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Abstract

The cross is a symbol that is well known among the public as a symbol of 

Christianity. Every sect in Christianity has a distinctive cross that distinguishes one 

from another. The Catholic and Protestant crosses are distinguished by the presence 

of a corpus or statue of Jesus hanging on it. Catholics use a corpus on their crosses, 

whereas Protestants are just plain crosses without any statues. Researchers will trace 

deeper into the history of the cross in pre-Christian times who rejected the presence 

of the symbol of the cross because this symbol was only a! ached to people who 

had commi! ed grave sins. So that the researcher will use a historical methodology 

with an approach to the manuscript literature related to the cross. The results found 

by researchers that the meaning of the cross for Catholics today is taken from the 

meaning of the Pagan people because most Catholic teachings have been infl uenced 

and interfered with by the teachings of Paganism. The meaning of the cross as a 

symbol of the resurrection and atonement for sins by Jesus is like the god Bacchus 

in Pagan. In addition, the use of the cross in Catholic religious rituals is not much 

diff erent from the worship of Pagan gods who also use the cross. In fact, the cross is 

a symbol of the god Mithra or the sun god who was later transformed into a symbol 

of God’s love through the death and resurrection of Jesus.
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Abstrak

Salib merupakan lambang yang sudah dikenal di kalangan masyarakat sebagai 

lambang agama Kristen. Di setiap sekte dalam agama Kristen mempunyai salib khas 

yang membedakan satu dengan yang lainnya. Salib Katolik dan Protestan dibedakan 

dengan adanya corpus atau patung Yesus yang tergantung di atasnya. Katolik 

menggunakan corpus pada salibnya, sedangkan Protestan hanya salib polos tanpa 

ada patung apa pun. Peneliti akan menelusuri lebih dalam sejarah salib pada masa 

sebelum Kristen yang menolak hadirnya lambang salib, karena simbol tersebut hanya 

disematkan kepada orang yang telah melakukan dosa besar. Sehingga peneliti akan 

menggunakan metodologi sejarah dengan pendekatan pada literatur manuskrip 

yang berkaitan dengan salib tersebut. Hasil yang ditemukan oleh peneliti bahwa 

pemaknaan salib bagi orang Katolik saat ini diambil dari pemaknaan orang-orang 

Paganisme karena sebagian besar ajaran Katolik sudah dipengaruhi dan dicampuri 

oleh ajaran Paganisme. Pemaknaan salib sebagai simbol kebangkitan dan penebusan 

dosa oleh Yesus seperti halnya dewa Bacchus dalam Pagan. Selain itu penggunaan 

salib dalam ritual-ritual keagaamaan Katolik tak jauh beda dengan penyembahan 

dewa-dewa Pagan yang juga menggunakan salib. Sejatinya, salib adalah lambang 

dewa Mithra atau dewa matahari yang kemudian diubah menjadi lambang kasih 

Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Yesus.

Kata Kunci: Paganisme, Salib, Corpus, Konstantin, Konsili 

مقّدمة

الدنيا. وكان لكّل دين عّدة  الديانة الكبرية يف هذه  الكاثوليكية هي من 
رموز اليت كانت فيها صبغة دينية. وجتد الناس يف الكاثوليكية رمزا مشهورا وصار 
من االعتقادات أو اآلالت لتكميل العبادة وهو الصليب. واشتهر ذا الرمز دستور 
السالمة والنجاة، رغم أنّه قد افتدى يسوع ذنوب معشر الناس بتضحية حياته على 

الصليب.١ 
واملشكلة اآلن، أّن الصليب معلوم من قبل عصر النصرانية. كما ذكر يف 
موسوعة فرنك ووغنال   «إّن الصليب قد استعمل لرمز قبل زمن 
النصرانية.» واشتهر الصليب بأحد رمز من الديانة القدمية، وعرف الناس يف ذلك 
الوقت. ال يستعمل الصليب مبجرد عقوبة اجلرمية، بل إمنا استعمل كذلك لوسيلة 

1John Fladder, Ketika Iman Membutuhkan Jawaban, (Malang: Penerbit Dioma, 
2010), 40.
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العبادة للديانة املشركة بذلك العصر.
، ومن التحقيق  عرف الصليب يف مصر باسم جروكس أنستا 
العلمي انتشرت عّدة الصليب وأقبل ا املصريون القدماء.٢ فكيف أصبح الصليب 
رمزا نصرانيا؟ فهذا الذي أرادت الباحثة حبثه بالنظر أّن الصليب رمز اللعن واألذى 
يف  تبحث  أن  الباحثة  أرادت  الرباهن  تلك  إىل  وباالستدالل   .(٣:١٣ (غالطية 
حبثها عّما يتعّلق برمز الصليب. ألنّه تأثري من الوثنية يف تعظيهما وتأليه شخص من 

مصلوب عليها.

