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من بٌن التنبؤات المذكورة فً العهد القدٌم ،تلك المتعلقة بوعد هللا إلسرائٌل بالمسٌا تعتبر ذات أهمٌة خاصة.
وفقا ً للكتاب المقدس ،سوف ٌأتً المسٌا ٌوما ً ما و ٌنقذ شعبه من مضطهدٌهم .و سٌكون مجٌئه بداٌة عصر
ذهبً .ستصٌر إسرائٌل دولة رئٌسٌة و أورشلٌم عاصمة العالم .سٌكون حكم البشرٌة بالعدل ،و سٌنتهً كل ظلم
و قمع .و سٌعٌش الجمٌع فً أمان فً ممتلكاتهم الخاصة ٌتمتعون بثمار أعمالهم.
و على الرغم من جاذبٌة هذه النبوءات ،إال ان ردود الفعل علٌها كانت متفاوتة .فوفقا ً للمسٌحٌٌن ،المسٌا قد جاء
بالفعل ،على الرغم من أنه لن ٌدشن العصر الذهبً هذا حتى عودته؛ فهو ٌسوع الناصري .و وفقا ً للٌهود
األرثوذكس ،المسٌا لم ٌأت بعد ،لكنه سوف ٌأتً؛ و هو بالتأكٌد لٌس ٌسوع .و وفقا ً ألكثر من شخص علمانً -
سواء دٌنً لٌبرالً أم غٌر دٌنً  -كان المسٌا مجرد أمل دون جدوى للكتاب القدماء للكتاب المقدس؛ فلن تظهر
شخصٌة مثل هذه أبداً ،على الرغم من أننا قد نتوقع أحٌانا ً زعماء عظماء للعالم.
من هو على صواب؟ هل دلٌل النص الكتابً و التارٌخ البشري لدٌه ما ٌقوله حٌال هذا السؤال؟ نحن نقترح أنه
لدٌه؛ و أن األدلة جوهرٌة؛ و أنه ٌدعم إفتراضٌن )1( :لو كان المسٌا قد جاء ،فهو ٌسوع الناصري؛ و (  )2أن
المسٌا قد جاء .دعونا نرى.

لو كان المسيا قد جاء ،فبالطبع يكون يسوع
فً العهد القدٌم ،هناك عدد من المالمح عن المسٌا و التً تتطابق بشكل رائع للغاٌة مع ٌسوع الناصري كما
ٌتمثل فً العهد الجدٌد .فهو سٌكون النور لألمم ،مولود لكنه سابق الوجود ،متواضع و مع ذلك متعالى ،و ٌتألم
إال أنه ٌسود ،وهو ملك رغم أنه كاهن.

نور لألمم الوثنية
دعونا نبدأ بدلٌل واضح جداً لدرجة أن العدٌد ٌتغافلون عنه .أود أن أشٌر إلى فقرتٌن نبوٌتٌن فً أشعٌاء ،و هً
()1
 7-6 : 42و  .6-5: 49فً الفقرة األولىٌ ،قول هللا لعبده المسٌا:
"و أجعلك عهدا للشعب (أسرائٌل) و نورا لألمم٧ ،لتفتح عٌون العمً ،لتخرج من الحبس المأسورٌن ،من بٌت السجن الجالسٌن
فً الظلمة".

و نرى هنا أنه لٌس فقط ستكون خدمة المسٌا الموعود به لشعبه إسرائٌل ،لكنه أٌضا ً سوف ٌكون نوراً للشعوب،
ٌخلصهم من العمى و العبودٌة.
فً المقطع الثانً  ،نرى أن هذا العبد لٌس تجسٌداً ألمة إسرائٌل ،كما اقترح البعض ،و لكنه متماٌز عن إسرائٌل
()2
فً كونه له دوراً فعاالً فً رجوع إسرائٌل نفسها إلى هللا:
"واآلن قال الرب جابلً من البطن عبداً له ،إلرجاع ٌعقوب إلٌه ،فٌنضم إلٌه إسرائٌل ٦ ....فقال" :قلٌل أن تكون لً عبداً إلقامة
أسباط ٌعقوب ،ورد محفوظً إسرائٌل .فقد جعلتك نورا لألمم لتكون خالصً إلى أقصى األرض"

