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 ین ملكوتك؟أأّیها المس�ح! 

 *الخوري جان عّزام

 هناك المس�ح! هناك الملكوت! ..ّ�ة والمصالحة والوحدة والغفرانوالحرّ  حیث الح�اة والحبّ 

 مقّدمة 
منذ وجوده على األرض، ی�حث اإلنسان عن تأمین ح�اته وضمان حاضره ومستقبله. وألّن ال�شر 

رق والوسائل أن �حّققوا ألنفسهم "ملكوًتا" تعّم ف�ه ال�حبوحة الطّ  �ع�شون في مجتمعات، فقد حاولوا �شّتى

                                                   
تاذ حائز د�توراه في العلوم البیبلّ�ة من المعهد البیبلّي الحبرّي في روما. أستاذ متفّرغ في ّ�لّ�ة الّالهوت الحبرّ�ة في الكسل�ك، وأس  *

 في �ّلّ�ات ومعاهد الهوت في لبنان وأوروّ�ا وأفر�ق�ا. صاحب مقاالت �ثیرة �العر�ّ�ة، وله �تاب عن سفر دان�ال �الفرنسّ�ة. زائر
jeanazzam234@gmail.com  
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حارب ف�ما بینهم، أو مع دفعتهم إلى االنقسام والتّ اّلتي واألمان، لكّنهم اصطدموا دائًما �أنانّ�اتهم ومخاوفهم 
  �طرة علیها.للسّ  هم على خیرات األرضمجتمعات عدّوة تنافسُ 

ت). هكذا أ�ًضا مّتى اّلذي ١: ١: بدء إنجیل �سوع المس�ح ابن هللا (مرقس أنجیله بهذه الكلمات �فتتح
ًما في مجمعهم و�ارًزا �إنجیل الملكوت، وشافً�ا �ّل مرض �علن: "و�ان �سوع �جول في الجلیل �ّله معلّ 

 ).٣٥: ٩؛ ٢٣: ٤عب" (ة عند الشّ وعلّ 

 هذا اإلنجیل، وعن أّي ملكوت مختلٍف یتكّلم؟  فما هو

 لكوتإنجیل الم - أ

 إنجیل؟ -١
حدث یتحّقق في هو ا"، بل عني الخبر المفرح؛ اإلنجیل ل�س "خطاً�ا إخ�ار�� ت Evangelion كلمة

الحدث، المزمع أن  –الخبر  الواقع، ف�حّوله و�جعله مقاًما للخالص! ولذلك �قول مرقس: "إنجیل هللا" ألنّ 
ى "إنجیل الملكوت"؛ ألّن الملكوت إعالن متّ لم و�حّوله، هو إنجیل هللا! وهذا هو أ�ًضا معنى ا�خّلص الع

 اّلذي �حّقق الخالص هو ملكوت هللا والمس�ح.

مبراطور��ا له صفة إ اس "ِكر�غما"، أي قراًرامن المرّجح أّن األ�اطرة �انوا ُیرسلون �ارز�ن �علنون للنّ 
ن ُ�طلق علیها صفة إلى إطاعته والعمل �ه. �عض هذه الكر�غمات �االّناس ، داعین طبیق الفوريّ التّ 

ى استعمال عب. ومن المرّجح أ�ًضا أّن مرقس ومتّ مبراطورّ�ة ُمفرحة للشّ إ"إنجیل" ألّنها �انت تتضّمن إرادة 
�امت�از، ولذلك  ما حّققه المس�ح هو الحدث الخالصيّ  كلمة "إنجیل" لمحتوى �شارتهما ب�سوع المس�ح، ألنّ 

رته بین األمم! فالمس�حّ�ة لم تحمل للعالم تعل�ًما دین��ا أو استعمل بولس أ�ًضا �لمة "كر�غما" ل�صف �شا
أخالق��ا لكي �حّققه ال�شر �قواهم وجهدهم! بل حملت خبًرا (حدًثا) تحّقق �الفعل ب�سوع المس�ح، أي �ح�اته 