تعريف الوثنية والكاثوليكية

الوثنية أو يف االصطالح االجنليزي  مشتق من اللغة الالتينية 
العابدين  القرى  بسكىن  يعّرفوا  النصرانية  وكان كّتاب  القرى.  معناه   
الوثنية هي مذهب عبدة األوثان، فالوثنيون هم  باألوثان٣. وأّما يف املنجد كانت 

الذين يدينون بالوثن.٤ 
فإّن الوثنية هي اعتقاد لرفض إله واحد حيث أّن الوثنية رأت قّوة اإلله يف 
أيّة مواد يف هذه الطبيعة، وما الذي عبدا الوثنية متعدّدة، حمسوسا كان أم غري 
حمسوس. وما من غريب أّن الوثنيني يعبدون األصنام، والنار، واألشجار، واألحجار 
ولكّن بإثبات العقيدة على قّوة اآلهلة واملالئكة. ويف اإلسالم كانت الوثنية من الشرك 

ومن يتدّين ذا االعتقاد من املشركني رغم أّن اإلسالم يعّلم التوحيد. 
أصل كلمة «كاثوليكي» هو اللفظ اليوناين (كاثوليكوس)، ومعناها العاملي 
 أو العامل أي أا الديانة العاملية العامة اليت قام ا القائد وهو أسقف 
روما  العامل كوريا  يف  وعزمها  الكنيسة  تصريف شؤون  ويساعده يف  بابا،  أو  روما 
 اليت تضّم بعض احملاكم والسفارات أو القنصليات البابوية.٥ وكان 

2Adelaide S. Hall, A Glossary of Important Symbols in Their Hebrew, Pagan, And 
Christian Forms, (Boston: Bates & Guild Company, 1912), 46.

3Owen Davies, Paganism : A Very Short Introduction, (Oxford: University Press, 
2011),  20.

٤لويس معلوف، المنجد في اللغة واألعالم، (بريوت: جار املشرق، ٢٠٠٧)، ٨٨٧.
٥سعد رستم، الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور اإلسالم حتى اليوم، (سورية: األوائل للنشر 
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أول من استعمل لفظ كاثوليك هو أسقف أنطاكية القديسة أغناطيوس  
األنطاكي يف القرن الثاين يف امليالد.٦

تاريخ الصليب في الوثنية

كان الناس يف الزمن املاضي يعتقدون أّن مجيع احلياة هي حاصل من اجلمع 
بني عنصرين ومها الرجل واملرأة. ويولد من هذا االعتقاد رمز بسيط يصّور احلياة وهو 
خّط مستقيم متقاطع خبّط آخر ويعرف بالصليب املعروف اآلن. وهذا ما يسّبب 
عبادة  إىل  األحوال  هذه  تطّورت  األيّام  مبروم  ولكّن  احلياة.  رمز  ليكون  الصليب 
املواد املكرمة عندهم وصارت رموزا  يتمتعون أن يواصلوا ذه  أّم  الصليب على 

مقّدسة وداّلة على اخلري.٧
الصليب هو رمز احلياة يف الوثنية. وكان الصليب يكون رمزا يف الدين هلم 
قبل عصر قسطنطني. ال يوجد أي رمز على شكل الصليب من اخلشب أو شيء 
آخر يف النصرانية يف أوائل القرن الثاين والثالث. استعمل الصليب يف طقوس الوثنية 
لعبادة ميرتا وهو  الصليب يستخدم  أن  الشريرة. ووراء ذلك  للعماد وطرد األرواح 
إله الشمس. ومن هذه احلقيقية ما ُعرف الصليب برمز النصرانية بل إمنا السمك 