و هذا بالضبط ما قد قام به ٌسوع الناصري! و ال ٌمكن ألي شخص آخر أن ٌدعً أبداً أنه المسٌا الٌهودي و قد
قارب هذه المطابقة .فقبل القرن األول المٌالدي ،لم ٌكن هناك سوى الٌهود و عدد قلٌل من الفالسفة الٌونانٌٌن
ٌؤمنوا بإله واحد .و سوى نسبة صغٌرة من سكان العالم قاموا بقراءة الكتاب المقدس .حٌث عبد األغلبٌة
مجموعة من اآللهة ،و الذٌن قدموا أمثلة فقٌرة ألتباعهم؛ و كان مستوى األخالق الناتج منخفضا ً للغاٌة بشكل
ملحوظ .و لكن الٌوم ،أولئك الذٌن ٌؤمنون بإله واحد ٌشملون لٌس فقط الٌهود ( 14,2ملٌون فً عام  ،)1980و
لكن أٌضا األغلبٌة المسٌحٌة من غٌر الٌهود ( 1,4ملٌار) .و ٌمكننا أٌضا ً أن نضم المسلمٌن ( 723ملٌون) ،ألنه
كما ٌبدو و أن ظهور اإلسالم على األقل كان نتٌجة غٌر مباشرة للمسٌحٌة .و بالتالً فإن ما ٌقرب من نصف
()3
سكان العالم اآلن ٌدعً الوالء إلله إبراهٌم ،و معظمهم نتٌجة لعمل ٌسوع.
و حتى بإستثناء اإلسالم ،حوالً ثلث سكان األرض ٌقبلون ٌسوع على أنه المسٌا .و ٌوجد هؤالء فً كل
القارات و فً كل البلدان تقرٌبا ً :سواء فً الدول األكثر تقدما ً (  790ملٌون) و األقل تقدما ً (  643ملٌون)؛ فً
()4
الدول الغربٌة (  547ملٌون) ،و فً العالم الثالث ( 632ملٌون) ،و حتى فً الدول الشٌوعٌة (  254ملٌون).
حقا ً صار ٌسوع الناصري نوراً لألمم ،ألن األخبار السارة عنه انتشرت فً جمٌع أنحاء العالم و جلب معها
اإلستنارة الروحٌة و الخالص من عبودٌة الخطٌة إلى المالٌٌن المضاعفة خالل األلفً سنة الماضٌة!

فٌسوع هو الوحٌد الذي إدعى أنه المسٌا و الذي أقام دٌنا ً عالمٌا ً .وهو أٌضا ً الوحٌد الذي تحل دعواه عدد من
المفارقات المثٌرة للحٌرة فً نبوءات العهد القدٌم الخاصة بالمسٌا.

مولود رغم أنه سابق الوجود
و بحسب مٌخا النبً ،فإن المسٌا سٌتخذ من بٌت لحم مسقط رأس له على الرغم من انه قد كان موجوداً فً كل
()5
العصور:
" أما أنت ٌا بٌت لحم أفراتة ،وأنت صغٌرة أن تكونً بٌن ألوف ٌهوذا ،فمنك ٌخرج لً الذي ٌكون متسلطا على إسرائٌل ،و
مخارجه منذ القدٌم ،منذ أٌام األزل"

و ترجمة المصطلح "مخارجه" حرفٌا ً هى "أصوله" ،و التً ٌمكن أٌضا ً أن تترجم "أعماله"؛ و غالبا ً ما تستخدم
لتصوٌر حرب الملوك .و عبارة "منذ أٌام األزل" ٌمكن إستخدامها إما لفترة محددة أو النهائٌة من الزمن.

و ٌقدم لنا النبً أشعٌاء صورة مماثلة ،فٌقول:

()6

 ٦ألنه ٌولد لنا ولد ونعطى ابنا ،وتكون الرٌاسة على كتفه ،وٌدعى اسمه عجٌبا ،مشٌرا ،إلها قدٌرا ،أبا أبدٌا ،رئٌس السالم.
 ٧لنمو رٌاسته ،وللسالم ال نهاٌة على كرسً داود وعلى مملكته ،لٌثبتها وٌعضدها بالحق والبر ،من اآلن إلى األبد .غٌرة رب
الجنود تصنع هذا.

و كون أن هذا الشخص هو المسٌا هو واضح من اإلشارة إلى حكمه األبدي فً جمٌع أنحاء العالم .و أنه ٌولد،
مذكورة بشكل صرٌح ،إال أنه ٌلقب باأللقاب "أبا ً أبدٌا ً" و "إلها ً قدٌراً" و التً تشٌر إلى سابق وجوده و ألوهٌته.
و ٌحاول كل من المتدٌنٌن اللٌبرالٌٌن و الٌهود التقلٌل من شأن هذه األلقاب و ذلك لتجنب هذا اإلستنتاج )7(.و مع
ذلك ،فإن األدلة النصٌة فً صالح هذه المفارقة ،و هى موضحة بدقة فً الصورة الذي قدمها العهد الجدٌد عن
ٌسوع :الشخص الذي هو هللا األبدي و الذي رغم ذلك صار إنسانا ً من أجل دفع ثمن خطاٌا أولئك الذٌن
سٌؤمنون به.

