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 ملاذا كره الفر�سيون �سوع إىل هذا احلد؟ 
 بقلم أر. يس. سربول 

اكن  . سيقولون: "أنا ال أؤمن أنه كثً�ا �سوع   ن يمدحو  اعدةً فإنهم ايلوم،   مسيحيِّ�  غ�أشخاٍص   إىل ث عندما تتحدَّ 
ًما رائًعا. ر�ما اكن علِّ ابن اهللا، ول�ن �سوع اكن باتلأ�يد شخًصا عظيًما. لقد اكن مُ  اكن ا، وأنا ال أؤمن أنهاملسيَّ 

 ."بيًّا ن

ا بأي حال من األحوال. حىت يف الكتاب املقدس، �د  ليسوع ليس أمًرا اعمليًّ  انلوع من االحرتام الكب�ل�ن هذا 
أن الكتبة ورؤساء الكهنة  ٢٠. نقرأ يف لوقا �الكتبة والفر�سيِّ  همهؤالء انلاس  أوَّل�سوع، و مع بعداءٍ  ا ن جتاو�ومَ 

 ، حاولوا رمجه. ١٠و ٨ اتصحاحأنهم أرادوا أن يقتلوه، و� األ �د، ٥� يوحنا وسعوا إللقاء القبض ىلع �سوع. 

األشخاص  م هؤالء عندما نقرأ هذه األحداث يف الكتاب املقدس، �د أنفسنا مدفوع� لطرح السؤال: ملاذا ت�لَّ 
عن   وافيةإجابة    تقديمموا بها وملاذا شعروا بما شعروا بمثل هذا العداء جتاه �سوع؟ من الصعب  بالطر�قة اليت ت�لَّ 

 ليسوع بهذه ادلرجة.  ت�ره  ةالسلطات ادلينيَّ جعلت اك ثالثة أسباب ن، ول�ن هبهذه الطر�قةسبب دوافعهم 

كب�ة،   اذب حشودً تيغارون من ابن اهللا؟ أينما ذهب �سوع اكن �: اكنوا يغارون منه. ملاذا اكنوا هذا أول سبب هو
املسيح يتمتَّع �شعبيَّة اكته. اكن رُّ حت لك  ملشاهدةلكمة من لكماته، و إىل لك لالستماعزمحه اكنت ت ومجاهً�ا ، مجواًع و

   ب�  كب�ة
ً

اجلموع، شعب األرض،  مع    يتعاملونثقيلة ىلع شعبهم، و�نوا    انلاس، بينما اكن قادة ايلهود يضعون أمحاال
رضائب، اكن �سوع  الالعشاء مع جايب  تناول  . يف الوقت اذلي لم يم�ن يلخطر ىلع ذهنهم  االزدراءبروح االحتقار و

 ع"."راع  ونالفر�سيُّ   اعتربهمة مع األشخاص اذلين يتعامل حبر�َّ 

الوحيد   اليشء� اكن ادلينونة. اكن الشعب �ب �سوع، واستقبلوه بفرح، ول�ن ما اكنوا �شعرون به من الفر�سيِّ 
اعمة الشعب. لقد رأوا �سوع يتعامل مع �تقرون خطايا انلاس، و�اتلايل اكنوا  هوون ينظرون هل اذلي اكن الفر�سيُّ 

ل  نوا يتمكَّ هل و�بونه. لم    يهتفوناعمة الشعب ورأوا كيف    ومرتاب� من شهرته.   يغارون منهألنهم اكنوا  ذلك    من حتمُّ

و�ذلك  ،  ىلع وجه اخلصوص   ون، اكن الفر�سيُّ ميجء املسيح. قبل  أعماهلم  أنه كشف  هوالسبب اثلا� وراء كرههم هل  
�نوا  واألما�ن يف املجامع. أىلع يف  نة للمجتمع. اكنوا �لسواملعاي� األخالقيَّ  وضعوا ن  هم مَ  الصدوقيِّ� والكتبة،