حّقق  ياّلذوح الُمحیي ذو فّعالّ�ة م�اشرة في ح�اة من �قبلونه، ألّنه یتحّقق بنفس الرّ  وموته وق�امته، وهو
َأَقاَم َ�ُسوَع ِمْن َبْیِن  اّلذيالمس�ح من بین األموات؛ ولذا یؤّ�د بولس: "وِ�َذا َ�اَن ُروُح ِهللا  حدث ق�امة

اِكنِ  اّلذياَألْمواِت َساِكًنا ف�ُكم، ف  َأَقاَم اْلَمِس�َح ِمْن َبْیِن اَألْمَواِت ُ�ْحیي َأْ�ًضا َأْجَساَدُكُم اْلَماِئَتَة ِبُروِحِه السَّ
 ). ١١: ٨ِف�ُكم" (روم 

 ملكوت َمن؟  -٢

ا�عین لمملكتهم. اس التّ ُملزمة للنّ  كر�غما األ�اطرة وأناجیلهم ُمرت�طة فعًال �قدرتهم على تحق�قها قوانینَ 
ى، في س�اق اإلعالن عن ملكوت جدید و�هذا المعنى، �مكننا أن نضع تعبیر إنجیل الملكوت في متّ 

هو في قدرة �ّل ملكوت على أن �حّقق "الخالص"  ؤال األساسيّ  السّ ُمختلف عن ملكوت األ�اطرة. ألنّ 
واجهه المس�حّیون منذ البدا�ة  اّلذيؤال الموعود، إّما �قّوة إنجیل األ�اطرة أو �قّوة إنجیل هللا والمس�ح. السّ 

ر �خّلص اإلنسان؟ هل هو "سیزار �یر�وس" أي الق�ص اّلذي) الّربّ : من هو الـ"كیر�وس" (اآلتيهو 
ومانّ�ة أن �علنوا مبراطورّ�ة الرّ ، أم "خر�ستوس �یر�وس" أي المس�ح؟ لقد �ان على �ّل سّكان اإلومانيّ الرّ 
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! الّربّ ، أّما المس�حّیون فرفضوا هذا اإلعالن، وتشّبثوا �إعالن إ�مانهم أّن المس�ح هو الّربّ أّن الق�صر هو 
األخالقّ�ة أو �سبب  هوتّ�ة أوومعتقداتها الّال  لم ُ�ضطَهد المس�حّیون أساًسا �سبب د�انتهم الجدیدة

، بل المس�ح وحده. ولذا الّربّ جوهر��ا �سبب عدم اعترافهم �أّن الق�صر هو  اضُطهدواطقوسهم... بل 
مجّرد نظرّ�ة بل واقع قر�ب (ملكوت هللا قر�ب!). ولذلك �طلب  �ّشر �ه األناجیل ل�ستُ  اّلذيفالملكوت 

یتحّقق: "َلَقْد َتمَّ الزََّمان، َواْقَتَرَب َمَلُكوُت هللا، َفُتوُ�وا وآِمُنوا  اّلذيا على هذا الملكوت جوا�ً الّناس من الّرسل 
 ). ١٥: ١ِ�اِإلْنِجیل" (مر 

  ملكوت المس�ح -٣

مّرة،  ١٢٢�لمة "ملكوت هللا"  �سوع. ففي العهد الجدید، تِرد إعالن هذا الملكوت �شّكل مر�ز ت�شیرِ 
األناجیل اإلزائّ�ة، موضوعة �أكثرها على فم �سوع نفسه. هذا �ظهر أّن موضوع الكرازة  مّرة في ٩٠منها 

هو "الكرازة  للفصح هو ملكوت هللا في المر�ز. و�عد الفصح صار الموضوع المر�زيّ  ا�قةالسّ 
 المعِلن �حّققه: أي أنّ  اّلذي. ألّن ملكوت هللا هو �سوع نفسه هل هذا �عني تعارًضا؟ �ّال  !الكر�ستولوجّ�ة

هو نفسه موضوع اإلعالن: �سوع �علن تحقیق ملكوت هللا، وما هو هذا الملكوت؟ هو �سوع المس�ح نفسه 
 الحاضر في العالم.