متواضع و مع ذلك متعالى
كانت طرٌقة مجًء المسٌا لغزاً محٌراً لمفسري العهد القدٌم حتى قبل زمن ٌسوع .ففً نبوءة دانٌال ٌتم
()8
تصوٌره على انه آتٌا ً فً مجد عظٌم:
١٤فأعطً سلطانا
كنت أرى فً رؤى اللٌل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القدٌم األٌام ،فقربوه قدامه.
ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب واألمم واأللسنة .سلطانه سلطان أبدي ما لن ٌزول ،وملكوته ما ال ٌنقرض.

و نالحظ مرة أخرى ،كما كان فً اإلقتباس السابق لهذا ،أن هذا الشخص سٌحكم على مملكة عالمٌة أبدٌة.
باإلضافة إلى أنه سٌأتً فً سحاب السماء.

على النقٌض من ذلك ،فإن مجًء المسٌا كما ٌصوره النبً زكرٌا متواضع جداً:

()9

٩ابتهجً جدا ٌا ابنة صهٌون! اهتفً ٌا بنت أورشلٌم! هوذا ملكك ٌأتً إلٌك .هو عادل ومنصور ودٌع ،وراكب على حمار
وعلى جحش ابن أتان.
"من البحر إلى

و تستمر الفقرة فً شرح كٌف أنه سٌأتً بالسالم إلى إسرائٌل و الشعوب ،وكٌف أنه سٌحكم من
البحر ،ومن النهر إلى أقاصً األرض " .و رغم ذلك ،سٌأتً هذا الشخص راكبا ً على حمار ،شكل متواضع جداً من
وسائل النقل ،على األقل ألنه فً ذلك الحٌن كان ٌتم تروٌض الخٌول للركوب.

و قد حاولت التفسٌرات الٌهودٌة لجعل ما ٌقوله زكرٌا أكثر إثار ًة (بأن ٌقولون بأن الحمار المذكور معجزي و
( )11إال أنه ال
خارق!) )10( ،أو ٌدعون بأن المجًء المذكور فً دانٌال و زكرٌا هً مجرد إحتماالت بدٌلة.
ٌوجد ما ٌدلل على أي من هذٌن الرأٌٌن فً نص العهد القدٌم .بل على النقٌض من ذلك  ،فإن رأي العهد الجدٌد،
حٌث ٌأتً ٌسوع ألول مرة فً تواضع ثم ٌعود فً مجدٌ ،ناسب الفقرتٌن بشكل رائع .و هو حتى ٌفسر كٌف أن
المسٌا ٌمكن أن ٌأتً كطفل و كشخص بالغ على حد سواء ،كما ٌبدوا فً الفقرات التً نظرنا الٌها بالفعل.

