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  )6، 23أع (أنـــا أحـــاَكــــم"  على رجـــاء قـــيامـــة األمـــوات"

يف البقعة ، مرّة أخرى اليوميقفان ، و املسيحّية البشارة ةيف بدايمرّة وقفا بولس ويوحّنا يف حماكمة؛ 
ا حماكمة قلَّ التسمياتا، وإن اختلفت عينهاجلغرافية  ّ نظريها، ليس فقط يف الشرق، بل يف عاملنا  . إ

ا مل فيه للديّان العظيم،  يف نزاٍل الغلبةُ  ،أيضاً  اقحمت السماء بلاألرضّيني فقط،  تصبْ  املعاصر. ارتدادا
  يف هذه القضّية، قضّية اإلنسان احلّق وقضّية اإلله احلّق.األخري  كمله احلالذي 

هوذا ولكن رافعة يف قضّيتهما. املوقوَفني ال يسعهما املب الظّن أّن لأغف ،احملاكمة غري متكافئةهذه لرّمبا 
ما ما وشهاد ما البّني، وقد سطّراه بروَحيهما وحيا ُ املستمرّة دون انقطاع، يصدح ويرتّدد يف بريّة  خطا

   هذا العامل:
نا بينكم وفيكم بذار كلمة احلّق وكلمة الشهادة وكلمة عْ أنتم أبناَءنا يف حلب، زرَ ، الكلمة يا إخوةَ 

الزرع ينمو! نراه فيكم ونفتخر بثماره. نعجب لصمودكم الذي يعّزز صمودنا. نبهت  اخلدمة. هوذا
 "افتخارنا" و "جمدنا"لثباتكم الذي يؤازر ثباتنا. جنّل صربكم الذي يكافئ صربنا. كيف ال، وأنتم إكليل 

  .البشارةحماكمة يف ) 20؛ 19، 2تس  1(
أنّنا نعيش اليوم على  ؛به وخدمناه باليد والقلب والضمريا آمّنا به وبّشرنا مب نحتَ منُ ، اإلميان يا إخوةَ 

ذا اإلميان "قريبه   ، وأنّ األرض لنحيا بعدها يف السماء اإلنسان حيّق له أن يؤمن باإلله احلّق وخيدم 
يد حنا حللنا، وال زلنا حيث حنن اليوم مقيمون. لن منيكنفسه". إمياننا باإلنسان احلّق يدفعنا إىل خدمته أ

 يف ئهتقزميه وتشييب هذا اإلنسانة كرام  ا العزم قيد أمنلة وهو يستحّق مّنا كّل تضحية دفاعًا عنعن هذ
ذا انكسرت شوكة التقزمي الرخيصة يف  سوق اإلنسانّية املعاصر الذي يعرضه سلعة يف مضاربات أثيمة. 

  .الكرامةحماكمة 
. صرخها )6، 23أع ( "مواترجاء قيامة األال خيَف عليكم أنّه إّمنا حناَكم على "، الرجاء يا إخوةَ 

بولس مرّة، وها حنن نقوهلا بالفم املآلن: يريدون أن يفتكوا باآليت على حساب اآلين، وهم ال يعلمون أّن 
إلميان ونبلغ إليه مبا روح اهما ببين فصلاملسافة اليت ت قطعالسماء واألرض إّمنا خلق هذه وتلك لن ربّ 

فانية وأّما تلك فباقية، وحنن نرنو بكّل جوارحنا أن تبقوا لأوتينا من رجاء بتحقيق وعده لنا. إّن هذه احلياة 
كها. إّال أن رجاءنا بقيامة املسيح قد هلأرواحكم ليأجسادكم و على هذا الرجاء أمام املوت الرابض إزاء 

  .الثباتحماكمة كسر شوكة املوت يف 
 يف حماكمة كهذه ال يستقيم إّال إذا انربى هلا املرء حبقيقة هويّته ناال شّك أن انتصاب، احملّبة يا إخوةَ 

م القلوب والضمائر إىل درجة ظلُ يعّز علينا أن خنون حمّبة املسيح لنا، ويعّز علينا أيضًا أن تَ لذا . وإميانه
بغيضة. نراكم يا إخوة فتثلج قلوبنا مبرأى حمّبتكم يسهل معها انتهاج درب النزوات وكّل أشكال األنانّية ال



