـمسدـح ي   انا مـ  الحداة في الجس حدا فيَّ

 أحدـاه في إيمـا ِن اعـِ  هللاِ الذي أَحب ني وعذل نفسه نني.
 

 اإلنجيل:
  

 9:1-34:8 اإلنجيلي البشير  مرقسفصل شريف من بشارة القديس 
َك نفسه م  أَهلَ قال الرب: م  أراد ا ن يتبيني فلدكفر عنفسه ويحمل يلدبه ويتبيني، أل ن  م  أراد ا ن يخل ص نفسه يُهلكها، وم  

أجلي وم  أجل اإلنجدل يخل صها. فإنه ماذا ينتفع اتانسـا ن لو رعح اليالم كله ولسر نفسه، ا  ماذا ييطي اتانسا ن ف اء ن  نفسه؟ 

أل ن م  يستحدي عي وعكمامي في هذا الجدل الفاسق الخاطئ يستحدي عه اعُ  البشر متى أتى في مج  أعده مع الممائكة الق يسد . 

 هم: الحق اقول لكم إ ن  قوما م   القائمد  ههنا تا يذوقو ن الموت حتى يَروا ملكوت هللا ق  أتى عقوة.وقال ل

 

The Sacraments 

By Fr. Thomas Hopko 

The sacraments in the Orthodox Church are officially called the "holy 
mysteries." Usually seven sacraments are counted: baptism, chrismation (or 
confirmation), holy eucharist, penance, matrimony, holy orders and the 
unction of the sick. 

The practice of counting the sacraments was adopted in the Orthodox Church 
from the Roman Catholics. It is not an ancient practice of the Church and, in 
many ways, it tends to be misleading since it appears that there are just seven 
specific rites which are "sacraments" and that all other aspects of the life of 
the Church are essentially different from these particular actions. The more 
ancient and traditional practice of the Orthodox Church is to consider 
everything which is in and of the Church as sacramental or mystical. 

The Church may be defined as the new life in Christ. It is man's life lived by 
the Holy Spirit in union with God. All aspects of the new life of the Church 
participate in the mystery of salvation. In Christ and the Holy Spirit everything 
which is sinful and dead becomes holy and alive by the power of God the 
Father. And so in Christ and the Holy Spirit everything in the Church becomes 
a sacrament, an element of the mystery of the Kingdom of God as it is already 
being experienced in the life of this world. 

Viewing the Church as the new and eternal life of the Kingdom of God given 
to man by God through Jesus Christ in the Holy Spirit, we understand first of 
all that for life to exist there must be birth. The birth into the eternal life of God 
is the mystery of baptism. But birth is not enough for living; there must be the 
ongoing possibility of life: its power, energy and force. Thus, the mystery of 
chrismation is the gift of the power to live the life of Christ which is born in 
man by baptism. It is the gift of the "all-holy and good and life-creating Spirit" 
to man. 
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Life also must be sustained. This is normally done by eating and drinking. 
Food is the nourishment which keeps us alive. It is man's communion with 
creation which keeps him existing. But, naturally speaking, our normal eating 
and drinking does not keep us alive forever. Our natural communion with the 
world is a communion to death. We need eating and drinking of a special food 
which nourishes us for eternal life. This food is the "mystical supper of the Son 
of God," the body and blood of Christ, the mystery of the holy Eucharist -- the 
communion to Life Itself. 

For life to be truly perfect, holy and good, there must also be a particular 
mystery about marriage and the bearing of children. In this world all who are 
born are born to die, and even the most perfect of human love stands under 
the condemnation: "... until death do you part." The mystery of Christian 
marriage transforms human love, childbearing, and family communities into 
realities of eternal proportion and significance. In marriage we are blessed by 
God for unending friendship and love. We are blessed so that the fruit of our 
love, the begetting of our children and the life of our families will be not "unto 
death" but unto life everlasting. 