يعاني و يتألم إال أنه يسود
هناك عدد من مقاطع العهد القدٌم تمثل شخص ٌتألم ،و الذي تنتشر أخبار آالمه و خالصه من هللا فً جمٌع
أنحاء العالم )12( .حاول بعض المفسرون الٌهود فً القرون المسٌحٌة األولى لشرح هذه المقاطع على أنها لمسٌا
ثانً ،المدعو المسٌا بن ٌوسف ( .)13و قد افترضوا أن هذه الشخصٌة عامة؛ و أنه سٌجمع قوى إسرائٌل ،و
ٌحارب جٌوش األشرار جوج وماجوج فً معركة نهاٌة الزمان ،ولكنه سٌقتل منهم قبل مجًء المسٌا الملك،
المدعو المسٌا بن داود.
و مع ذلك ،فإنه من الواضح على ما ٌبدو أن هذا الشخص الذي ٌصوره العهد القدٌم سٌُطعن من قبل إسرائٌل و
لٌس من قبل األمم ( .)14و على الرغم من المجًء المتواضع المذكور فً زكرٌا  9 : 9الذي بدا من المعقول أنه
ٌخصه ،إال أنه لٌس ملكا ً كما هو مطلوب من قبل المذكور فً زكرٌا .باإلضافة إلى ذلك ،فإن فقرة اآلالم
الرئٌسٌة فً العهد القدٌم ،أشعٌاء  ،12 : 53-13 : 52تعتبر ذروة ما ٌسمى بالفقرات الخاصة بالعبد الخادم ،و
التً سبق أن نظرنا إلثنٌن منها فً وقت سابق (أشعٌاء  6 :42و  .)6 : 49تصور هذه الفقرات شخص ٌكون
"نوراً لألمم"  -لٌس مصطلح مناسب لشخص نشاطه األساسً نحو األمم هو أن ٌقاتلهم!
فً الواقع ،تتطابق فقرات أشعٌاء  12 : 53-13 : 52بشكل بدٌع صورة العهد الجدٌد لٌسوع" :محتقر و
مرذول" فً صلبه على ٌد كل من الٌهود و األمم على حد سواء (  ،)3 : 53و عومل بهذا الشكل حتى أن أن
العدٌد اعتبروه تحت غضب هللا ( .)4 : 53كان صامتا ً بشكل غرٌب فً محاكمته و إعدامه (  .)7 : 53و على
الرغم من القرار أن ٌتم دفنه فً قبر جماعً مع المجرمٌن ،إال أنه ُدفن فعالً فً قبر رجل غنً (  .)9 : 53و
كان موته طرٌق هللا لدفع ثمن خطاٌانا (  ،)8 ،6 ،5 ،4 : 53متمما ً صورة العهد القدٌم لذبٌحة الخطٌة ( : 53
 .)10و بعد موته عن الخطٌئةٌ" ،رى نسالً تطول أٌامه" و "ٌبرر كثٌرٌن" (  .)11-10 : 53فً الواقع ،و
بإستخدام مصطلحات التطهٌر المذكورة فً الالوٌٌنٌ" ،نضح أمما كثٌرٌن" ( .)15 : 52و ستغلق ملوك أفواههم
عندما ٌسمعون عنه ،و سٌتم إعالئه و رفعه (.)15 ،13 : 52

ملك إال أنه كاهن
تم اإلحتفاظ بوظٌفة الملك و الكهنوت منفصلة بشكل دقٌق فً العهد القدٌم .فالبد أن ٌكون الكهنة من بنً هارون
من سبط الوي؛ و الملوك من أبناء داود من سبط ٌهوذا .و عندما حاول الملك عزرٌا أن ٌأخذ الكهنوت بتقدٌم
البخور فً الهٌكل ،حاول رئٌس الكهنة عزرٌا مع ثمانٌن من زمالئه أن ٌمنعوه .و قد باءت كل جهودهم بالفشل
إن لم ٌتدخل هللا نفسه و ضرب عزرٌا بالبرص (.)15
و بالتالً فإنه لٌس من المستغرب عند ظهور مالمح كهنوتٌة فً النبوات الٌهودٌة عن المسٌا ،فإن بعض
المفسرٌن القدماء ٌفترضون إثنٌن من المسٌا ،واحد كاهن و آخر ملك ( .)16لكن تحسم فقرة معٌنة من العهد
القدٌم بأن هذا الكاهن و الملك هم فرد واحد .فً مزمور  ،110و الذي ٌتحدث عن المسٌا ٌجلس على ٌمٌن هللا
()17
حتى ٌهزم هللا أعدائه ،وصف المرتل المسٌا كملك بالكلمات،
"ٌرسل الرب قضٌب عزك من صهٌون .تسلط فً وسط أعدائك ٣شعبك منتدب فً ٌوم قوتك"،

و مع ذلك ،بعد آٌتٌن فقطٌ ،تحدث بشكل مباشر عن الشخص نفسه ،و ٌقول،

()18

"أقسم الرب ولن ٌندم" :أنت كاهن إلى األبد على رتبة ملكً صادق".

وبالتالً شخص واحد سٌكون الكاهن و الملك فً نفس الوقتٌ" ،دٌن بٌن األمم" "ٌسحق كل ملوك األرض"
( .)19فً الواقع ،و ألن الكهنوت و الملوكٌة فً إسرائٌل ظلت منفصلة تماماً ،فكان على المرتل أن ٌعود إلى
سفر التكوٌن،لملك أممً ،ملكً صادق )20( ،للعثور على أي مثال لكاهن-ملك بار كأساس للمقارنة مع المسٌا!
و مع هذا ،فإن تصوٌر العهد الجدٌد عن ٌسوع ٌناسب هذا األمر بشكل رائع .فهو لم ٌقم فقط بدور الكاهن ،لكنه
شغل أٌضا منصب الذبٌحة لٌقدم كفارة عن خطاٌا شعبه ( .)21و لكن فً مجٌئه الثانً ،قال انه سٌأتً كملك
لٌحكم إلى األبد (.)22
وبالتالً ،و من المسلم به أن ٌسوع الناصري قد بدأ دٌن عالمً و الذي أدخل األمم إلى نور التوحٌد ،إله
إبراهٌم ،و أخالقٌات الكتاب المقدس .و قد قدم أٌضا ً الحلول لبعض مفارقات العهد القدٌم عن المسٌا :كٌف ٌمكن
أن ٌكون مولود رغم أنه سابق الوجود ،متواضع رغم أنه متعالىٌ ،تألم رغم أنه ٌسود ،ملك رغم أنه كاهن .فإذا
ما قد جاء المسٌا ،فهو بالتأكٌد ٌسوع الناصري!