واحلمامة توجد كثريا يف ذلك العصر.٨ 
يكرم الصليب إكراما عظيما. وأكرم البايلون الصليب مثل إكرام النصرانيني 
اآلن. ويعرف هذا الصليب  بتو  على شكل حرف ت (T). وهذا احلرف 
يرمز متّوز٩  كاإلله األعظم ويكىن برمز احلياة. و يف علم األساطري القدمي 

والتوزيع، ٢٠٠٥)، ٦٨.
٦سامي بن عبد اهللا بن أمحد املغلوث، أطلس األديان، (الرياض: مكتبة العبيكان، ٢٠٠٧)، الطبعة 

األوىل،٢٦٧.
7John Denham Parsons, The Non-Christian Cross, (London: Simpkin, Marshall, 

Hamilton Kent & co., ltd, 1896), 23.
8Ibid, 14.

٩هو إله من الشرق ويعرف بإله اخلصب. ويف علم االساطري القدمي كان مشهورا مبحّبته بأسرتيت 

.(Astarte)
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متّوز مات يف الصيد، وكانت أسرتيت١٠  من حتّبه حتتفل يوم موته بالنواح. 
وصار هذا االحتفال مماثال باحلفلة حيثما اشتعلت املصابيح واملشاعل طول الليل 
لذكر متّوز.١١ وصليب اليونان الذي له أربع زرايا متساوية وتّتخد تسعني درجة وهو 
من أقدم الصليب املوجود. ومن املفّكرين فهم يفّسرون املعىن من هذا الرمز كتشّعب 

وتقاطع بني الدنيوية واألخروية. وهذا الصليب يوّكل أربع جهات.١٢ 
ومن احلقيقية األخرى أّن الصليب قد عبدته الوثنية قبل جتّسد يسوع وموته 
الوثنيني اختاروا الشجر أعلى وأعظم وأمجل من األشجار األخرى كرمز  وهي أّن 
إهلهم الفاخر مث قطعوا بعض أغصانه واختذوا أكرب جزءا منه واحتد جبزء آخر متقاطعا 
بعضه بعضا كجسد اإلنسان الذي يشبح يديه، وهذه الصورة متثل الصليب الكبري. 

وقد يوجد كلمة تو  يف جلد هذا اخلشب.١٣ 

تاريخ الصليب في الكاثوليكية

إّن اخلشب على شكل الصليب ال حيرتمه النصرانيون إىل اليوم حيث ما 
ذهب القسطنطني١٤ جبنود غاليا  حملاربة الروم. ليس هذا رمز الصليب املعروف 
الصليب على  الرابع ولكن  القرن  أّول وهلة قبل  الذي يعبده جنود غاليا يف  اآلن 
شكل أربع أطراف متساوية. وهذا الصليب مشهور كرمز إله الشمس ومعطي احلياة 
والفوز. مث اعرتف قسطنطني كذلك أنّه رأى مونوغرام يسوع  
) وهو اسم  على شكل حرف P و X املأخوذ من  (القراءة : 
يسوع يف اللغة اليونانية.١٥  الصليب إلله الشمس له أربع أطراف متساوية، مث مبرور 
القرون حّو هذا الرمز إىل الصليب بأحد الطرف أطول من آخر كرمز عظيم متصل 

١٠تعرف بفينوس (Venus) عند فينيسون قدماء. ذكر امسها مرّات يف نصوص من مصر. صارت 

هي أّما عظيمة تمع فينيسيا.
11Henry Dana Ward, History of The Cross: The Pagan Origin and Idolatrous Adoption 

and Worship of the Image, (London: The Book Tree Escondide, 1871), 17.
12Micah Issi!  and Carlyn Main, Hidden Religion : The Greatest Mysteries and Symbols 

of the World`s Religion Beliefs, (California: ABC-CLIO, 2014), 41.
13Henry Dana Ward, History of The Cross…, 80.

