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هذه ال�سل�سلة
تقدم املكتبة القبطية املسيحية األرثوذكسية ىلع االنرتنت
ً
لقرائها األعزاء يف هذه السلسلة بعضا من الرتاث اخلادل ملعلم
األجيال وذهيب فم القرن العرشين واحلادي والعرشين مثلث
الرمحات قداسة ابلابا شنوده اثلالث .اذلي أثرى حياتنا ،وحياة
املاليني من حمبيه عرب األجيال بأقواهل وتعايلمه وحياته ،فاكن
مصباح منري ،بل شمس ساطعة أضاءت بقوة اعملنا اذلي
حيتاج دوما إىل قدوة صاحلة تسري ىلع هدى السيد املسيح
وتتبع خطواته يف احلب وابلذل واالتضاع.
وكتابنا اتلاسع يف هذه السلسلة عبارة عن مقال بعنوان
«اكنت الساعة تقرتب» نرشه األستاذ نظري جيد يف جملة
مدارس األحد عدد شهر يناير سنة 1950م.
نصيل إىل الرب أن ينيح روحه الطاهرة يف ملكوت
السموات وأن يمتعنا بربكه صالته عنا.
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الوعد
انتقل بك يا أيخ العزيز إىل اجلنة .هوذا آدم قد أخطأ.
ً
واهلل قد وقف يليق حبكم العدل الرهيب «موتا تموت»
ً
ولكن يف نفس هذا الوقت يعلن اهلل الرحوم جدا وعده
بتخليص آدم وحواء فيقول هلما إن نسل املرأة سيسحق رأس
احلية .ومنذ هذه اللحظة يبدأ اهلل يف إعداد طريق اخلالص

أمام آدم وامرأته ونسله ..ولكن ها هم أوالد آدم يستغرقون

يف الرش ويبعدون لك ابلعد عن اهلل ويتخذون هلم آهلة غريه
ً
ويرى اهلل أنه حمتاج أن يعلم انلاس أوال طرق اخلالص قبل
أن يأيت ابن اإلنسان ..عليه أن يفهمهم فكرة اذلبيحة ،وأن

يعطيهم فكرة واسعة عن اتلجسد وعن صفات ذلك اآليت..
فكرة الذبيحة

نسمع أن هابيل الصديق قد قدم ذبيحة من أبكار
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غنمه ،ولكن ممن تعلم هابيل هذا العمل؟ ال شك أنه عرفه
عن أبيه آدم ،وممن عرف آدم؟ إن اجلواب ىلع هذا واضح جدا
يف سفر اتلكوين .يقول الويح اإلليه «وصنع الرب اإلهل آلدم
وامرأته أقمصة من جدل وألبسهما» هذا اجلدل حصل عليه
اهلل من ذبيحة دون شك .وهكذا أخذ آدم هذه الفكرة .فكرة
اخلطيئة والعري مقرونة باذلبيحة إلخفاء هذا العري .وعرف
عن آدم ابنه هابيل ثم بدأت البرشية مجعاء تتعلم أنه بدون
سفك دم ال حتدث مغفرة (عب .)22 :9
نسمع أن نوح قد قدم ذبيحة .ولكن الرب يريد أن يعلم
انلاس فكرة أدق وأوسع عن اذلبيحة اإلهلية .هنا نرى قصة
ابراهيم :يقول هل اهلل «خذ ابنك وحيدك اذلي حتبه نفسك
وقدمه يل حمرقة» .إن البرشية تتعلم اآلن أن تكون اذلبيحة
يه االبن الوحيد املحبوب ..ويقدم ابراهيم ابنه ويرفع
ً
ً
السكني ولكن اهلل يعلمه تعليما جديدا وهو أن اذلبيحة
8

ً

كانت الساعة تقرتب

ً
سوف ال تكون ابنا برشيا وإنما ذبيحة مرسلة من اهلل مبارشة
ً
فيلتفت ابراهيم فيجد خلفه خروفا من اهلل هو رمز للمسيح.
إن ذبيحة االبن الوحيد املحبوب املرسل من السماء يه

اتلعليم اذلي أراد اهلل البرشية أن تفهمه..

وهكذا انترشت فكرة اذلبيحة فعرفها اسحق ثم ابنه

ارسائيل ثم بنو ارسائيل مجيعهم وقيمت هلل املذابح وعلمهم
ً
ً
اهلل تعليما هاما ىلع يد موىس وهو أن تكون اذلبيحة بال
عيب .إن هذه صفة ال توجد إال يف املسيح.