ا وصولّيتها إىل أبواب اجلحيم بكّل  . باحملّبة تغلبون كّل من معىن لكلمةما لوسط ركام إنسانّية احندرت 
ا جتتازون   ، يعلو بناء واملوت والعبث الدمار وسطاملوت إىل ملكوت إله احملّبة. كل أشكال شيء، و

  . حماكمة الضمريم يف مربَ م حمّبتكم كحكْ 
، م ربّه شهيدًا أو معرتِفاً كْ أخذ حُ منكم َمن  أو سُيحكم عليهم،كم أنتم الذين حُ ، الدم يا إخوةَ 
ضيق. إّال أنكم  وأ، يف هوان ويل وأيعيش شهادة رجاء منقطع النظري، يف صمت  ومنكم َمن

جبالدتكم قد أفحمتم املراهنني على خيانتكم أو ارتدادكم أو اخنذالكم أمام ضعف أو ترغيب أو ترهيب. 
  .حماكمة اخللودوخْتم انتصار يف وإخوتكم، دمكم، سواء النابض أو املسفوك، بلسم لعوائلكم 

بعيون القلب باطل يف اخلفاء.  ، هوحّق يف الظاهر ته علىخسئ كّل َمن أعلن نصر ، احلقّ  يا إخوةَ 
يف السّر، يف يضمرون ما يف العلن، يف كالمهم (اإلعالم) وأفعاهلم، كما و ونسرب ما يظهر منهم  ،نراهم

. هذه هي صرخة يوحّنا فينا اآلثامضمائرهم. لن يعلو حّق على حّق هللا وحّق اإلنسان مهما كثرت 
. لن )15-14، 3يو  1( "خاه فهو قاتل نفسأن يبغض مَ  كلّ . يف املوت خاه يبقَ أ ن ال حيبّ مَ مجيعاً: "

بصمودكم وكفاحكم يف صلب معاناتكم،  ،عن لغري احلّق. نقوهلا معكمذنساوم على اإلنسان، ولن ن
  حماكمة احلقيقة.ا فضحتم ضالهلم املبني يف ذوشجاعتكم. 

. ودموعكم دموعنا، وحياتكم حياتنا جرحكم جرحنا، وعذابكم عذابنا، وأملكم أملنا،، الوطن يا إخوةَ 
سع لكم. هّيا بنا نتصافح ونتخاطب ونتسامل ونتصاحل ونتفاهم ونتعاون أيادينا مفتوحة لكم وقلوبنا تتّ 

وتندثر يفىن اإلنسان  اخلوف أنونتكامل. احلّل ال يأيت بالعنف على أشكاله، بل باحلوار على أنواعه. 
  .حماكمة الوحدةيف  الشراكةرفع راية طال زمن احملاكمة. معكم ن مىت حضارته

اره ،صخور جباله ،تراب سهوله ،حنن رمال صحاريه ؛شرقنا، املصري يا إخوةَ  جذور و  ،مياه أ
رهان هذه . سوء معىن. بات شرقنا حلبة مفتوحة لكلّ  وأال يبَق للحياة وجود  ،أشجاره. إن زالت

ا، إخفاء هو هدم احلياة يف مهدها، حتطيم توّهجها يف احملاكمة  ا، إزالة معاملها يف مكّونا حضارا
ا يف تارخيها جري إنسا ا يف آثارها،  ا، ومسْ بصما على األرض يف احلّق . مدى غلبتنا خ هللا يف أديا

واعون  حنن !براءٌ منها  السماءُ  ،نزواتٍ ل، كرمى لكن ليس باستدعاء اإلله لتسخريهنستمّده من السماء، و 
سون للبقاء يف هذا الشرق الذي ننتمي إليه وحنن منه؛ فيه نشهد إلمياننا، ومنه تنطلق شهادتنا، أنّنا مكرَّ 