فالرييوس  فالفيوس  أبوه  وكان  م.   ٣٣٧ سنة  إىل   ٣٠٦ سنة  من  الروم  اإلمرباطور  مالك  ١٤وهو 

قسطنطيوس وأّمه هيلينا. وبعد وفاة أبيه صار مالكا يف عّدة احلرب حّىت يكون أحد السلطان يف الشرق والغرب.
15John Denham Parsons, The Non-Christian Cross, ..., 6-7.
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بقّصة موت يسوع.١٦
كان قسطنطني مشهورا أنه عابد إله الشمس. وحينما أثبت الكاثوليكية 
كدين وطين إلمرباطور الرومان، أجرب أساقفة ورجال الكنيسة يف جممع نيقية العرتاف 
إهله بل أعطى العقوبة إىل من ال يطيع أمره بالطرد واملوت.١٧ وظهر من هذا احلال 
أّن من االعتقادات أو النظم من قسطنطني تعرتف بأّن إله الشمس ويسوع شيء 

واحد وإله متساوي.
والصليب يكون رمزا رمسّيا بعد أن وجدت هيلينا -وهي أّم قسطنطني – 
بأورشليم.  ميالدية   ٣٢٧ سنة  يف  يسوع  لتصليب  املستعملني  واملسمار  الصليب 
وقالت أّن هذا الصليب له قّوة إهلّية.١٨  وما وجدت ليس صليب يسوع فحسب 
وأّما  أثر يف هذين صليبني،  ال  ولكن  معه.  ُصِلب  ملن  اآلخرين  الصليبني  إّمنا  بل 
صليب يسوع له معجزة لعالج املرض وإحياء املوتى. مثّ قسمت هذا الصليب إىل 
قسمني، فأرسلت نصفه إىل ابنه –قسطنطني- وأعطت نصفا آخر إىل أسقف يف 
أورشليم وتوفّيت بعد سنة.١٩ وكون قسطنطني مالكا، فأقضى الصليب كرمز إلميان 

النصرانية. ألّن الصليب رمز تضحية يسوع وبعثه.
فأخذوا حضارة  وهلة.  أّول  يف  للعبادة  مكان  هلم  ليس  النصرانيون  وكان 
وثقافة الوثنية. رأى النصرانيون أن الوثنية هلا مكان خاّص حيث يثبت اإلله فيه. 
وبنوا بناء ميّثل هياكيل الوثينة على رياسة قسطنطني. وصار هذا البناء مكانا لعبادم 
ما يقال اآلن بالكنيسة. وزّين هذا البناء بالفنون الوثنية. ومن الظاهر أّن قسطنطني 
حيّب بعبادة الشمس فجعل هذا البناء مواجها إىل الشرق. وليس هذا فحسب بل 
الوثنية كطقس كنسّي، وخطبة، واستعمال جّبة،  العادات األخرى من  إّمنا أخذوا 

وهيكل رياسة الكنيسة.٢٠ 

16Ibid, 32.
17Ibid, 26.
18Frank Viola & Goerge Barna, Pagan Christianity: Exploring the Roots of Our Church 

Practice, (USA: Barnabooks, 2008), 45.
19Henry Dana Ward, History of The Cross: The Pagan Origin and Idolatrous Adoption, 

…, 41.
20Frank Viola & Goerge Barna, Pagan Christianity: Exploring the Roots of Our Church 

Practice, …, 47.
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كما قد سبق البيان أّن هيلنا قد وجدت صليب يسوع مثّ أثبت ابنها رمزا 
رمسّيا للنصرانية رغم أّن الرتكة النصرانية يف أّول عصره هي صورة الراعي احملسن وأنواع 

الوقائع املوجودة يف اإلجنيل.٢١ ولكّن بعد جممع تروّلو٢٢ الواقعة من  صور 
سنة ٦٩٢ أصبح الصليب رمزا الذي ال بّد أن يغّري مجيع الصور املوجودة يف أّول 
عصر النصرانية.٢٣ وهذا ما يكون سببا على وجود الكنيسة بعّدة الصليب كرمز مهّم 

الذي يزيّنها.
إّن الصليب قد استعمل لعقوبة مرتكب الكبرية. وال شّك أن النصرانيني 
األّولني غّريوا االعتقاد على أنّه ال بّد أن يبّدلوا سوء خامتة يسوع ليكون حسن اخلامتة 
واآلخر املفرح. ألّن التصليب هو املوت املخجل والبّد فيه التغيري أن يصري تضحية. 
أنتيوخا «روحي  من  إغنتيوس  رسالة كتبها  يولس يف  قول  من  الشيء  هذا  وظهر 
متواضعة، وتضحييت على الصليب هي حجر عثرة للكافر ولكن السالمة واحلياة 
األبدية لنا»٢٤ فيعرف بالظاهر أّن موت يسوع على الصليب هو رمز احلياة والفوز. 