، اكنت  مراًرا وت�راًرا م �سوع ، كما علَّ ائلهمو�تم االحتفال بفضائلهم، ول�ن فض ا واحرتامً  ت�ر�ًما أ�رث  ينالون
من اخلارج ولكنها من ادلاخل ملوءة   عيبمدهونة بال و، مبيضة املو� ة. قال: "أنتم �شبهون قبورخارجيَّ و ظاهر�َّة

فقذر. وتفعلون لك ما يف وسع�م اجلنب ادلاخ�، من اخلارج، أما اجلانب اآلخر،  الطبق ون بعظام أموات. تنظف
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الرأي العام. أنت تتظاهرون أن�م أبرار، وتربعون يف هذا   عنهذه انلجاسة، وهذا الوسخ، وهذه القذارة  إلخفاء
 . اتلظاهر بأن�م أبرار"

نقاوة العهد اذلي قطعوه مع اهللا   عن شعبال �سبب خت�ِّ  اغضبةون يف فرتة ما ب� العهدين كمجموعة بدأ الفر�سيُّ 
عن   واالنعزال إىل االتلفاف حول أنفسهم ون سىع الفر�سيُّ  لكيف أخالقهم و� طاعتهم لوصايا اهللا. ذل�ساهلهم و

والفضيلة،    الرشفمن    سامٍ املحافظ� يف ذلك ايلوم. اكن دليهم نظام  بمثابة    هؤالء   . اكنأخاليق  نموذج  وضع اجلموع و
اهللا يف   ا أعطاه رش�عةلك حفظ   استطاعوا � تؤمن أنهم إن ، اكنت طائفة من الفر�سيِّ واقعطاعة اهللا. يف الالزتموا بو

 إىل إرسائيل. ا اهللا إلرسال املسيَّ ذلك من شأنه أن يدفع ن ساعة فقط، فإن �العهد القديم ملدة أر�عة وعرش

يف  رون د املسيح، حيث اكنوا يتنكَّ � ووقت جتسُّ الفر�سيِّ  مجاعة يوم تأسيس األشياء ب�الكث� من حدث ل�ن 
منافق�. وال يشء ي�شف الز�ف أ�رث من وجود ما هو حقييق.  واكنوا مز�ف�    باختصار،لرب والطاعة.  هيئة أتباع ا

  األمر ذاكءً  يتطلَّبة أمام أع� انلاس. لم احلقييق والقداسة احلقيقيَّ  الرب  أظهر عندما سار �سوع ىلع هذه األرض، 
قداسة املسيح  واسطة  ون، وألنهم ان�شفوا بان�شف الفر�سيُّ ذللك  ف.  ز�َّ الفرق ب� احلقييق والمُ   تلمي�  استثنائيًّا 

 ص منه.لتخلُّ لنتظار االة واألصيلة، كرهوه، ولم يطيقوا احلقيقيَّ 

بإجراء امتحان و�فشل فيه   يقوم الُمعلِّمعندما اتلقييم باملقارنة . �دث باملقارنةم قيِّ فكرة شائعة أن اهللا يُ  هناك
فشلوا يف   طالبم فشل يف اتلدر�س ألن العلِّ ، أو أن المُ غ� اعدل أو ء متحان يساأنه بالرضورة  فهذا يع�اجلميع. 

درجة  "مقبول" و  باعتبارها درجة "ضعيف جًدا"    �سب  ستخدام املقارنة حبيثبا   االمتحان  إذن  معلِّ م المُ م. فيقيِّ اتلعلُّ 
 "املقبول" تصبح "متاز"، وهكذا. توجد معادلة للقيام بهذا األمر.

