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َمثَل َّ
الكرامي

تشارلز ك .تلفر
لم يكن هناك رجل أكرث جسارة وشجاعة من ربِّنا يسوع ،اذلي افتضح انلوايا الرشيرة لرؤساء شعب اهلل يف جيله،
ُّ
اذلين اكنوا متمركزين ً
ً
خماطرا حبياته يف سبيل ذلك .ومن
تماما حول ذواتهم ،وفعل ذلك يف وجوههم ودون تردد،
املفارقة العجيبة أن هذا املقطع خُيتَتَم برؤساء الكهنة وهم يطلبون أن يمسكوه (مىت ِّ ،)46-45 :21
جمسدين بذلك
ََ
المثل .اكنت ترصفات املسيح الصارمة (مثل طرد ابلاعة من اهليلك)،
قساوة القلب عينها اليت أدانها يسوع يف
َ
ََ
ََ
ومثل
ومثل االبني،
ولكمات ادلينونة اليت نطق بها (مثل القصص املحيطة بهذا املقطع ،من قبيل لعن شجرة اتلي،
العرس) اكنت يه األسلحة اليت استخدمها يف معركته ضد َّ
املؤسسة ادلينية اليت ظل حياربها منذ دخل أورشليم.
َ
ََ
تَ خ
المثل اذلي قاهل يسوع بصفة خاصة يف تعليم إشعياء انليب .وهو َمثل جمازي غري معتاد .فصاحب
كمن جذور هذا
َّ َ ْ َ َ ِّ ْ خ خ خ َ َ ْ خ ْ َ َ
َّ
والكرامون الاحدون اذلين استهدفهم يسوع
ْسا ِئيل" (إشعياء )7 :5؛
الكرم هو اهلل ِ " -إن كرم رب النو ِد هو بيت ِإ
َ
ْخ َ َ
ْ خخ
َ
خ
َ ْ
وخ شع ِب ِه َو خرؤ َسائِ ِه ْم" ()14 :3؛ والعبيد اذلين أرسلهم
حاك َم ِة َم َع شيخ ِ
باملثل هم رؤساء إْسائيل " -ا َّلر ُّب يَدخل ِيف الم
ُّ
رب ابليت هم إشارة إىل األنبياء (استخدم يسوع التشبيه عينه يف مىت  37: 23بينما اكن يبيك ىلع أورشليم) .ومن
َّ
خ
َ
هؤالء العبيد يوحنا املعمدان ،اذلي قتل ىلع يد خحَّكم إْسائيل األرشار (مىت  .)25 :21واختتم يسوع َمثله بوصف
ً
جمرما .ويف اآلية  ،45أدرك الموع داللة الكم يسوع يف
معاملة الكرامي الشائنة البن صاحب الكرم كما لو اكن
َ
ْ
ِّ
َ َ ً
َ
خ َ َْ َ خ خْ خ
َ َّ َ َ َ خ ْ َ خ
ين يع خطونه
اء يه ِلك خه ْم [صاحب الكرم] هالكا َر ِديًّاَ ،وي خ َسل خم الك ْر َم ِإىل كرا ِمي آخ ِر
اآليات " :44-41أو ِئلك األر ِدي
خَْ خ ْ خ
َّ َ َ خ َ
َّ
ََْ َ ََْ َ
ْنع ِمنك ْم
هلل ي
األثمار ِيف أوقاتِها" ،وال سيما الرضبة القاضية اليت وجهها يسوع إيلهم يف اآلية ِ " :43إن ملكوت ا ِ
خ
أل َّمة َت ْع َم خل أَثْ َم َ
خَْ
ار خه" .فقيادتهم اتلعسفية والفاسدة اكنت ىلع وشك أن تنتيه نهاية فجائية ومؤسفة.
َويعطى ٍ
َّ
جتَّل اتلتميم اتلارييخ األول هلذه انلبوات يف الكوارث اليت حدثت يف األعوام 70-66م ،واألعوام 135-132م ،عندما
خرب الرومان اهليلك ،ومدينة أورشليم ،وقتلوا معظم رؤساء الشعب.