وهذا ما يسبب النصرانيون والكاثوليكيون يكرمون الصليب. 

عناصر الوثنية في الكاثوليكية في معنى الصليب

كان معىن الصليب قد أثّر به الوثنية. ألّن فيه العناصر املوجودة ودخلت إىل 
تعليم الكاثوليكية. حىت توجد بعض املساوات يف معىن الصليب لدى الكاثوليكية 

والوثنية. وهذه العناصر كما يأيل:

21Christoper P. Jones, Between Pagan and Christian, (London: Harvard University 
Press, 2014), 49.

لقاء  وهو  قسطنطينية.  يف   (Justitius II) الثاين  جستيتيوس  مالك  قصر  يف  امع عقد  ٢٢هذا 

األساقيف يف مجيع الكنائس املوجودة. وحكم فيه عن تعاليم الكنيسة والنظم ألّمة النصرانية.
23Henry Dana Ward, History of The Cross…, 72.
24Robin M. Jensen, The Cross : History, Art, and Controversy, (London: Harvard 

University Press, 2017), 7.
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١. الصليب هو رمز إله الشمس ورمز الحياة

    كان التلفيق من أنواع احلضارات ويكون دينا يصري شيئا مشهورا يف الروم، 
أظهر هؤالء  بني  ميرتا  وتقديس  الشمس.  إله  ميرتا  وهو  ومنها 
الفالسفة جيعله إله العظيم وتكون دينا رمسّيا يف أوروبا وتؤثّر كبريا يف العصر 
الكاثوليك األّول، ورغم أّن الروم غلبته امليتولوجيا اليونانية والرومية. فلذلك 
وجد يف كثري من واليات الروم اهلياكيل املوروثة من دين ميرتا. إّن عبادة 
ميرتا كإله الشمس أن يكون عبادة مجيع الناس يف أحناء بالد الروم. صار 
ميرتا مكرما جليوش وجنود البالد، وهم يتبعونه كي يكونوا فّالحون دائما 
يف مجيع املعارك. ٢٥وال استثناء على قسطنطني وجنوده ّملا كانوا يف احلرب. 
واشتهر ميرتا بينهم يف خالل القرن األّول إىل القرن الرابع يف امليالد. وكان 
املقّدسة  املعابد  ميرتا يف  ويُعبد  البقر.  يضّحي  الذي  الشمس  بإله  مصّورا 

حتت األرض اليت فيها االجتماع.٢٦ 
التضحية يف  أّن  أّن ميرتا فعل ما فعل يسوع حبيث     يرى مؤرّخ األديان 
دين ميرتا ذاتية على غرار املسيح، مبعىن أّن ميرتا يضحي بنفسه من أجل 
إخصاب األرض وختليص شعبه متاما كما يؤمن املسيحيون بأّن املسيح محل 

صليبه وبذل بنفسه.٢٧
   جعل قسطنطني عبادته إىل ميرتا أو إله الشمس كتعليم النصرانية بإثباته 
الصليب. وهذا الصليب كما سبق البيان هو التطّور من الرمز إلله الشمس 
يعين مونوغرام يسوع. وال من معجب أّن عّدة رموز إله الشمس قد ُوجدت 
حول دانويب  وهو دائرة آباء قسطنطني.٢٨ وكان رمز إله الشمس 
موجودا كذلك يف بعض أحناء البلدان كمصر بصليبيه أنخ. ولو كان هذا 

اإلله من ميتولوجيا يف مصر ولكّن اعتقادا هلم يف عّدة قرون.
أّن  تتكّلم على  الوثنية والنصرانية األوىل  أّن  القوية األخرى     ومن األدلة 

25Payam Nabraz, The Misteries of Mithras: The Pagan Belief That Shaped the Cristian 
World, (London : The Open Court Publishing Company, 1903), 21.

26Owen Davies, Paganism: A Very Short Introduction…, 34.