عرف شعب اهلل فكرة اذلبيحة وقدموها عن خطاياهم
ً
ً
ً
وأصبحت جزءا هاما من عقيدتهم تمهيدا لطريق اخلالص.
ً
ذللك لم يكن غريبا عليهم فيما بعد أن حيدثهم بولس يف
سفر العربانيني عن املسيح كذبيحة ،أو أن حيدثهم بطرس

عن دم يسوع املسيح يف أول رساتله..

بل أن أمر اذلبيحة قد عرفه العالم الوثين لكه تمهيدا
9

ً

كانت الساعة تقرتب

ً
أيضا لقبول فكرة اخلالص .لقد انتظر اهلل حىت علم اذلبيحة
الكفارية لليونان والرومان واهلنود و الفرس ..وحىت العرب
ً
أيضا عرفوها فقبيل اإلسالم اكن عبد املطلب زعيم قريش
ىلع وشك أن يقدم ذبيحة يف الكعبة يه ابنه عبد اهلل (أبو
حممد)..

ذلك اآلتي

ً
أراد اهلل ايضا كما قلنا أن يعطي انلاس فكرة عن املسيح
ً
قبل أن يأيت .وهكذا جند أن حياة املسيح تقريبا مسطرة

بأمجعها يف العهد القديم .قال هلم أنه سيودل من عذراء،
وإنه سيدىع يسوع ألنه سيخلص شعبه من خطاياهم ،وانه
سيكون نارصيا ،وانه سيودل يف بيت حلم ،وسيهرب إىل مرص..

وحىت صلب املسيح وبيعه وتثقيب يديه وقدميه واقتسام
ثيابه واالقرتاع ىلع قميصه وصلبه وعذاباته وموته وقيامته..

لك ذلك موجود يف العهد القديم :إما يف نبوات رصحية ،وإما يف
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ً
أشخاص أو أشياء اكنت مجيعها رموزا ذللك اآليت ..بل اكنت
ً
يف الوثنية أيضا رموز و مشابهات تعطيهم فكرة عن املسيح..
نقل البشارة إىل العامل الوثين
رأينا أن بين ارسائيل قد آمنوا بفكرة اذلبيحة الكفارية

وعملوا بها ،ورأينا أنهم أخذوا فكرة عن السيد املسيح

وحياته وموته وقيامته ،بىق قبل جمئ املسيح ،أن ينترش ذلك
ً
لكه يف العالم الوثين حىت يستعد هو أيضا.
وهكذا نرى أن يوسف يذهب إىل أرض مرص ويتبعه

أخوته بنو ارسائيل ويعيش مجيعهم هناك مدة طويلة هم

وأنساهلم ،ويقدمون اذلبائح ويتعلم منهم املرصيون ،ثم خيرج
هذا الشعب إىل أرض املوعد ويقيمون هناك وتقيم معهم
ً
عقائدهم وتنترش ،ثم يذهب هذا الشعب إىل بالد أخرى ناقال

معه أفاكره وعقيدته ادلينية .وحتدث حادثة السيب ويظنها
ايلهود جتربة أيلمة فيبكون وهم جلوس ىلع أنهار بابل ،وال
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يدرون أن اهلل اذلي خيرج من اجلايف حالوة يستخدم السيب
ً
أيضا يف نرش تعايلمه وديانته .فإذا باإلرسائيليني يف تلك ابلالد
يعلمون أهايلها تعايلم اهلل عن طرق مبارشة وغري مبارشة،

وإذ بالوثنيني يعجبون بأاغين شعب اهلل ويطلبون إيلهم أن
ً
يسمعوهم شيئا من أاغنيهم.
ويتشتت ايلهود يف أراض كثرية حاملني معهم اتلوراة

وفيها ما فيها من رموز للمسيح وهكذا جند أن بين ارسائيل
قد ذهبوا بوعود اهلل يف الفداء إىل فلسطني ومرص وبابل وما

