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 الَعْیش في األ�ام األخیرة
 �قلم توماس شراینر

في �عض األحیان �سألني الناس عن میعاد مجيء األ�ام األخیرة، فأجیبهم أن األ�ام األخیرة قد جاءت منذ ألفي 
تم التنبؤ قد  موت، وقیامة �سوع المسیح. �خبرنا �طرس أن مجيء المسیحو عام. بدأت األ�ام األخیرة �خدمة، 

َكلََّمَنا " ٢: ١خبرنا عبرانیین ت). �ما ٢٠: ١�طرس  ١َقْد ُأْظِهَر ِفي اَألْزِمَنِة اَألِخیَرِة" ("و�ه و�ان معروف مسبًقا 
 الكلمةأن األ�ام األخیرة جاءت مع مجيء االبن. وتكلم االبن  وضحةً مِفي هِذِه األَ�َّاِم اَألِخیَرِة ِفي اْبِنِه،"  ]هللا[

 والحاسمة في األ�ام األخیرة. النهائیة 

بنفس المفهوم، أعلن �طرس في یوم الخمسین أن نبوة یوئیل عن األ�ام األخیرة قد تحققت في إرسال الروح 
على �ل  اآلنسكب أ�ًضا، لذا فالروح �ُ  تمّجد�ما أن المسیح قد ُصلب و ). ١٨-١٦: ٢القدس (أعمال الرسل 

اَعُة اَألِخیَرُة" (" هأن�سوع المسیح. �خبرنا الرسول یوحنا في  �ضع ثقتهو عن خطا�اه من یتوب  یوحنا  ١ِهَي السَّ
 )، و�التالي فنحن نعیش في الساعة األخیرة منذ ألفى عام.١٨: ٢

إن . )٢٨: ١٢تى الملكوت في شخص �سوع نفسه، وتبرهن علیه �إخراج �سوع للشیاطین �قوة الروح (متى أ
َماَواِت" (اآل�ة �شفت " ١٣ ها �سوع في متىا األمثال التي رو  ص مضمون )، و�مكننا أن نلخّ ١١َأْسَراَر َمَلُكوِت السَّ

فوق  هائلة قوة�في البدا�ة  فالملكوت لم �أتِ  لم �كتمل �عد. هرسالة هذه األمثال �أن الملكوت تم تأسیسه ولكن
 في العجین.مثل الخمیرة  غیر مرئي�شكل بل مثل حبة الخردل الصغیرة و طبیعة 

ِلَیْأِت ، لذلك نصلى "ما ااأل�ام األخیرة والملكوت تأسس، ولكن ملكوت هللا سوف �كتمل أ�ًضا یومً قد أتت 
). �مؤمنین، نعیش بین أزمنة ٢٠: ٢٢)، �ما نصلى أ�ًضا "َتَعاَل َأیَُّها الرَّبُّ َ�ُسوُع" (رؤ�ا ١٠: ٦َمَلُكوُتَك" (متى 

 سیكون لنااكتمال تقد�سنا  إال أن ،)٢: ١�ورنثوس  ١( یح اآلنأننا مقدسین بنعمة المسمختلفة؛ فبالرغم من 
، نحن اآلن أوالد یسوع المسیحب�مؤمنین ). ٢: ٣یوحنا  ١؛ ٢٤-٢٣: ٥تسالونیكى  ١( عودة المسیحفي یوم 

قیامة حین تتغیر أجسادنا (اآل�ة الفي یوم  یتحققسوف  نا)، ولكن اكتمال تبنی١٦-١٥: ٨هللا �التبني (رومیة 
)، ١٤: ١؛ �ولوسى ٧: ١س بدم �سوع (أفس مفدیینبنفس المفهوم، �ما أن األ�ام األخیرة قد بدأت، فنحن ). ٢٣

ن مخلصون یالمؤمنإن  ).٢٣: ٨نا سوف �كتمل إلى التمام عند قیامة أجسادنا من الموت (رومیة ولكن فداؤ 
)، ولكن ننتظر یوم الدینونة عندما نخلص من غضب هللا ٨: ٢ه (أفسس �النعمة وحدها من خالل اإل�مان وحد

      ). ٩: ٥(رومیة 
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 :األ�ام األخیرة والتقد�س

فهو �عدنا �أن نصیر مثل  .في عصر تحقیق الوعود اإللهیة جاءت األ�ام األخیرة، ونحن نعیش اآلنمنذ أن 
نها�ة الزمان �حفزنا اآلن أن نشا�ه التغییر الذي سیحدث في وهذا الرجاء في )، ٢: ٣یوحنا  ١�سوع عندما نراه (

هللا �لى السیادة والسلطان على �ل إن ). ٣طهارة (اآل�ة القداسة و ال�سوع أكثر فأكثر، لذا نسعى أن نحیا في 
). �معنى ١٢: ٣�طرس  ٢" من یوم مجیئه (تسرعحیاتنا المقدسة أن "ل�مكن ، ولكن في نفس الوقت ما �حدث

الوعد �اكتمال إن لتحقیق نها�ة الزمان. أن تكون واحدة من الطرق التي �ستخدمها هللا حیاتنا قداسة ل�مكن آخر، 
  سر هللا. قداستنا عند نها�ة الزمان ال �خمد رغبتنا في أن نصیر مثل المسیح بل �حفز أشواقنا أن نحیا �طر�قة تُ 