Until the final establishment of the Kingdom of God, our life remains under the 
attack of its demonic enemies: sin, sickness, suffering, sorrow and death. The 
mystery of penance is the remedy for spiritual sickness. It allows us to turn 
again to God, to be taken back, to be forgiven and to be received once more 
into the life of God from which our sins have separated us. And the mystery of 
holy unction is the remedy for our physical sickness which is the power of sin 
over our bodies, our inevitable union with suffering and death. Holy unction 
allows us to be healed; to suffer, not "unto death" but, once more, unto life 
everlasting. It is the incorporation of our wounds into the life-creating cross of 
Christ. 

The mystery, finally, which allows the perfection of divine life to be ours in all 
of its fullness and power in this world is the mystery of the Church itself. And 
most specifically within the Church, we have the mystery of holy orders: the 
sacrament of priesthood, ministry, teaching and pastoral care. The clergy of 
the church -- bishops, priests, and deacons -- exist for no other purpose than 
to make manifest, present and powerful in the Church the divine life of the 
Kingdom of God to all men while still living in this world. Thus, from birth to 
death, in good times and bad, in every aspect of worldly existence, real life -- 
life as God has created and saved and sanctified it to be -- is given to us in 
the Church. This is Christ's express purpose and wish, the very object of his 
coming to the world: "I came that they may have life, and have it abundantly" 
(Jn 10:10). 

The Church as the gift of life eternal is by its very nature, in its fullness and 
entirety, a mystical and sacramental reality. It is the life of the Kingdom of God 
given already to those who believe. And thus, within the Church, everything 



6 

 

we do -- our prayers, blessings, good works, thoughts, and actions -- 
everything participates in the life which has no end. In this sense everything 
which is in the Church and of the Church is a sacrament of the Kingdom of 
God. 

 

 اكفْر بنفسك واتبْعني

م يقول: "ماذا ويحمْل صليبه ويتبعني". ثيتحدث الرب في إنجيل اليوم عن نكران الذات بقوله: "من أراد أن يتبعني فليكفْر بنفسه 
 ينفع االنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، او ماذا يعطي االنسان فداء عن نفسه؟".

السؤال المطروح هنا هو هذا: كيف يريد الرب من جهة ان يكفر االنسان بنفسه، ثم يريد منه ان يربح نفسه؟ وكأن هذين القولين  
 متناقضان.

المقطع األول "فليكفر بنفسه" يعني ان يتجّرد المرء من شهواته، من كل أهوائه ومن دنياه. فإنه كان يحسب ان نفسه، ان قوله في 
اي ذاتيته، هي في الدنيا التي يعّب منها ويأكل منها ويستولي عليها ويتمّجد فيها. كان يحسب هذا االنسان انه موجود إن اقتنى 

ان هذا االنسان يجد نفسه في أعين اآلخرين، يرونه كبيرا فيكبر، ويرونه فطنا فيعظم. ولكنه اذا أمالًكا او صار كبيًرا في قومه. 
وقف وحده في خلوة أمام الرب يرى نفسه فارغا. االنسان األجوف يمأل ذاته من كل ما في دنياه ليتعّرف على نفسه على انه 

 قائم.

يد: اكفروا بأنفسكم، اكفروا بأموالكم، اكفروا بأمجادكم. قد تأتيكم كل منا مصاب بهذه المصيبة على درجات، ولهذا يقول الس
األمجاد، ولكن احسبوها كال شيء. قد تأتيكم األموال فاحسبوها كال شيء. قد تأتيكم الملذّات على أصنافها، ازهدوا بها واعتبروها 

 زائلة. هكذا تسيطرون على الدنيا ولو كنتم في الدنيا.