بني انلهرين وايلهودية وكبدوكية وبنتس وآسيا وغالطية

وبثينية وفرجيية وبمفيلية ونوايح يلبيا والقريوان وبالد

الرومان وكريت وشبه اجلزيرة العربية واتصلوا بالفريتيني

واملاديني والعالميني( ..أع .)12 - 9 :2

أترى ميع يا أيخ العزيز أن فكرة الفداء وأوصاف املسيح

والرموز اليت ترمز إيله قد انتقلت إىل أغلب بالد العالم
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وقتذاك وأثرت يف أهايلها ،ولكن ذلك ال يكيف بل حيدث
أكرث منه ..حيدث أن بطليموس فيالدلفيوس (اثلاين) يرتجم

العهد القديم إىل اللغة ايلونانية ويه اللغة العاملية يف ذلك
احلني .قيل إنه ترمجها ليك يزود بها مكتبة االسكندرية،

وقيل إنه فعل ذلك إرضاء جلارية يهودية حيبها ،وقيل غري
ذلك ،ولكين أقول ان ترمجة اتلوراة اكنت خطوة من خطوات

ملء الزمان فقد بدأ العالم الوثين يقرأ انلاموس واألنبياء
ويتفهم وأصبح يستعد ويتهيأ حىت إذا ما جاء املسيح وتم فيه
لك املكتوب ال يتقبله باستغراب..
إعداد األمم
رأى اهلل أنه قبل جتسده عليه أن يعد األمم الوثنية إعدادا
ً
اكفيا يمكنهم من قبول اخلالص فانتظر اهلل حىت أخذ العالم
يؤمن بوجود هلإ خالق للكون وانلاس ،وحىت آمن باحلساب

واثلواب والعقاب واجلنة وانلار .ولكن لك ذلك لم يكن
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ً
اكفيا ..بقيت فكرة اتلوحيد واتلثليث واتلجسد .اكن جيب أن
يفهم العالم لك هذا قبل أن يأيت املسيح.

أما عن اتلوحيد فقد أخذ العالم يعتقد بوجود هلإ كبري،
ً
أكرب من اآلهلة األخرى بل يعترب مصدرا لك يشء .نرى هذا
يف زيوس كبري آهلة ايلونان ،وجوبرت كبري آهلة الرومان ،ورع

كبري آهلة مرص ،وبراهما كبري آهلة اهلند .بل نرى أكرث من

هذا أن أخناتون يقوم يف مرص يلنادي باإلهل الواحد آتون ،وإن
ً
ً
اكن قد فشل سياسيا إال أنه ترك أثرا يف العقل ابلاطن لألمة
املرصية ومن استطاعت أن تؤثر فيه هذه األمة...

ثم تنتظر البرشية فإذا بالقرن اخلامس قبل امليالد يقدم

لليونان فالسفة ينادون باإلهل الواحد وتنتظر البرشية أيضا

مخسة قرون أخرى حىت تنترش كثري من هذه اآلراء يف أرجاء
ً
ادلولة الرومانية اليت سيطرت تقريبا ىلع العالم وقتذاك.
ثم انتظر اهلل حىت آمن العالم بفكرة اتلجسد فقد آمن
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املرصيون وايلونانيون بإماكنية حلول اهلل يف جسد برشي

وإماكنية قتله وقيامته .نرى ذلك يف قصة اإلهل أوزوريس
املرصي واإلهل ديونسيوس ايلوناين ،كالهما قتل ومات وقام
ً
يلصري ديانا للناس.
أما فكرة اتلثليث فقد ظهرت يف عقائد مرص واهلند

وايلونان ..أليس يف لك هذا تمهيد للعالم لقبول املسيحية.

بقيت هناك خطوة أخرى ختتص بتعلق الوثنني بآهلتهم.

اكن الرومان يعتقدون بأن آهلتهم تسكن جبال اويلمبوس.
ثم إذ بهم يصعدون هناك وال جيدون اآلهلة فيتشككون فيها.
ً
وإذا بايلونان أيضا يأخذون يف احتقار آهلتهم ملا بينهما من

ختاصم وقتال ،وما هلا من صفات رديئة فهناك آهلة للخمر
والرقص وادلاعرة ،آهلة تكذب وترسق وتقتل وتفسق..