٢٧إدغار ويند، األصول الوثنية للمسيحية، (ال مدينة: ال الطباعة، دون السنة)، ١٤٦.
28Robin M. Jensen, The Cross: History, Art, and Controversy…, 54-55.
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الصليب هو رمز للحياة. وليس معناه املوت إالّ املعىن ازي من التجّسد. 
وهذا املعىن هو املطابق مبا قاله يسوع «خذ صليبك» وهو الستقبال األذى 
الصليب كرمز  ُفّسر  الوعي. وفوق ذلك  الناس يف  اللذان جيعالن  واألمل، 
املواد هي  يفىن. وهذا  أن  اخلالدة وال ميكن  مواد  أربع  يوّكل  الذي  احلياة 

األرض، واهلواء، واملاء، والنار.٢٩
   وأّما عالقة الصليب بعبادة الشمس هي كبيان املوسوعة الكاثوليكية أّن 
بابا ليو عظيم  وهو بابا سنة ٤٦١-٤٤٠ ميالدية اعرتف 
على وجود العادة للمجتمع النصراين للقيام أمام كنيسة سنتا فيتري يف الروم 
إلكرام الشمس بالتحّية والدعاء، وهذا ما وقع يف عصره.٣٠ وهذه األحوال 

مستمرّة إىل اليوم حيث أّن الصليب يكون رمزا يف عبادم. 
   وإذا رأت الباحثة البيان السابق ما يتعّلق برمز احلياة أّن الكاثوليكية تعتقد 
بوجود املاّدة أو الشيء الذي ميّثل اإلله املعطي احلياَة. وهذا اإلله ال من 
املعتقدات األصلية من تعليم يسوع من حيث أنّه محل رسالة اهللا عّز وجّل. 
وكان اهللا ال ميثّله أّي رمز من رموز. وأنّه قادر على كّل شيء. فالكاثوليكية 

من حيث أّا تعليم منحرف وقعت فيها االحنراف يف تفسري رمز.

٢. الرمز في العبادة  

    كانت العبادة للنصرانية هي أمهية نصرانية داعيا إيل ربه، فكانوا يدعون 
دائما ولو كان خارج الطقوس الرمسية. كان الصليب يف عبادم اليومية رمزا 
ال ميكن نسيانه. حّىت اّختذ النصرانيون عالمة الصليب من اجلبهة مث الصدر 

والكتفني يف كّل عمل ما، كقبل األكل عند دعائهم.٣١   
   بشّدة إميام على أمهّية العبادة، غرست يف نفوس الكاثوليكية الشعور 
عن الكونية والعاملية، وعن وجود اجلسد والوقائع املختلفة يف أوقات متنوعة. 
وهذه األمور حتتاج إىل تصوير دقيق وظاهر. وكان الدين عندهم ليس من 

29Tom Harpur, The Pagan Christ  Is Blind Faith Killing Christianity?, (Canada: 
Thomas Allen Publisher, 2004), 40.

30Ibid, 38.
31Bernard Cooks, Christian Symbol and Ritual, (London: Oxford University Press, 

2005), 168.
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أن  بّد من  للكاثوليكية فال  العبادة مركزا  شيء غيـيب وجتريدي. أصبحت 
توجد هذه احلقيقة املتصفة بالتصوير. وهذه الصورة تركز ا العبادة.٣٢  

   ومع ذلك يف تقدمب القربان بدينهم. كانت كلمة «القربان» مشتقة من 
أو  أيضا معىن «اإلحراق»  له  أّن  أو يذبح، غري  اليوناين «يّضحي  الفعل 
«اإلشعال» ويف هذه إشارة واضحة إىل النار اليت كانت الضحية تشوي 
عليها وتقدم لآلهلة. وكانت هذه الضحية تفوم إلطعام اآلهلة عند الشعوب 
العليا سكان  الكائنات  إىل  معه  الطعام  حيمل  الشواء  دخان  أما  الوثنية. 
الروحاين  الشكل  بأّن هو  يؤمنون  الوثنيون  السماوات، ويف مرحلة الحقة 
للقربان. وال بد من التذكري بأّن املسيحني ظلوا حّىت فرتة متأخرة من عرب 

العصر يعتقدون أّن الروح مادة متبخرة رقيقة الشكل من الدخان.٣٣
    ويف الكاثوليكية الطقس يرمز به اخلرب واخلمر. ويهيأ خبز القربان القدس 
القربان.  طبق  وعلى  عليه  الصليب  إشارة  الكاهن  ويرسم  الصليب،  حنو 
وبذلك اخلبز يف عالقة مع املسيح وموته على الصليب حيث يتحّول اخلبز 