عه. ففي تقلید اآل�اء موضوع الملكوت األساسّي هو  قلید الكنسيّ فسیر أكده التّ هذا التّ  ووسَّ
أي أّنه الملكوت في شخص المس�ح عیّنه.  autobasileoالملكوت هو  نّ إ. أور�جانس �قول كر�ستولوجيّ 

ا �ما قلنا. من جهة ثان�ة، هذا الملكوت له ه حضور هللا شخص�� شخص. إنّ  هو الملكوت ل�س مكاًنا بل
ن یرفضه! فالملكوت عندما نستقبله �ص�ح في داخلنا (و�یننا). من جهة ثالثة، هذا ن �ستقبله ومَ ط�ًعا مَ 

نون، یتحّقق فیهم وعبرهم في الكن�سة اّلتي هي حضور هللا في العالم لكونها الملكوت عندما �ستقبله المؤم
 جسد المس�ح.

 الجماعة المس�حّ�ة والملكوت -٤

في الح�اة  ُدثح: هل �ة تحق�قهعدیدة أُعطیت لهذا الملكوت و��ف�ّ  ف عند معانٍ �مكننا أن نتوقّ 
جاء �سوع ل�حّققه هو تغییر في ح�اة  اّلذيجتماعّ�ة للفرد، ف�كون الملكوت العملّ�ة األخالقّ�ة واال

األشخاص فقط؟ هل یتحّقق في أحزاب دینّ�ة تتكّتل حول عقائد الهوتّ�ة وأنظمة أخالقّ�ة ولیتورجّ�ة، �ما 
شعب العهد القد�م عندما تجّسد �سوع؟ أي هل یتحّقق من خالل أنماط من الع�ادة عند كان األمر 

 ة، مع مزایدة �ّل من أصحابها في اّدعاء أفضلّیتها على غیرها؟یتورج�ّ ة اللّ تفال�ّ حقوس االوالطّ 

، اّلذي �غیِّر القلوب ار�خ ال�شريّ هو حضور هللا الفاعل في التّ األولى رجة الملكوت �الدّ  الحق�قة أنّ 
تقّدم الع�ادة � وتكون نوًرا لألمم، فتجذبها  تسب�حٍ  والشر�ة، وهي جماعةُ  و�خلق جماعة مّتحدة �الحبّ 

 في العالم. ستعید حضور هللا الحق�قيّ لت

ن �سمو أخالق��ا على غیره، وال في ألّن المشكلة األساس�ة المطروحة الیوم في عالمنا، ل�ست في مَ 
اس الُمعوز�ن أو �قّدم خدمات اجتماعّ�ة أو ح�اتّ�ة للنّ  نن �متلك الحق�قة العقائدّ�ة وحده، وال في مَ مَ 
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: ألّن ار�خ ال�شريّ ختفاء صورة هللا الحق�قّ�ة من التّ اعالمنا هي في  المظلومین! الُمشكلة الكبرى في
حّقق لذاتها الخالص تُ  تنظ�ًما �امًال  مةومجتمعات منظّ  �شرّي، ال�عض یر�دون بناء ملكوت أرضيّ 

ر ضامن و�تقوقع األفراد على ذواتهم، فتزدهوالتّ  ن �ّل حاجات الفرد... ف�ختفي الحبّ كنولوج�ا و�أن تؤمّ �التّ 
من وجود  مّتع �األش�اء). إّنه ملكوت خالٍ فعّ�ة واإلیدونّ�ة (أي ال�حث عن الملّذات والتّ األنانّ�ة المادّ�ة والنّ 

وهذه  متفّكك وحضارة موت: هللا وحضوره الفاعل في ال�شر وقضا�اهم، فینتهي بهم األمر إلى تكو�ن عالم
ا وال�عض اآلخر یر�دون أن یبنوا عالمً  وال!الزّ هي حال أكثر المجتمعات الغر�ّ�ة اّلتي صارت على طر�ق 

�حكم ال�شر  د�كتاتوريّ  قائًما على االّدعاء بتحقیق عدالة هللا من خالل عقائدهم وأفكارهم وأحكامهم، و�لهٍ 
كفیر والقمع والمنع، فینتهي بهم إلى بناء عوالم متقاتلة �اسم هللا ن یّدعون تمثیله، و�واسطة التّ من خالل مَ 