أن، فأي داء قد يذهب بكم في لحظة. لذلك من عرف انه يموت، يعرف انه كان في حياته كال شيء. ال تظنوا أنفسكم ذوي ش
وإذا توّصلتم الى ان تكفروا ليس فقط بخطاياكم وشهواتكم، ولكن ان تكفروا بذواتكم، عند ذاك تربحون أنفسكم ألنكم قلتم للرب: 

يها الرب يسوع وامأل نفوسنا من حضرتك. اذا أخذتم تذوقون هذه يا سيد، نحن فهمنا اننا لسنا بشيء وانت كل شيء، فتعال ا
 الحضرة، يبدأ تكّونكم. تتكّونون من هللا، تصبحون أناسا جددا. كل ما فيكم وعندكم هو منه، وأنتم له في كل حين شاكرون.

رنا ب ان نُميت كل ما يعرقل َسييضطّرنا هذا ان نتبع المعلم حتى النهاية، ان يحمل كل منا صليبه ويتبع السيد. هذا هو الصلي
الى المسيح، والدرب ال تنتهي عند الجلجلة. ولكن كيف نموت مع المسيح؟ أن نميت هذا الجسد وأهواءه. من له القدرة أن يعتبر 

 هللاالحياة كلها كال شيء، أن يسحقها في عينيه، في قلبه، يقترب من نكران الذات. وإن كنا ال نعمل هذا، نبقى متحيّرين بين 
والشيطان. من أين لنا أن نحّب الصليب، وَمن يحّب أداة عذابه؟ فالصليب آالم، والسيد يطلب الينا ان نتقبل اآلالم برضاء او أن 

 نُسّر بها بسبب ما ينتظرنا من بعدها، بسبب الفرح الذي يحّل فينا إن نحن عانقنا المصلوب، ان زهدنا بهذا العالم.

نسان ال يحب االنسان حتى النهاية. غالبا ال يموت االنسان من اجل االنسان. كل منّا يموت وحده. "اكفر بنفسك واتبعني". اال
ولكّن هناك شخصا واحدا أَحبّنا حتى المنتهى. كان ممكنا للمسيح ان ينزل على االرض ليس فقط في سبيلنا كلنا، ولكن في سبيل 

 طيع ان نحمل صليب الذي أحبّنا وأَسلم نفسه عنا.كل منا بمفرده. نحن محبوبون كل منا بمفرده، ولذلك نست

 جاورجيوس مطران جبيل والبترون وما يليهما )جبل لبنان(

 

Announcements 

 On the Priesthood: “The work of the priesthood is done on earth, but it is ranked among heavenly 

ordinances. And this is only right, for no man, no angel, no archangel, no other created power, but 

the Holy Spirit himself ordained this succession, and persuaded men, while still remaining in the 

flesh to represent the ministry of angels.” St. John Chrysostom. 

 Your Church Needs You: Consider giving a percentage of your income as “Giving Back to God”, 

do you know the monthly expenses for our church is over $6000? Putting a few dollars in the 

basket will not cover the expenses. Be generous, everything we have belongs to God and He 

will bless you.  

 The Antiochian Women of the Annunciation Orthodox Church of Calgary 

Saint Thekla Sisterhood Schedule of Activity from Sept. to Dec. 2015: 

 Date    Activity 

 Sept 27, 2015   Community Lunch (After the Divine Liturgy) 
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 Oct 18, 2015   Monthly Meeting (After the Divine Liturgy) 

 Oct 25, 2015   Community Lunch (After the Divine Liturgy) 

 Nov 8, 2015   Monthly Meeting (After the Divine Liturgy) 

 Nov 15, 2015   Community Lunch (After the Divine Liturgy) 

 Dec 5 & 6, 2015  Christmas Bake Sale 

 Dec 31, 2015   New Year Party (Details to be announced later) 

 All Activities -except the New Year Party- are at Church Hall. 