وعليه نبين صرح إنسانّيتنا. مل يكن اإلله الواحد بالنسبة لنا موضوع خالف وال عّلة اقتتال وال سبب 
اجلميع  وة". ميكننا أن خناطب، لذا فاجلميع بالنسبة لنا "إخ)9، 6(مىت  انقسام. تعّلمنا أن خناطبه "أبانا"

؛ وميكننا أيضًا أن نطالبهم ونسائلهم، فحّقنا )16، 3يو  1( همجلأل" ن نضع نفوسناباحلّق واحملّبة، و "أ
وحّىت غري ال ميكن أن يتحّول املؤمن، أيًّا كان،  !عليهم أّن مصرينا واحد، نتعّهده معًا أو خنسره معاً 



ا نقطع عّما جيري هتعاميب إىل شاهد زور أو خارجه، يف هذا الشرقاملؤمن،  . معكم نرفع راية األخّوة و
يناإلنسان و حماكمة دابر شاهدي الزور يف    .الدِّ

باتت قضّيتنا أبعد من مجاعة، وأكرب من وطن، وأوسع من منطقة. حمّكنا هو حمّك ، اإلنسانّية يا إخوةَ 
ن ممن يمتنّوعة. حنن شاكرون لكثري ومآرب ، خدمًة ملصاحل تشويههااإلنسانّية يف عاملنا املعاصر، حبكم 

لقضّية ُيطالب حبّلها وفّك  اً ن نتحّول عنوانل. ومعاجلتها ودرئها يعون هذه املخاطر ويعملون على احتوائها
حنن ساهرون من مكان إقامتنا على ضمائر الذين يريدون فأنتم قضّيتنا! أحجيتها، فلسنا كذلك. 

، فيصري تنقلب األدوار أال يُعقل أن. قضّية اإلنسان احلّق وقضّية اإلله احلقّ بقضّيتنا: االستمرار بالفتك 
  منرب؟، والقاضي حمكوماً عليه وإن كان على ةيف زنزان كانقاضياً ولو  عليه احملكوم 

لى الصليب وهبط إىل عجلنا ومحل طينتنا واحتمل احلكم اجلائر وصعد ألجتّسد  َمنيا أخانا األكمل، 
" أباك أبانا وإهلك إهلنا"عن غري استحقاق، وأّن  ،"إخوتك"لقد علمتنا أنّنا إىل السماء،  ارتفعاجلحيم مث 

وقياس  يف حياتنا الروحّية، عجز عن بلوغ ارتفاعه وعمقهن اً نشأنا بك نا وفرحُ غ سالمُ لَ . بَـ )17، 20(يو 
فال فرحي أُعطيكم!  !: سالمي أُعطيكماملعطيحبجم  وسالم فهو فرح !املاديّةيف حياتنا  عرضه وطوله

 !بك نيلقد حكمَت أن تعطينا الفرح والسالم اخلاصَّ ). 22، 16؛ 27، 14يو ينزعهما أحد منكم (
  فما أعظم انتصارنا وما أكرم ُحكمك!

"من ميني اجلالس على العرش"  أخذناه وقد، مرافعتنا كاملةً " رُ فْ و "سِ  درجات األخّوة العشرهذه هي 
   ، فتعزيتنا كبرية بكم.)14، 2(أع  إليها" اصغواف" ؛كميلإبشارتنا  املك  هذه هي .)7، 5(رؤ 

 لعلّ أفماذا نقول؟ ". القّدوسإذ لنا فيها جوالت إىل ما يشاء فصوًال، مل تنتِه احملاكمة كّلنا نعي أّن 
ناة  أ قوته، احتمل بظهر غضبه ويبّني ن يُ أن كان هللا، وهو يريد إ؟ فماذا! (...) ؟ حاشاعند هللا ظلماً 

" (رو ...ها للمجدعدّ أنية رمحة قد سبق فآ غىن جمده على ولكي يبّني  ،ة للهالكأنية غضب مهيّ آكثرية 
  . )23- 22؛ 14، 9

 نرفعها، فهو يف الصالة من أجل الكلّ  املستدمي! أّما ملتقانا هذا هو انتصار ميني العلّي، بكم وبنا
  ! آمني.له اجملد والقدرة والسجود وامللك إىل األبدإىل الذي معكم 