وهم  ام�ة، ف�ع�ش الّناس في ظّل هذا "الملكوت اإللهّي"، في العنف والقهر والكبت،ضا�اه السّ و�اسم ق
والمغفرة،  سامححمة والتّ و�تكّلمون عن الرّ   فیتقاتلون في ما بینهم!�حتاجون دائًما إلى عدّو �قاتلونه، و�الّ 

  " ، �ما یّدعون.�العنف والكراهّ�ة تجاه "أعداء هللا ولكّنهم في الواقع ُمنشغلون دائًما

لوات والع�ادات بینما قراراتهم الح�اتّ�ة �عیدة �ّل و�حاول ال�عض أن یبني ملكوًتا قائًما على �ثرة الّص 
ملكوت متساٍم ال  في نظرهمال�عد عن تقواهم... ف�ص�ح الملكوت أمًرا منتظًرا في االسكاتولوج�ا، ألّنه 

ّنهم یؤمنون �اإلنجیل، إعب، بل المستحیل! �قولون لك الّص  واالجتماعيّ  �مكن تحق�قه في الواقع المع�شيّ 
 ولكّنهم ال �قدرون على إتمامه في الواقع! 

ه لم �كن على عالقة �ا�، بل �ان هو المر�ز اّلذي �جب أن یراه ا ولكنّ �ان �امًال أخالق��  �سيّ الفرّ 
یهدمون ملكوت هللا فیهم وحولهم لكي  -تهمقبل تو�–ناة و�ّل الفاسقین �انوا اس! والعّشارون والزّ هللا والنّ 
خصّ�ة. وحزب الغ�ارى، على ملكوت ق�صر، اّلذي �مكن أن نرمز إل�ه �المال والمصلحة الشّ  یر�حوا

 من �ان یلجأ إلى العنف والمقاومة الُمسّلحة لكي �حّقق ملكوت یهوه بدًال  وأخوته، ابيّ خطى یهوذا المكّ 
ماء، و�رأّ�ا نموذجهم األعلى؛ ولو العنف وسفك الدّ  ولكّنهم لم ُینتجوا إالّ  ومانّ�ة؛مبراطورّ�ة الرّ س�طرة اإل

، لكانوا بَنوا مملكة فاسقة ، �ما فعل المّكابّیون مع االحتالل الهّلینيّ ومانيّ ُقّدر لهم أن �طردوا االحتالل الرّ 
عالٍم قائٍم على  وا بناءواّلذین أراد أكثر من تلك اّلتي حار�وها، �ما حصل مع �ّل الملوك المّكابّیین!

االنتظارات االسكاتولوجّ�ة، مثل جماعة قمران، وجدوا أنفسهم یهر�ون من مواجهة واقعهم �االنعزال عن 
لم وفي تار�خهم دون أن یلتقوا �ا� الحاضر والفاعل في قلب الظّ من الة والع�ادات العالم و�إكثار الّص 

 !الحاليّ 

قص لم والنّ ار�خ، في الظّ ملكوت هللا حاضر في الواقع، في الوجود، في التّ  نّ أهو  الموضوع األساسيّ 
ة؛ و�فضله �كتشف اإلنسان لح�اة ال�شر�ّ او  ل�ان! وهذا الحضور هو اّلذي �عطي معنى للوجودوفي الّص 

وح الواحد، اّلذي بدوره �خلق جماعة واحدة طر�ق الح�اة، ف�ع�ش �حسب �لمة هللا و�متلئ من الرّ 
كر �، وهي تسیر مسیرة تو�ة ونضوج لتحقیق إرادة هللا الخالصّ�ة، سب�ح والشّ ة؛ وهذه ترفع التّ متضامن

أفرادها �ع�شون ح�اة  سواء. على حدٍّ  القائم على محّ�ة القر�ب والعدوّ  ضامن ال�شرّي الحق�قيّ ولتحقیق التّ 
ن�ا ملكوتهم ورجاؤهم في هذه الدّ ألّن المس�ح هو ح�اتهم و  �ح�ا فیهم؛ المس�ح، ال هم، بل المس�ح اّلذي
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عمة والع�ش بها ومن ال�اّرة اّلتي یثمرها قبول النّ  �ح�اتهم وفي اإلسكاتولوج�ا. وهم �حّققون ملكوًتا حق�ق��ا
  خاللها.