 

 السد ات األنطاكدات في كندسة البشارة للرو  األورثوذكس في كالغاري 

 ألوية الق يسة تقما 

  2015برنامج النشاطات من أيلول و حتى كانون األول  

 النشاط    التاريخ 

 27  غذاء للرندة   2015أيلول 

 18  اإلجتماع الشهري )عي  الق اس اإللهي(  2015تشري  األول 

 25  عي  الق اس اإللهي( غذاء للرندة  2015تشري  األول( 

 8  الشهري )عي  الق اس اإللهي(اإلجتماع   2015تشري  الثاني 

 15  عي  الق اس اإللهي( غذاء للرندة  2015تشري  الثاني( 

 5  2015كانو ن األول  6و  Christmas Bake Sale 

 31  حفلة رأس السنة )سدتم إنما ن التفايدل تاحقاً(  2015كانو ن األول 

  ستقا  عقانة الكندسة. -ن ا حفلة رأس السنة-كافة النشاطات 

 تكم جمدياً و الرب يبارككم.نأمل مشارك 

 To learn more about our faith, check out “Be the Bee”: go to: www.goarch.org, on the top to 

the right, click on Spotlight, and then “Be the Bee” videos. These are short and very informative 

 Teens: All parents are asked to briefly meet Sunday September 20th after Liturgy with Father and 

the advisors.  

 October is Teens Month: Our teens will read the epistle, do the collection, usher and welcome 

people at the door, help with chanting, and do a special collection on October 18 for Special 

Olympic.  

 Epistle Readers: Father will have a meeting with the Epistle readers on September 27th. We will 

have readers in Arabic and English. If interested please see Father or Ramza.  

 Ancient Faith Radio: visit ancientfaith.com  
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 Young Adults: let us choose a day in September to get together, we will have Vespers together 

and you will help with Vespers.  

 أنت والصليب 

  عيد السجود للصليب الكريم الذي عيّدناه بداية األسبوع الماضي هو عيد للفرح ألّن الرب يسوع سّمر الخطيئة على
الصليب وافتدانا بدمه الكريم، ولهذا السبب نقول إنّه بالصليب أتى الفرح لكّل العالم. ونحن إذا رفعنا الصليب وسجدنا 

ابنا فهذا طبعًا إكراًما للسيّد الذي ُعلّق عليه، ولكنّه أيًضا قبوال منا لصليب يسوع الذي إذا أَصبح له أو علقناه على رق
صليبنا نحن يمّدنا بقوة القيامة. تخّصص الكنيسة المقّدسة أحدين لهذا العيد، األحد الذي يسبقه واألحد الذي يليه. في 

عها موسى على شكل صليب في العهد القديم إلنقاذ الشعب من األحد الذي سبق العيد كان هناك ذكر للحيّة التي رف
 الموت في الصحراء بسبب لدغات األفاعي. يوم العيد قرأنا المقطع المتعلّق بمحاكمة يسوع وصلبه.

  الذي يلفتنا اليوم في القراءة اإلنجيليّة المختارة من بشارة الرسول مرقس أنّها ال تتكلّم على صليب يسوع ولكن على
صليبنا نحن. كان لدينا في العهد القديم ترقّب لصليب الرّب، أتى الرب وُصلب، ويبقى على كّل واحد منا أن يحمل 
صليبه. "من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني". نالحظ أّن هذه اآلية تبدأ باختيار يُعرض عليك: أن 

ر إذا كنت تريد أن تكون من أتباعه أم ال. هنا يعطيك الحّريّة. ولكن، تتبع يسوع أو ال تتبعه. يسوع يسمح لك أن تقرّ 
بعد ذلك، تأتي أفعال األمر: فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني. هذا ال يعني أنّك، مسيحيّا، تفقد حّريتك، بل العكس، 

، انت تصل إلى الحرية فالحياة في المسيح هي التي تُحّررك ألن الحرية هي نقطة الوصول وليست نقطة االنطالق
عندما تتحرر من كّل ما يستعبد النفس البشريّة، ولكنّك ال تصل إلى هذه الحريّة إال إذا مشيت بنور الكلمة اإللهيّة. 
المقصود إذاً أنّك ال تقدر أن تتبع يسوع على مزاجك. وال تقدر أن تقول: أنا أتبع يسوع في أمر، وال أتبعه في أمر 