لقد جاء المسيا
ولكن ربما لم ٌأت المسٌا بعدٌ .رفض كل من الٌهود و الالهوتٌٌن اللٌبرالٌٌن بإنتظام مسٌانٌة ٌسوع على أساس
أنه لم ٌأت بعد و بأي شكل ممجد ،و لم ٌسحق مادٌا ً كل معارضة للله و لم ٌأت بعد بالعصر الذهبً للسالم و
البر .لذا ،فهو لم ٌنجز بعد العمل األكثر وضوحا ً الذي ٌقول الكتاب المقدس أن المسٌا ٌقوم به .و إذا لم ٌكن بعد
قد عاد ،كٌف لنا أن نعرف أنه سٌفعل ذلك؟
سؤال جٌد .إذا لم ٌكن ٌسوع هو المسٌا ،فبالتالً نحن ال نرٌد أن نؤمن به ،و نقدم حٌاتنا لوهم ،و ننتظر عبثا ً
مجٌئا ً لن ٌحدث أبداً .من ناحٌة أخرى ،إذا كان ٌسوع هو المسٌا ،فال ٌمكننا تحمل تكلفة اإلنتظار حتى مجٌئه

الثانً لنفعل شٌئا ً حٌال ذلك ،ما لم ٌكن هناك سبب سوى أننا قد ال نحٌا طوٌالً جداً و هو ٌدعً أنه العالج الوحٌد
للخطٌة .كٌف ٌمكن أن نقرر؟
نقترح أن المسٌا قد جاء ألن بعض النبوءات الزمنٌة المتعلقة به قد نفذت ،و قد انتهت بمثل هذه الطرٌقة حتى أنه
لم تعد نافعة لإلشارة إلى ٌسوع على أنه المسٌا.

كان يجب أن يأتي المسيا
بينما كان لدولة يهوذا حكامها الخاصين.
ً
شفاهة البناءه االثنا عشر شهادة شعرٌة ،و تنبأ بأمور فً
عندما كان أبو اآلباء ٌعقوب على وشك الموت ،قدم
()23
المستقبل خاصة بالقبائل التً تنحدر منهم تباعا ً .فقال بشأن ٌهوذا:،
"ال ٌزول قضٌب من ٌهوذا ومشترع من بٌن رجلٌه حتى ٌأتً شٌلون وله ٌكون خضوع شعوب"

وبالتالً فإن الحاكم العالمً ،الذي ٌنتمً له الصولجان/القضٌب ،هو آ ٍ
ت قبل أن ٌزول القضٌب من ٌهوذا .لم
ٌكن إال بعد خمسمائة سنة من وفاة ٌعقوب أن صار الملك أول مرة لسبط ٌهوذا فً شخص داود ،بعد أن كان فٌه
شاول من سبط بنٌامٌن .بعد ذلك ،ظل المُلك فً بٌت داود (على الرغم من تمرد األسباط الشمالٌة و تشكٌلهم
لدولة خاصة بهم) حتى سقوط المملكة الجنوبٌة فً عام  587قبل المٌالد وهكذا ظل الصولجان فً سبط ٌهوذا
لحوالً خمسمائة سنة حتى السبً البابلً .فً تلك المرحلة ،بمعنى ما ،غادر الصولجان من ٌهوذا ،و لم ٌعد أبداً.
و بتتبع هذا الخط من التفسٌرٌ ،مكن للمرء أن ٌقول أنه كان ٌنبغً أن ٌأتً المسٌا قبل سنة  587قبل المٌالد ،و
كونه لم ٌفعل ،فٌنبغً أن نصبح جمٌعا ً بوذٌٌن أو ملحدٌن.
و حتى اآلن ،و بمعنى آخر ،لم ٌزل الصولجان بعد ،ألنه فً وقت الحق سٌحكم ملوك أواخر الزمان من الٌهود
مرة أخرى على ٌهوذاٌ .تواجد غموض هنا ،تماما ً كما فً العبارة اإلنجلٌزٌة "أن ترحل من المدرسة" غامضة -
فً معنى ما الواحد ٌمكنه الرحٌل من المدرسة كل ٌوم ،و لكن بمعنى آخر لم ٌرحل من المدرسة و ٌتركها حتى
التخرج .هكذا األمر هنا .أوالً كان هناك الحشمونٌٌن ،معروفٌن أكثر بالمكابٌٌن ،و الذٌن حكموا و اتخذوا لقب
"ملك الٌهود" من  103قبل المٌالد إلى  63قبل المٌالد .ثم جاء هٌرودس الكبٌر ،األدومً الذي قال عنه كاتب
سٌرته أنه من الٌهود ،الذي حكم بإسم "ملك الٌهود'' من  40قبل المٌالد إلى  4قبل المٌالد .و أخٌراً كان هناك
هٌرودس أغرٌباس حفٌده األول ،سلٌل كل من الحشمونٌٌن و هٌرودس ،الذي حكم بنفس اللقب من  41م إلى
 .44بعد ذلك ،لم ٌحكم أحد كملك للٌهود حتى ٌومنا هذا.
فً هذا المعنى الثانً ،لم ٌترك الصولجان عن ٌهوذا حتى جاء ٌسوع .ولكن ال أحد ٌأتً بعد  44م ٌمكنه أن
ٌقوم بهذا اإلدعاء .فلو تم فهم تكوٌن  10 : 49فً هذا المعنى ،فكان ٌنبغً أن ٌكون المسٌا قد جاء قبل  44م.

