
 

  ١أقوال اآلباء عن إشارة الصليب
  

أعطانا السيد المسيح إلهنا الصليب سالحًا نافذًا ينفذ فى النار والهواء والماء واألرض 
تهرب من صورته . فهو قوة اهللا التى ال ُتقاَوم. وال يحجبه شئ أو يعترض قوته عارض

  .الشياطين حينما ُيرَسم  به عليها
سيح للخالص والم وة الم و ق صليب ه اهدوا ال ا ش ه حيثم ه ويتبعون ة يخضعون لقوت الئك

  .وال تحصل تخلية لمن حمل الصليب إال الذى ضعفت أمانته فيه. رسمه ليعينوا الملتجئ إليه
  البابا أثناسيوس الرسولى

ى أعضاءك                    بدًال من أن تحمل سالحًا أو شيئًا يحميك، احمل الصليب واطبع صورته عل
ضًا، ارسمه فى آل                وقلبك، وارسم بـه ذاتك ال بتحريك        اليد فقـط بل ليكن برسم الذهن والفكر أي

ك، ارسمه باسم اآلب                      : مناسبة فى دخولك وخروجك، فى جلوسك وقيامك، فى نومك وفى عمل
  .واالبن والروح القدس

  مار افرام السريانى          
إن               ب، ف ام أو ترتي ة بال اهتم صليب فى عجل ة ال ه بعالم ذى يرسم ذات اء ان ال ول اآلب يق

م من                  . ياطين تفرح به  الش ه ث ى بطن صليب من رأسه إل ه بال ات يرسم ذات ة وثب أما الذى فى روي
  .آتفه األيسر إلى األيمن فهذا تحل عليه قوة الصليب وتفرح به المالئكة

ه أن تصلب شهواتك                      ستطيع بقوت ًا أنك ت صليب، أذآر دائم ة ال حينما ترشم ذاتك بعالم
الم        هوذا حمل ا  "وخطاياك على خشبة المخلص      ة الع ع خطي ذى يرف و " (هللا ال ًا أن    )٢٩: ١ي ، عالم

  .فى الصليب قوة إخماد الشهوة وإبطال سلطان الخطية برحمة المصلوب عليه
حينما ترفع نظرك إلى خشبة الصليب المعلقة فوق الهيكل، أذآر مقدار الحب الذى أحبنا              

ه               ؤمن ب ا و . به اهللا حتى بذل ابنه حبيبه لكى ال يهلك آل من ي ة،     فأينم صليب ُوجدت المحب جد ال
فإذا رأيت  . ألنه هو عالمة الحب الذى غلب الموت وقهر الهاوية واستهان بالخزى والعار واأللم            
  .الكنيسة مزدانة بصلبان آثيرة، فهذا عالمة امتالئها بالحب الكثير نحو جميع أوالدها

ل ذ                رح واقب دس، اف صليب المق ة    حينما يبارآك الكاهن أو االسقف ويرشمك بال ك آبرآ ل
ان          . من السيد المسيح   ى رأسه بإيم ى        . "طوبى لمن قبل رسم الصليب عل ى بن ون اسمى عل فيجعل

  )٢٧: ٦عدد." (اسرائيل وأنا أبارآهم
  األب يوحنا آرونستادت

صليب    ة ال سكم بعالم موا أنف اء، فارس ى الجبن ورة إل ا المنظ ه هجماته شياطين توج إن ال
  . أما أنتم فتحصنوا بعالمة الصليب.بشجاعة ودعوا هؤالء يسخرون من ذواتهم

  األنبا أنطونيوس 
ا                       الحرى صليب ربن م ب ديم فك إن آانت الحية النحاسية قد أبطلت سم الحيات فى العهد الق

يسوع المسيح الذى ُرفع عليه، ال حية نحاسية، بل رب المجد، وسكب دمه على الصليب ليصير                 
  .لنا بالدم الحياة وبالصليب النصرة

  لس األورشليمىالقديس آير
 

                                                 
  عن آتاب حياة الصالة االرثوذآسية ـ األب متى المسكين ١