 يقّرر كيف تتبعه. لكي تتبعه عليك أن تكفُر بنفسك.آخر. يسوع هو الذي 

  أن تكفر بنفسك يعني، أوالً، أال تعبد نفسك، أال ترى نفسك مركز الكون وأن كّل شيء موجود من أجلك ومن أجل
متعتك ومن أجل خدمتك. ويعني، ثانيًا، أن األنانيّة عندك غير موجودة، أي أالّ تكون تصّرفاتك مبنيّة على مصلحتك 

  على إرادتك وال على رغباتك، بل على المسيح وما يُرضيه وحده.وال

  أن تكفر بنفسك يعني إذًا ما سمعناه من الرسول بولس في قراءة اليوم: "مع المسيح ُصلبُت فأحيا، ال أنا، بل المسيُح
ي سوع هو الكل فيحيا فّي". يعني ما عاد هناك من فصل بينك وبين يسوع. لم يعد هناك يسوع وأنا وباقي الناس. ي

 الكل.

  ،ثم يأتي أن تحمل صليبك. َحْمُل الصليب ممارسة معروفة في االمبراطوريّة الرومانيّة. فالمحكوم بالموت على الصليب
بسبب تعّد كبير فعَله ضد القوانين الرومانيّة، كان عليه أن يحمل األداة التي حكمت االمبراطورّية بأن يموت عليها، 

ديد لهذه االمبراطوريّة وقوانينها. أن تحمل الصليب يعني أن تعود خاضعًا بعد تمّرد. هذا كعالمة لخضوعه من ج
بالنسبة إلى االمبراطوريّة الرومانيّة. أّما بالنسبة إلى الحياة في المسيح فحمُل الصليب يعني العودة إلى أحضان ملك 

مّرد، يعني توبة بعد خطيئة. هو دعوة إذًا العتماد الملوك ورب المجد، يعني الخضوع مجّدًدا ألحكام ملكوت هللا بعد ت
 التوبة الدائمة نهًجا لحياتنا.

  نقّرر إذًا أن نكفر بأنفسنا وأن نحمل صليبنا وبعد ذلك نتبع يسوع بحركة مستمّرة. هذا مشروع حياة ال ينتهي. ال أحد
الصليب  يسوع إلى أين؟ يسوع ُرفع على يقدر أن يقول إني وصلُت وحقّقت مسيحّيتي ولم يعُد ينقصني شيء. ولكن نتبع

حبًّا بالبشر. "فإنّه هكذا أَحّب هللاُ العالم حتى أنّه بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كّل من يؤمن به بل تكون له الحياة 
 األبديّة". الصليب إذًا هو قّمة الحب اإللهي للبشر، وهللا ارتضى أن يكون قّمة حب البشر بعضهم للبعض.

 أّن جاري صليبي، بمعنى أنّه يفتعل المشاكل ويُتعبني ولكن يجب  -كما نفّكر أحيانًا-ي أّن َحْمل الصليب ليس وهذا يعن
أن أتحّمله ألنّه صليٌب وضعه هللا أمامي. كال، حمل الصليب أعمق بكثير. أنت قّررت أن تكفُر بنفسك، وقّررت أن 

لمسيح سّيد على حياتك وسلوكك، وهذا جعلك ال تأتي إال من تكون امبراطوريّة المسيح أو مملكة المسيح مملكتك، وا
المحبة. أنت تحمل جارك ألنّك تائب إلى هللا وهللا يحبّه، وكما مات على الصليب من أجلك، مات أيًضـا على الصليب 

 من أجله.

 قدر في األخير كي تلست أنت تحيا بل المسيح يحيا فيك، فتحمل صليبك، أي تحيا بمقتضى المحبة اإللهيّة. هذا شرط ل
 أن تقول لسُت أنا أموت بل المسيح ينتصر على الموت فّي. َحْمل الصليِب يصير مسيرتك أنت إلى القيامة.

 