كان يجب أن يأتي المسيا
بينما الهيكل الثاني قائم.

عند إعادة بناء هٌكل أورشلٌم حوالً سنة  515قبل المٌالد ،سعى النبً حجً لتشجٌع الناس ،و قائدهم زربابل
و ٌشوع رئٌس الكهنة .مع مالحظة حقٌقة أن المبنى الجدٌد كان من الواضح أنه ال ٌقارن مع هٌكل سلٌمان،
()24
ٌقول حجً:
٤فاآلن تشدد ٌا
"من الباقً فٌكم الذي رأى هذا البٌت فً مجده األول؟ وكٌف تنظرونه اآلن؟ أما هو فً أعٌنكم كال شًء!
زربابلٌ ،قول الرب .وتشدد ٌا ٌهوشع بن ٌهوصادق الكاهن العظٌم ،وتشددوا ٌا جمٌع شعب األرضٌ ،قول الرب .واعملوا
فإنً معكمٌ ،قول رب الجنود ٥ .حسب الكالم الذي عاهدتكم به عند خروجكم من مصر ،وروحً قائم فً وسطكم .ال تخافوا.
٧وأزلزل كل األمم .وٌأتً
٦ألنه هكذا قال رب الجنود :هً مرة ،بعد قلٌل ،فأزلزل السماوات واألرض والبحر والٌابسة،
٩
مشتهى كل األمم ،فأمأل هذا البٌت مجداً ،قال رب الجنود٨ .لً الفضة ولً الذهبٌ ،قول رب الجنود .مجد هذا البٌت األخٌر
ٌكون أعظم من مجد األول ،قال رب الجنود .وفً هذا المكان أعطً السالمٌ ،قول رب الجنود".

ٌتنبأ حجً بوضوح أن مجد الهٌكل الثانً سٌتجاوز مجد األول ،أي هٌكل سلٌمان .و توجد فً هذه النبوءة
.و
كلمتٌن غامضتٌن" ،مشتهى" و "مجد'' .األولى ٌمكن أن ُتستخدم لإلشارة إلى شخص ( )25أو إلى ثروة
الثانٌة ٌمكن أن تعنً حضور هللا ( )27أو ثروة هللا ( .)28و كل هذا له معنى فً السٌاق .فقد امتأل هٌكل سلٌمان
بالثروة ،و مجد حضور هللا علٌه فً تدشٌنه .و مع إستعادة أرض المٌعاد ،سٌتطلع الٌهود بال شك لمجًء المسٌا،
نور األمم سٌكون الشخص "مشتهى جمٌع األمم" .و زكرٌا ،زمٌل حجً ،فً الواقعٌ ،قدم عدد من التوقعات
الخاصة بالمسٌا فً هذا الوقت (.)29
()26