و�ع�شون منها و�شار�ون قر�بهم بها،  ة �ستقبلها تالمیذ إنجیل الملكوت،مجان�ّ  ةفالملكوت هو عط�ّ 
ى جاء المتجّدد �عالم أفضل، حتّ ن أجلها، و�عملون على إعالنها إلى العالم، فتص�ح الرّ ف�سّ�حون هللا مًعا م
 تحقیق ملكوت هللا.

 لمذة إلنجیل الملكوت التّ  - ب

 المیذ؟ التّ  - ١

دة �االنتماء أو �األصول "نحن" ل�ست محدَّ  ـ"نحن" اّلتي تشكل عائلة �سوع. وهذه ال ـهم ال التالمیذ
 نّ إدون وجه! بل من وراة الحّ�ة. ول�ست هذه العائلة ر�ة مع �سوع، اّلذي هو نفسه التّ ة، بل �الشّ العائل�ّ 

ولتكو�ن هذه العائلة الجدیدة. ونواة هذه  ،نین �أسمائهم و�فرزهم إلكمال رسالتهًصا معیّ اشخأ�سوع یدعو 
ولى، اّلتي �انت في �عون، اّلذین أص�حوا الجماعة المس�حّ�ة األالعائلة هم اإلثنا عشر، واالثنان والسّ 

عاضد بین أعضائها. لوات و�سر الخبز وأ�ًضا في الخیرات والتّ شر�ة تاّمة بین جم�ع أعضائها: في الّص 
لم تكن الجماعة المس�حّ�ة األولى بدعة أو حزً�ا دین��ا موّجها ضّد اآلخر�ن، بل جماعة تالمیذ إنجیل 

وح، فكّونوا جسد �سوع المس�ح القائم من الرّ  عطّ�ةالمس�ح، والمؤمنین �موته وق�امته، واّلذین نالوا 
األموات، اّلذي یرغب في أن �ستمّر ببذل ذاته ألجل اآلخر�ن، أتق�اء �انوا أم أشق�اء، �عیدین أو قر�بین! 

ن ن �ان على شر�عة موسى ومَ ، و�ین مَ ّنه هذا الجسد اّلذي انكسرت ف�ه العداوة بین یهودّي وأعجميّ إ
لیب نّ�ة وفسادها. القّد�س بولس یؤّ�د بهذا المعنى هدف تجّسد المس�ح وموته على الّص كان في ظلمة الوث

ِإنَُّه ُهَو َسالُمَنا، ُهَو َجَعَل االْثَنْیِن َواِحًدا، وفي َجَسِدِه َنَقَض اْلِجَداَر ـسافًكا دمه لخالص ال�شر أجمعین: ف َ"
َنیِن في َشْخِصِه ِإْنَساًنا ثیَها ِمْن َفراِئض، ِلَ�ْخُلَق اال�َعَة الَوَصاَ�ا ِ�َما فِ الَفاِصَل َبْیَنُهَما، َأي الَعَداَوة، وَأْ�َطَل َشر 

لیب، قَ  الَم َبْیَنُهَما، وُ�َصاِلَحُهَما َمَع هللا، ِ�َلْیِهَما في َجَسٍد َواِحد، ِ�الصَّ  ف�ِه اِتًال َواِحًدا َجِدیًدا، �ِإْحالِلِه السَّ
الِم الَقِر�بین، َأنََّنا ِ�ِه ِنْلَنا َنْحُن االالَعَداَوَة َبْیَنُهَما. فَلمَّ  َر �السَّ الِم َأْنُتُم الَ�ِعیِدین، وَ�شَّ َرُكم ِ�السَّ ْثَنیِن في ا َجاَء َ�شَّ

 ).١٨-١٤: ٢ ُروٍح َواِحٍد الُوُصوَل ِإلى اآلب" (أف

 ... والملكوت؟  -٢

ع المس�ح ل�ختبروا ملكوت هللا مزدوجة: أن �كونوا مالّرسل فإّن مهّمة  كما جاء في إنجیل مرقس،
معه ل�عرفوه و�دخلوا في عالقة حم�مة  �جب أن �كونوا وأن یرسلهم ل�حّققوا هذا الملكوت. �ان ف�ه،