ً
وهكذا وجدنا أنه رغم تعدد اآلهلة يقيم ابلعض تمثاال

إلهل جمهول .أليست هذه خطوة واسعة تدل ىلع حاجة انلاس
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إىل هلإ ،أستطاع أن يستغلها بولس فيما بعد.
ً
ومن انلاحية االجتماعية أيضا اكن البد من اتلدرج
يف تعليم انلاس املبادئ السامية ..وهكذا نرى يف القرون

اخلمسة اليت سبقت امليالد تظهر تعايلم جديدة يف كثري من
نصوصها مجال وسمو كبعض آراء لكنفوشيوس وبوذا والرباهما

والرواقيني..

ولكن ذلك اجلمال يف اتلعليم اكنت تنقصه القوة ادلافعة.
ً
اكن الضمري اإلنساين يرى آفاقا من اخلري وال يستطيع االقرتاب
منها .تعوزه مواهب الروح القدس اليت تشجعه وتدفعه ،فلما
ً
رأى يف املسيحية هذه القوة اندفع حنوها اندفااع.
ولكن إعداد األمم اكن ينقصه أمور أخرى منها اللغة

العاملية للتفاهم ،والطرق املعدة لالنتقال ،واألمن والقانون
ً
تليسري ذلك أيضا ..وهكذا يف السنة اثلالثني قبل امليالد اكنت
ً
ادلولة الرومانية قد انترشت يف العالم لكه تقريبا ونرشت معها
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اللغة ايلونانية العامة والطرق والقوانني الرومانية وأصبح
ً
االنتقال متيرسا للاكرزين .نقول هذا ألن اهلل حيب السري
الطبييع ،وال يريد استخدام املعجزات إال لغاية معينة.
إعداد اليهود
أعد اهلل لك انلبوات والرموز اليت تمهد لشعبه معرفة

املسيح .ولكن ذلك الشعب اكن صلب الرقبة ال يتوجه إىل
ً
اهلل إال حمتاجا ،فانتظر اهلل عليه حىت ينضج .وهكذا سىب
ايلهود ىلع يد األشوريني وابلابليني فعذبوهم ،كما عذبهم
ً
ايلونان والرومان أيضا ،واكن من أشد املضطهدين أنطيوخس

الرابع اذلي خرب أورشليم وحرق الكتب املقدسة ،وقتل
ً
وسىب ،وقدم ىلع املذبح خزنيرا ،ومنع تقديس السبت واخلتان..

وحىت يف حاتلهم ادلاخلية اكنوا ضعفاء منقسمني،
ً
يتطاحنون تنافسا ىلع امللك أو رئاسة الكهنوت ،ويف العقائد
ادلينية انقسموا بني كتبة وفريسيني وصدوقيني وفرسوا
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ً
الكتاب حسب أهوائهم .وصار واضحا أنهم يف حاجة إىل
خملص ومعلم ،وهكذا انتظروا املسيا ،واكنوا يتوقعون ظهوره
كما يتضح من سؤاهلم للمعمدان هل هو املسيح (يو )20 :1
ومن قول السامرية «حنن نعلم أن املسيا اذلي يقال هل املسيح
يأيت ،فمىت جاء ذاك خيربنا بكل يشء» (يو .)25 :4
الساعة تقرتب
ها حنن نرى أن اهلل قد علم انلاس فكرة الفداء ،وأعطهم
صورة واضحة للمسيح .بنبوات ورموز ،وانتظر حىت انتقلت
هذه األفاكر إىل األمم ،وحىت تهيأ ايلهود وانتظروا املخلص.
ً
وحىت تهيأ األمم أيضا وانتظروا اإلهل املجهول .اكن لك ذلك
ً
حيدث يف وقت واحد واكنت لك األمور تتحد معا وتتعاون
يف إعداد طريق اخلالص ..وهكذا اكن يعمل اهلل يف صمت.
لم يبق أمامه إال إعداد العذراء اليت حتمله ،ويوسف اذلي
يتعهدها ،وحينا اذلي ينري الطريق ..اكنت الساعة تقرتب.
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وإذا بيواقيم ينجب ابنه يسميها مريم ..وخييل إىل أن اعداد
هذه األم اكن أهم يف لك يشء .واكنت بايق األمور ثانوية ،اكن
اهلل يعد العدة لوالدة مريم منذ خطيئة آدم ..وأخذت مريم
الطفلة تكرب والساعة تقرتب ثم ظهر املالك لزكريا يبرشه
بوالده يوحنا ثم ظهر املالك ملريم..
وأخريا..

ً
يف ملء الزمان أرسل اهلل ابنه مولودا من امرأة كشبه
انلاس...
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