إىل ذبيحة أو قربان وبالتايل يصبح مقّدسا.٣٤
    مث يرسم الكاهن عالمة الصليب ثالث مرات فوق اخليز والنبيذ باستخدام 
هذه  اليمني.  إىل  اليسار  من  ومرة  اليسار  إىل  اليمني  من  مرّتني  املبخرة، 
إىل  اليمني  (من  اإلنسان  يف  الظالم  قوى  باجتاه  السفلية  احلركة  لإلشارة 
اليسار)، مث من اليسار إىل اليمني باجتاه عقارب الساعة لإلشارة إىل العودة 

النور.٣٥

٣.  الرمز على الموت والبعث  

    كان صليب يسوع هو لتصفية الذنوب من اإلرث جلميع الناس يف هذا 
هذه  انتشرت  النصرانية  ومن  النصرانية.  عقيدة  ضمن  من  وهذه  العامل، 
باللقاء  سيوّجهون  أّم  الوثنيون  ونتيجة  الوثنيني  هؤالء  أظهر  بني  الفكرة 

32F.W. Dillistone, The Power of Symbols, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 171.

٣٣إدغار ويند، األصول الوثنية للمسيحية، (ال مدينة: ال الطباعة، دون السنة)، ٤٢١.

٣٤نفس المرجع، ١٣١.

٣٥نفس المرجع، ٤٣١.
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املمتازة يف احلياة، وهذا اللقاء بني الرجال والنساء وبني الناس بآهلتهم. وكان 
هذا اللقاء تأكيدا على ما سيقابلهم يف املستقبل وهو املوت.٣٦ 

    كان موت يسوع على الصليب وبعثه ليكون الفرصة النصرانيون الفّالح 
والفوز حّىت يكون الصليب رمزا مقّدسا هلم. والصليب حبسد يسوع عليه 
أي كورفوس  يكون رمزا خاصا للكاثوليكية الذي يفّرقها بالفرقة 
صورة  غري  من  الصليب  يقّدسون  فالربوتستانيون  النصرانية.  من  األخرى 
مها  يسوع،  وبعثه  مبوت  يؤمنون  الكاثوليكيون  بسبب  وهذا  عليه.  يسوع 
شيء واحد ال ينفّك بعضه بعضا.٣٧  والصليب الكامل جبسد يسوع عليه 

كالدليل على رمحته وتضحيته جلميع الناس ولتكفري ذنوم.٣٨  
    كتب بعض املؤّرخون وجود الصليب بسورة شخصية عليه يف معتقدات 
آهلة الوثنية. كيوستني وهو اليهود الذي ينتقل إىل الروم، قد بّني يف اعتذاره 
أو تأليفه يف السنة ١٥٠ ميالدية عن مسألة الصليب. وكتب أّن املساوات 
الكثرية بني يسوع وآهلة الروم كأسليفيوس  وّجبوس  
اللذان أصابا باملوت وبُعثا إىل اجلّنة.٣٩  وكذلك تريتوليان٤٠  
آهلتهم كأتينا  إىل  بالصليب إلكرامهم  يعتقدون  الوثنيني  أّن  اعرتف  الذي 
فّالس  وفاريان جريس  اللتان معّلقتان 
يصّورون  الذين  آهلتهم  يعبدون  فالوثنيون  اخلشب.  من  الصليب  على 

بأنفسهم وحيّلوم على الصليب.٤١ 
    كان آلهلة الوثنية قّصة تشابه قّصة يسوع. ومن املثال هو يف احلكاية 
املصيب  اإلله  وهو  الناس.  أوسرييس  كمسّلم  عن  امليتولوجيا 

36Robin Lane Fox, Pagans and Christians, (USA: Penguin Group, 2006), 22.
37V. Indra Sanjaya Pr, Yesus, Orang Nazaret, Raja Orang Yahudi, (Yogyakarta: 

Kanisius, 2004), 86.
38Thomas P. Rausch, Katolisisme: Teologi Bagi Kaum Awam, (Yogyakarta: Kanisius, 

2001), 146.
39Robin M. Jensen, The Cross: History, Art, and Controversy…, 15.