نحن ال نعرف مدى ثروة هٌكل سلٌمان ،و لذا فإننا ال ٌمكن مقارنتها مع الهٌكل الثانً ،و لكنها كانت بالتأكٌد
كبٌرة .و عن الهٌكل الثانً نعلم أن هٌرودس الكبٌر قام بتوسٌعه و تخصٌبه بشكل كبٌر فً السنوات التالٌة لسنة
 20قبل المٌالد حتى أصبح واحداً من األعاجٌب المعمارٌة فً العالم القدٌم .و بالتأكٌد ،صار المجد المادي
للهٌكل الثانً أخٌراً عظٌما ً جداً ،عندما جاءت الثروة إلٌه من جمٌع أنحاء العالم القدٌم خالل القرن السابق
لتدمٌره فً  70م.
ولكن بالنسبة للٌهود ،المجد الرئٌسً لهٌكل سلٌمان ،و للخٌمة قبل ذلك ،هو حضور و وجود هللا الذي ٌتجلى فً
سحابة المجد و فً تابوت العهد .و قد تم فقدان التابوت على ما ٌبدو عند تدمٌر أورشلٌم من قبل البابلٌٌن فً
 587قبل المٌالد .و سواء تم نقله إلى بابل ،أو تم تدمٌره بالنٌران عندما أُحرق الهٌكل ،أو صار مخبأه بعٌداً،
هذا أمر غٌر معروف .على أي حال ،لم ٌكن هناك تابوت العهد فً الهٌكل الثانً .أما سحابة مجد حضور هللا
التً جاءت على الخٌمة ( )30و الهٌكل األول ( )31عند تدشٌنهم كان مطلوبا ً أٌضا ً للهٌكل الثانً ،إال إذا جاء هللا
فً شخص ٌسوع ،الذي وفقا ً للعهد الجدٌد كان هو هللا نفسه الساكن بٌن البشر ( .)32فً هذا المعنى األهم ،بعد
ذلك ،فإن مجد الهٌكل الثانً لم ٌتجاوز مجد األول ما لم ٌأت المسٌا قبل تدمٌره فً  70م.

كان ينبغي أن يأتي المسيا
بعد الدورة السبتية الـ.69
فً اإلصحاح التاسع من سفر دانٌال ،قد علم النبً للتو من دراسته لألسفار المقدسة أن مدة السبً البابلً هً
سبعٌن عاما ً .و بإدراكه أن هذه الفترة الزمنٌة على وشك اإلكتمال تقرٌباً ،صلى دانٌال إلى هللا ،و اعترف له
ٌخطاٌاه و خطاٌا شعبه .و بٌنما هو ٌصلً ،ظهر له المالك جبرائٌل و أبلغه بأن ال تزال هناك سبعٌن دورة

سبتٌة إلكمال برنامج هللا السرائٌل .و جزء من هذه النبوءة ٌقدم لنا التسلسل الزمنً الذي ٌسبق مجًء المسٌا:

()33

 ٢٥فاعلم وافهم أنه من خروج األمر لتجدٌد أورشلٌم وبنائها إلى المسٌح الرئٌس (المسٌا) سبعة أسابٌع (دورات سبتٌة) واثنان
وستون أسبوعاٌ ،عود وٌبنى سوق وخلٌج فً ضٌق األزمنة ٢٦ .وبعد اثنٌن وستٌن أسبوعا ٌقطع المسٌح ولٌس له ،وشعب رئٌس
آت ٌخرب المدٌنة والقدس ،وانتهاؤه بغمارة ،وإلى النهاٌة حرب وخرب قضً بها.

إن سٌاق دانٌال  ،9فٌما ٌخص فترة السبً البابلًٌ ،نقلنا إلى إرمٌا ،حٌث تم تحدٌد فترة السبعٌن سنة
()35
ٌتقدم لنا اللعنات فً سفر الالوٌٌن المبدأ العام الذي ٌكمن وراء هذا الرقم المحدد:

( .)34و

"وأذرٌكم بٌن األمم ،وأجرد وراءكم السٌف فتصٌر أرضكم موحشة ،ومدنكم تصٌر خربة٣٤ .حٌنئذ تستوفً األرض سبوتها كل
أٌام وحشتها وأنتم فً أرض أعدائكم .حٌنئذ تسبت األرض وتستوفً سبوتها٣٥ .كل أٌام وحشتها تسبت ما لم تسبته من سبوتكم
فً سكنكم علٌها".