ن عرفوه من الخارج، وأن یرسلوا ل�حملوا رسالة �سوع إلى اّلذیاآلخر�ن الّناس وشخصّ�ة معه، ال �عالقة 
 ى أقاصي األرض".ب إسرائیل، وحتّ اّلة من شعالعالم، ابتداء من "الخراف الّض 

هذا الملكوت الُمحّقق والحاضر �قّوة من خاللهم، والعالمة على  أن �علنوا حدید هي "رسالتهم �التّ 
قلنا، فإّن إعالن إنجیل أن ، �ما سبق لذلكت). ١٤: ٣�اطین" (مر ذلك هي قدرتهم على طرد الشّ 



٦ 

قاء مع �سوع واخت�ار حدث الخالص وع�شه في للّ ه االملكوت ل�س فقط تعل�ًما، بل هو حدث فاعل: إنّ 
وفي قلب العالم المناهض لإلنجیل، إن  غیرة،وفي الجماعة الّص  ات وفي العائلة،ة، مع الذّ الح�اة الواقع�ّ 

ر�رة" حصى من "األرواح الشّ یوقراطّ�ة. فاألعداء ل�سوا "لحًما ودًما" بل عدد ال �ُ كان �اسم المادّ�ة أو التّ 
دون هللا، من ظام والعدل، متحّججة تارة �اسم عظمة اإلنسان والجمال والنّ  لخیر والحبّ ت�غض ااّلتي 

�المس�ح �سوع، أي على مثاله، و�قدرة  اعة �لذلك، فالطّ  وطوًرا �اسم عظمة هللا على حساب اإلنسان.
ة وتدبیرها ال�شر�ّ ر�ق الوحید إلعادة الح�اة إلى الجماعة روح الحّب الُمطلق � ولإلنسان مًعا، هي الطّ 

أل�س هذا هو واقع  م!�الحّب! أما محاولة تحقیق "العدل واإلنصاف" بروح أخرى، فهو الولوج إلى جهنّ 
 عالمنا الیوم؟

حّرر من في التّ  فاء الحق�قّي هيفاء... ولكّن قّوة الشّ ها أ�ًضا د�انة الشّ ة �أنّ ال�عض �حّدد المس�ح�ّ 
�قودان إلى حضارة الموت �كّل تجّل�اتها اإللحادّ�ة  ینذَ ثّ�ة، اللّ معنى والعبالخوف من اآلخر ومن الّال 

واء لعدم في جعل المس�ح نفسه حاضًرا فیها ومن خاللها، تص�ح الدّ المس�حّ�ة عندما تنجح  .یوقراطّ�ةوالتّ 
ى من ّی�ة، حتّ الموت، أي للع�ش �حرّ�ة حق�قّ�ة، وهو ما تصبو إل�ه رغ�ات �ّل أصحاب اإلرادات الطّ 

ها اآلب". وح اّلذي �ه ندعو هللا "أّ�ا" أیّ لى الخوف، بل الرّ إة لنعود روح العبود�ّ  رج المس�حّ�ة: "لم نتلقّ خا
  مع هللا، و�هذا الحّب یتجّلى ملكوت هللا الحاضر بیننا. ها العودة إلى عالقة الحبّ إنّ 

 ثمار الملكوت  -٣

 ات من هنا ومن هناك! ظر�ّ من النّ  عرفونهم"! هذا ما أّكده المس�ح! لقد ش�عنات"من ثمارهم 

 ال�شريّ  ن ذلك إفراغ الوجودمدون هللا، و�ّل ما نتج من رّ�ة أولوّ�ة اإلنسان ظلقد أش�عنا الغرب من ن
تتبّدل اّلتي ام�ة. وال نحتاج إلى المجادلة مع هؤالء، ألّن أعمالهم تت�عهم؛ ونت�جة نظرّ�اتهم، من معان�ه السّ 

لطة، واضحة للع�ان: عالم منّظم تنظ�ًما رائًعا، وف�ه �ّل ص الموجودین في السّ بتبّدل األمزجة واألشخا
أشق�اء، أغلبهم �ع�ش في الوحدة القاتلة: ال یتزّوجون ل�ع�شوا �حّر�تهم؛ و�ن الّناس شيء متاح، ولكّن 