النصرانية. ولد ومات يف كارتاكو أي  أوائل عصر  الكتب يف  الكنيسة واملؤلف عّدة  ٤٠هو رئيس 

تونسيا. منى يف عائلة الوثنية ولكن حّول إميانه وتعّمق يف األصول النصرانية سنة ١٩٦. مثّ غّري فكرة الكنيسة 
الغربية حّىت لّقب بأيب الكنيسة الالتينية. واعرتف مصطلح التثليث إىل اتمع.

41Robin M. Jensen, The Cross: History, Art, and Controversy…, 16.
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بالتجّسد الذي له معجزات كثرية كتحويل املاء إىل العنب يف يوم الزواج، 
وعالج املريض، وطرد الشيطان، وغري ذلك. وخان طالبه بعوض ثالثني 
كسرة من الفّضة وأصاب بالقصاص وهو عقوبه املوت على الصليب. مث 
بُعث بعد ثالثة أيّام. وكان موته ليس إالّ ألجل تكفري ذنوب مجيع الناس. 

ولكن صعد إىل اجلّنة وجلس جانب اإلله كاحلاكم اإلهلي.٤٢ 
    إن ثروة هائلة من األمثلة املتوفرة لدى الطرفني. أما آهلة الشرق األوسط 
القدمي فقد كان منها ميوتون شبابا مث يبعثون من موم بعد فرتة معلومة. 
وكّل من يعرف عن هذه األديان ال يستطيع إالّ أن يلحظ التقارب الكبري 
بينها وبني النصرانية. وإّن عامل النفس ومؤرّخ األديان ال يستطيعان أن ينكرا 

ما بينهما من عالقة وتأثري.٤٣
    وقد أخطأ الكاثوليكية عن الواقعة تصليب يسوع وأثبتوا أّن موم يكّفر 
عظيم  الكذاب  علي  دليل  وهذا  هلم.  فوزا  يكون  وبعثهم  الناس،  ذنوب 
حيث أّن يسوع ال يستطيع أن يكّفر ذنوب الناس. ال دليل على صّحته، 
بل إّمنا هذا من تأثري الوثنية. حّىت كانت املعتقدات على تكفري الذنوب 
وبعثة يسوع من التبّين للديانة الوثنية، من امليتولوجيا القدماء اليت قد اُختلط 

باالعتقادات الكاثوليكية.

الخاتمة

ليس الصليب رمزا للديانة النصرانية وخاّصة للكاثوليكية وليس من تعليمها. 
وكان النصرانيون األّولون يرفضون هذا الصليب ألنّه رمز اللعنة. وقد اُستعمل الصليب 
لعقوبة اجلرائم املرتكبني بالكبائر. ولكّن النصرانيني حّولوا هذا احلال لسرت عيوب 
إهلهم يسوع الذي مات على الصليب من حيث ال ُيستعمل الصليب إال ملن ارتكب 
الكبائر. فهم يغّريون هذا املفهوم أّن الصليب هو رمز الفّالح والفوز لتكفري يسوع 
ذنوب الناس. ومن كان يؤمن ذا الصليب فهو سامل من حيث أّن يسوع قد بذل 

نفسه ألجل تكفري ذنوب مجيع الناس مبوته على الصليب.

42Tom Harpur, The Pagan Christ  Is Blind Faith Killing Christianity?..., 34.

٤٣إدغار ويند، األصول الوثنية للمسيحية...، ١٤٧-١٤٦.
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وكان أكثر معتقدات الكاثوليكية هي التأثري من الوثنية، ما يتعّلق بالتعاليم 
الكنيسة أو الرموز املوجودة فيها. وهذا كذلك ما أصاب بالصليب. فحصل يف أمر 
ملعىن الصليب عند الكاثوليكية مثل معىن الصليب يف الوثنية. أصبح الصليب رمز 
احلياة للوثنيني، ألّن معىن اخلّطني املتقاطعني هو اجلمع بني العنصرين املتفّرقني، ومها 
الرجل واملرءة. ومن عناصر الوثنية املوجودة يف الكاثوليكية معىن الصليب هو رمز إله 

الشمس ورمز احلياة، ورمز يف العبادة، ورمز املوت والبعث.
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