يف االمتحان فيما عدا هذا الطالب اذلي   اجلميع فشلوا  ، أي أن املعادلة يفسد خر يأيت شخص اآلواحل�  ب�ل�ن 
فمن  .  يفسدون املعادلةن  ال �بون مَ   باملعادلة، ما يع� أن معظم الطال هذا األمر  درجات اعيلة. يفسد    حصل ىلع

 بدو سيئة. منَّا ت ابلقيَّة�عل  يفسد املعادلة

  سيُدان  .مقارنة، ل�ن ال يوجد ذلك الكث� من انلاس أنه سيفعليظن . باملقارنةم قيِّ اخلرب اليسء هو أن اهللا ال يُ 
 �ساهل يف احلساب.  . ال يوجد  بره الاكملحبسب مقياس  مجيع البرش 

ق هو املقياس الاكمل من الرب. وقد فعل  حقَّ فقد ا، مجيعً  فشلنا . بينما أفسد املعادلةاخلرب السار هو أن �سوع  ل�ن
رهم  ألنه كشف ب إىل كرهه� الفر�سيِّ  فقد دفعاملسيح، ب آمنوا ن هذا مصدر ابتهاج لمَ يف ح� أن . من أجلنا هذا 

 الزائف ىلع حقيقته. 
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ليس ما سيفعله بهم يف غضبه بل — هو أنهم اكنوا خائف�    للمسيحوراء كرههم    ادي،عتقاحسب    ،السبب اثلالث
إىل إبراهيم،    بالعودة الرتحيب به يف وسطهم. ملاذا اكنوا خائف�؟ انظر إىل تار�خ إرسائيل. يف لك جيل تقر�بًا    من عواقب

اكن الشعب  . للغايةدائًما قص� املدى  يف إرسائيلالسالم اكن  .ة غر�بةأمَّ  طرة واضطهادحتت سي بنو إرسائيلاعش 
، اكن  امليالدي القرن األوليف يهود و�النسبة لل .عدائهمتبداد أ واس هر، يعيش حتت قتًال دائًما تقر�بًا شعبًا ُ� 

 د هو روما. ستعبِ المُ 

.  أرسوهم أرادوا اإلطاحة بن� األجانب اذلين وللثورة،  كرَّسوا أنفسهمن اتلار�خ ايلهودي، اكن هناك دائًما مَ  طوال
ىلع  اثنان  — عدو. اكن هناك أشخاص الة قو  �سحقها األخرى  تلورسائيل، وثورة إاألخرى يف تار�خ  تلوترى ثورة 

 ن. ب� تالميذ �سوع يدعون الغيور�ِّ — أ�رث ور�ما األقل، 

فقدان قوتهم وسلطتهم. خاف  من  ن شواكنوا �، � والصدوقيِّ � القوة والسلطة، مثل الفر�سيِّ اقع ن اكنوا يف مومَ 
  كما خافوا العهد اجلديد تقر�بًا. صفحات ىلع لك صفحة من هذا يف  �دروما.  ضداثلورة  عواقبقادة ايلهود من 

  وذللك ماء،  من ادل  ا حبرً   و�اتلايل �لبأخرى،    انتفاضة   و�سبِّببطر�قة ما،    ادً أن يقود �سوع تمرُّ   وخافوا الرومان.    من
 هلم املتاعب.  ب سبِّ �زاتله قبل أن إلسعوا 

 

 St. Andrews(رو دْ أنْ  �ِس القدِّ  كنيسةِ  اعةِ رُ  أحدَ  �، و�نَ ونِ جُ يِل  ماِت دَ خَ  ةِ ئَ هيْ  ُس سِّ ؤَ مُ  وَ ول هُ . سرْبُ . يِس ادلكتور أرْ 

Chapel  ( َالكتاِب   ةِ يَّ للُكِّ   رئيٍس   َل أوَّ   �دا، كما اكنَ ورِ فلُ   سانفورد بواليةِ   ةِ يف مدين   ْ  Reformation(  الحْص لإلِ   ِس دَّ قَ مُ ال

Bible College( َلََّف  وَ هْ . و
َ
 ا يف َذلَِك "مَ ، بِ تاٍب كِ   ةِ مائَ  نْ مِ  رَثِ أ�ْ  أ

ُّ
 .)Everyone’s A Theologian( "يُّون�ِ ا الهوُ نَ لُك

 

   . يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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