ة ثان�ة أو ثالثة، ثم تساكنوا أو تزّوجوا، ال ُینجبون ل�ع�شوا ح�اتهم؛ وغالً�ا ما ینفصلون سر�ًعا، لیتزّوجوا مرّ 
تعاني منها مجتمعاتهم، والعنف اّلتي ینتهي بهم األمر في شّقة صغیرة �اردة... عدا عن �ّل المآسي 

 أسمالّ�ة المتوّحشة... فماذا تنفع النظرّ�ات أمام الحق�قة المّرةالمساواة العم�قة بین ال�شر، والرّ  وعدم
  كثیرون من بینهم؟لمجتمعات سرعان ما ستزول، �ما بدأ یؤّ�د ال

ال تق�م لإلنسان وحّرّ�اته اّلتي یوقراطّ�ات �كتاتورّ�ات والتّ ازح �أكثره تحت نیر الدّ رق الرّ وماذا عن الشّ 
تغّذي أج�اًال �املة �األحقاد اّلتي ین وطوًرا �اسم القضا�ا الوطنّ�ة والقومّ�ة، وحقوقه وزًنا، تارة �اسم الدّ 

ي، والفقر واإلذالل.... قد نفرح ألّنهم عندنا ما زالوا یتزّوجون و�نجبون، ال تنتهاّلتي غوط والعنف والّض 
هل للح�اة  وعساهم �ستمّرون بذلك؛ ألّن إعطاء الح�اة أمر رائع! ولكّننا نسأل: لمن یتزّوجون و�نجبون؟

 الكر�مة، أم لحیوات ال ینتهي شقاؤها؟ 



٧ 

 خاتمة
في أّ�امنا، على وقع الّناس �طرحه  اّلذيؤال و السّ أین ملكوتك أّیها المس�ح؟ هذا عنوان حدیثنا، وه

 نع�شها. اّلتي �اسّ�ة... كّل األزمات المادّ�ة واألمنّ�ة والسّ 

 لیل إلى وجود الملكوت؛ فحیث الح�اة والحبّ من ثمارهم تعرفونهم. هذا هو الدّ  .الجواب �س�ط
 لكوت! ّ�ة والمصالحة والوحدة والغفران... هناك المس�ح! هناك الموالحرّ 

ن �ع�شون اّلذین�حث عنه! إن وجدنا المس�ح نجد الملكوت، ألّن �ّل  اّلذيالمس�ح هو نفسه الملكوت 
ف�ه و�ع�ش فیهم، �كّونون حكًما جماعة مس�حّ�ة تع�ش في الوحدة والمحّ�ة بین مكّونیها، وتصبو في 

ضور المس�ح هو في قّوة ة ونشرها من حولها تجاه المح�طین بها. حالوقت عینه إلى ع�ش هذه المح�ّ 
اس؛ �صیبهم �ما �صیب �اقي النّ  اّلذي �ختبرها المس�حّیون في قلب األزمات والموت الیوميّ اّلتي ق�امته 

�ح على حساب اآلخر�ن، روف للرّ ومع ذلك فهم ال یهاجرون، وال یهر�ون، وال �ص�حون ذئاً�ا �ستغّلون الظّ 
وال في وظائفهم أ��ا تكن فرص االستغالل متوّفرة  نعهم،ال في متاجرهم، وال في أفرانهم، وال في مصا

بل یتمّجدون ف�ه ومن خالله،  " مثل اآلخر�ن، ولكنهم ال �سقطون تحت وطأته،لبعندهم.. �ع�شون "الّص 
الحاضر في العالم  ، المس�حَ اوأفرادً  المس�ح ف�ه! لذا �ص�حون هم أ�ًضا، جماعةً  ألّنهم �ختبرون قدرة ق�امة

ل یوجد بیننا ملكوت المس�ح هذا؟ وهل هناك من �جعلون هذا الحضور منیًرا؟ أین ملكوتك أّیها وألجله. فه
     و�ى لمن �جدونه!المس�ح؟ والطّ 

 