َّ
َّ
الحظ ً
جيدا أن اإلساءة األساسية اليت سلط يسوع الضوء عليها هنا يه "رفض" الشعب هل .فقد قدم يسوع نفسه
للشعب ىلع أنه االبن اذلي يتمتَّع بعالقة خاصة مع اآلب .وقال يس .إس .لويس إن ال أحد يستطيع أن يعترب يسوع
ِّ
ً
شخصا مصابًا جبنون العظمة .وذلا ،قال يسوع إن
جمرد معلم أخاليق صالح آخر .فال بد إما أن يكون املسيَّا ،وإما
ِّ
رفضه هو اخلطية الكربى ،اليت تؤدي إىل دينونة .ويف هذا املثل ،وضع يسوع نفسه يف مركز مقاصد يهوه ،باقتباسه
ْ َ َّ
َ َ َ خ ْ َ َّ خ َ
َّ
ون خه َو قَ ْد َص َ
ار
اذلي رفضه ابلناؤ
من العهد القديم .فيف اآلية  ،42طبق يسوع املزمور  23-22 :118ىلع نفسه" :اْلَج خر ِ
ْ
ً
ً
َرأ َس َّ
شخصا منبوذا عديم القيمة،
اويَ ِة؟" (انظر إشعياء  .)16 :28وقال يسوع ما مضمونه" :قد يعتربين ذوي انلفوذ
الز
ِ
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ً
لكن اهلل سيصنع عجائب بواسطيت ،وسيعطيين ملكوتا" .وبمزيد من الدية ،وصف يسوع نفسه يف مىت 44: 21
ً
ْ
بأنه َ
"ح َ
ٌّ
"حري بكم أال تتجاهلوين!"
ج َر َصد َم ٍة" (إشعياء 14 :8؛ دانيال  ،)44 ،34: 2قائال بهذا ما معناه:

خ
َّ
خرج خارج الكرم
شددت هذه القصة إيمان املسيحيي األوائل يف مواجهة العار واخلزي انلابعي من كون يسوع "أ ِ
ٍّ خ
وقختل" (مىت  .)39 :21ويرفض املسلمون صلب يسوع انليب ،معتربين إياه ً
وحبق ،ي َعد موت
أمرا ال يمكن تصوره.
يسوع جهالة وفضيحة لميع اذلين يبحثون عن مظاهر القوة وانلفوذ األرضية .باإلضافة إىل ذلك ،كم عدد اذلين

أقبلوا إىل اإليمان بسبب تعايلم يسوع ىلع األرض؟ ال تدل اإلحصائيات املعروفة ىلع أمانة كبرية يف الكرازة .لكن،
ُّ
اتلغريات الذرية يف القيادة ويف املظهر اخلاريج لشعب اهلل،
ساعد هذا املقطع املسيحيي ايلهود األوائل يلفهموا
َ
ً
مجيعا لرنى الصورة األكرب
اليت وقعت يف القرن األول (أعمال الرسل 37-23 :2؛  .)15-14 :3ويساعدنا َمثل يسوع
َّ
اليت يعرضها العهد الديد عن إْسائيل اهلل املمتدة ،املؤلفة من مؤمني من ايلهود واألمم ىلع حد سواء ،حتت
القيادة الديدة لرسل املسيح (رومية 11؛ غالطية .)16: 6

ُّ
علينا ،حنن اذلين نؤمن بيسوع ،أن حنفظ أنفسنا من اتلصلف والحود الذلين أدانهما يسوع يف هذا املثل (راجع
رومية  .)21: 11فإن السيد قادم ،وال بد أن نعطي حسابًا هل .دعونا حنرص إذن ىلع خصنع ثمار اإليمان والسلوك بالرب
َّ
اليت يتوقَّعها منا .ودعونا نضع يف اعتبارنا لطف اهلل الغزير من حنونا ،اذلي ِّ
يعرب عنه هذا املثل ،واذلي جتَّل يف الكرم
خ
المعد بعناية ،ويف طول األناة املفرط اذلي أبداه صاحب الكرم يف انتظاره جتاوبًا من الكرامي ،وكذلك يف االبن
ْ َ ْ َ َ ْ خ ِّ
َخ َ َْ
اح ٍد"
هلل الموت ألج ِل ُك َو ِ
اذلي مات .فإن الرجل الشجاع اذلي نطق بهذا املثل اكن ىلع وشك أن "يذوق ِب ِنعم ِة ا ِ
َّ
ٌ
ٌ
خ
اتلجاوب معه بإيمان وامتنان ايلوم ولك يوم.
لسبب وجيه يدفعنا إىل
(عربانيي  .)9 :2وإن هذا

د .تشارلز ك .تيلفر هو أستاذ اللغات الكتابية بكلية الهوت وستمنسرت بوالية اكيلفورنيا ،وهو شيخ لشؤون اتلعليم
يف الكنيسة املشيخية بأمريكا ،ومؤلف الكتاب بعنوان Wrestling with Isaiah: The Exegetical

.Methodology of Campegius Vitringa

تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة تيبوتلوك.