و وفقا ً لسفر الالوٌٌن ( ،)36و كانت وصٌة الرب للٌهود أن ٌتركوا األرض لتسترٌح لمدة سنة واحدة من بٌن كل
سبعة سنوات بعدم زرعها ،شًء من هذا القبٌل مثل فكرة تناوب المحاصٌل التً لدٌنا مع الفرق أن كل األرض
تسترٌح فً نفس العام .و على ما ٌبدو ،لم ٌحفظ الٌهود هذا العام السابع المطلوب لراحة األرض لمدة سبعٌن
مرة أثناء سكناهم فً أرض المٌعاد .و هكذا ،ارسلهم هللا فً السبً و حصلت األرض على سبعٌن سنة سبتٌة
للراحة مرة واحدة .و بالتالً عندما أتى جبرائٌل برسالته عن سبعٌن "إسبوعا ً" آتٌة ،فاإلسبوع بطبٌعة الحال
ٌجب أن نفهمه على أنه ٌشٌر إلى دورة إستخدام األراضً ذات السبع سنوات .و ٌجب أن ٌأتً المسٌا و ٌقطع
بعد  )62 + 7( 69من مثل هذه الدورات.
و على ذلك ،متى يبدأ حساب هذه الفترة الزمنية؟
وفقا ً للنبوءة " ،من خروج األمر لتجدٌد أورشلٌم وبنائها".
و على األرجح ٌكون هذا األمر هو المرسوم الذي أصدره الملك الفارسً أرتحشستا األول ،فً السنة العشرٌن
من حكمه )37( ،الذي ٌسمح لنحمٌا ساقً الملك الٌهودي بالعودة إلى أورشلٌم كحاكم مع مجموعة إلعادة بنائها .و
وفقا ً ألفضل المعلومات المتاحة )38( ،فإن هذا ٌكون  445قبل المٌالد.
و ٌجب أن ٌتم الحساب نفسه فً وحدات الدورات السبتٌة بدالً من السنوات .و لقد مكنتنا أحدى األعمال األثرٌة
الحدٌثة من تحدٌد بداٌة و نهاٌة الدورات السبتٌة فً األزمنة الغابرة ( .)39و نجد أن نقطة البداٌة لنا هى سنة
 ،445و التً تقع فً الدورة السبتٌة  442-449قبل المٌالد .و بأسلوب الٌهود للعد الشامل المعتاد ،و هذه
ستكون أول سنة سبتٌة .و ٌتعٌن أن تكون الدورة الـ  69هى 35-28م ،و "بعد" هذه الدورة ٌعنً بعد بداٌتها
(.)40
و هكذا ٌنبغً أن ٌأتً المسٌا و ٌتم قطعه فً الفترة من
الناصري العامة!

35-28م ،و التً تمتد بالضبط لفترة خدمة ٌسوع

اإلستنتاجات

و كما اقترحنا فً القسم األول أعاله ،فإن نبوءات الكتاب المقدس عن المسٌا تشٌر بقوة أنه إذا جاء بالفعل فٌجب
أن ٌكون هو ٌسوع الناصري .و المواد التً نوقشت فً التو تشٌر إلى (  )1أن المسٌا كان من المقرر أن ٌأتً
بٌنما كان لم ٌزل لٌهوذا حكامها الخاصٌن بها ،و هً الحالة التً انتهت فً  44م .و أن النبوة عن مجد الهٌكل
الثانً أن ٌكون أعظم على أقل تقدٌر تشٌر إلى ( )2أن المسٌا كان من المفترض أن ٌأتً فً حٌن ٌكون الهٌكل
الثانً ما زال قائما ،و لكن تم تدمٌر هذا الهٌكل على ٌد الرومان فً عام  70م .و أخٌراً ما ٌسمى نبوة السبعٌن
إسبوعا ً لدانٌال تشٌر (  )3أن المسٌا ٌجب أن ٌأتً و ٌُقطع فً الدورة السبتٌة  35-28م .كل هذه الظروف
تناسب ٌسوع الناصري و ٌصعب أن تناسب أي شخص آخر.
و بطبٌعة الحالٌ ،مكن للمرء أن ٌعترض بأن الكتاب المقدس هو مجرد تخمٌنات إلنسان من العصر القدٌم و
ٌحدث بالصدفة فقط أنها تتناسب مع ٌسوع فً هذه النقاط .و أقترح أن المعلومات التارٌخٌة التً لدٌنا عن ٌسوع
تشٌر إلى أنه هو نفسه لٌس صدفة ،حتى أن األدلة لعمله المعجزي و قٌامته من بٌن األموات قوٌة ( ،)41للدرجة
التً من شأنها أن تجعل المرء أحمق فً تصمٌمه على نظرٌة الصدفة بٌنما تشٌر األدلة أن وجهة النظر العالمٌة
خاطئة.
و من بٌن كل اإلدعاءات الٌهودٌة المسٌانٌة ،الواحد الذي ٌمكن اعتباره شخصٌة تارٌخٌة و معلم أخالقً فائق
للوصف (حتى من قبل الملحدٌن) هو ٌسوع الناصري .و أنه "تمم بالفعل" خدمته العامة القصٌرة ،و قد "قُطع"
فً الفترة من 35-28م! لقد جاء المسٌا ،و هو ٌسوع.
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