ق هللا حقّ لقد  .اآلن ولیس �عدغالًبا ُتوصف بتعبیر  هاوتحقیقالوعود اإللهیة الحقبة الفاصلة بین التأسیس إن 
اآلن ولیس �شكل . �عد كتملتهذه الوعود لم أن  �معنى "لیس �عد" جانبیوجد أ�ًضا وعوده للخالص، ولكن 

�ما أننا نتمتع �عطیة نها�ة الزمان  وا �الرجاءئ�متل�ل جوانب الحیاة. �النسبة للتقد�س، على المؤمنین أن  �عد
)، ١٨: ٥أُعطى لنا، �جب على المؤمنین أن �متلئوا �الروح (أفسس قد . �ما أن الروح القدس وح القدسالر  أي
�عیشوا �الروح و )، ٢٢ثمر الروح (اآل�ة  ظهروا�ُ و )، ١٨�الروح (اآل�ة  �نقادواو )، ١٦: ٥(غالطیة �سلكوا �الروح و 

نا �مكّ  �طر�قة تسر هللا. �قوة الروح القدس ). �معنى آخر، �مكننا أن نحیا ٨: ٦�زرعوا للروح (و ، )٢٥(اآل�ة 
). نتغیر اآلن بنعمة هللا و�قوته �ما أن ٤-٢: ٨م الناموس (رومیة الروح من أن نحب �عضنا البعض وأن نتمّ 

 . أتتاأل�ام األخیرة قد 

لتقد�س. �مؤمنین، لم نتكمل في القداسة �عد. مازالت المعر�ة تحتدم ل "لیس �عد" أنه هناك جانب ننسى أال�جب 
إن ). ٢٥-١٤: ٧نعانى من "جسد خطیتنا" یومًیا (رومیة ومازلنا )، ١٨-١٦: ٥بین الجسد والروح (غالطیة 

حدة المعر�ة بین الجسد والروح تجعل  إن اكتمال الفداء.یوم حتى  تنتهي، ولن تختفيالشهوات الجسد�ة لم 
؛ ١٣: ٨(رومیة )، حیث �جب أن نمیت الشهوات الجسد�ة ١١: ٢�طرس  ١المؤمنین في معر�ة مع الجسد (

نخطئ یومًیا، وعلیه فالكمال لیس بنعمة هللا و�روحه، اال أننا مازلنا نتغیر �الرغم من أننا ). ٥: ٣كولوسى 
، قط ال یوجد عذر للخطیة متضعین إذ یذ�رنا �حدود ما �مكن أن نصل إلیه. یبقینا هللا .هذه الحیاةممكًنا في 

         لتقد�س �جعلنا واقعیین حتى ال نظن أنفسنا أكثر روحانیة مما نحن علیه. ااآلن ولیس �عد في  مفهومولكن 

 

 :األ�ام األخیرة والحیاة األسر�ة
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وتر�یتنا ألوالدنا.  ز�جاتنافي األ�ام األخیرة تؤثر أ�ًضا على الحیاة األسر�ة، والمقصود بذلك  حقیقة أننا نعیش
. فالزواج سر لفت النظر �محبة األزواج واهتمامهم �عضهم ببعض�جب على ز�جاتنا أن ت ،نعمة هللامن خالل 

العالقة بین الزوج والزوجة. على تعكسه )، وهذا السر �جب أن ٣٢: ٥�عكس عالقة المسیح �الكنیسة (أفسس 
-٢٥، و�رعوا زوجاتهم، �ما أحب المسیح الكنیسة وأسلم نفسه ألجلها (اآل�ات قدروااألزواج أن �حبوا، یهتموا، �

، �ما تخضع الكنیسة للمسیح في �ل شيء (اآل�ات تهمقیاد و�تبعنزواجهن ألعلى الزوجات أن �خضعن ). ٢٩
اء والروح قد أُعطى، فیجب أن ُتظهر ز�جاتنا للعالم ما �مكن أن �كون وما ). ِ�ما َأنَّ المسیح قد ج٢٤-٢٢

ومع ذلك، ال �جب أن ننسى أننا لسنا �عد في الفردوس. �مكن لز�جاتنا أن تكون �جب أن �كون علیه الزواج. 
بز�جات جیدة،  الفداء. �مكننا أن نتمتع اكتمال جیدة ولكنها لن تكون �املة، ألن الخطیة مازالت تلوثنا حتى یوم

واألثیم �التخلي عن ومن �سعون وراء ز�جات �املة قد �قعون في الخطأ المأساوي ولكن ال یوجد ز�جات �املة، 
الجید عدو أن �كون لكمال �مكن ل نعمة هللا �مكن أن تصیر جیدة في المستقبل.بأو ز�جة  —ز�جة جیدة 

       القد�م.  المثل �قول�ما  والحسن،

)، ٣-١: ٦ن إلطاعة والدیهم (أفسس و األوالد مدعو  إن الحقیقة تنطبق على مجال تر�یة األوالد.نرى نفس 
تأدیبهم ، وهدف انضباط). ندرك أن األوالد �حتاجون إلى ٤الرب (اآل�ة  أمورنرغب أن ندر�هم في و�آ�اء 

: ١ُأمناء، وُ�عتمد علیهم (تیطس و مؤمنین، و أوالدنا مهذبین، أن �كون �جب تهذیبهم هو تطو�ر شخصیة تقیة. و 
 أوالدنا جامحین ومنفلتین، نكون قد تهر�نا من مسئولیتنا �آ�اء.  صارإذا ). ٦

األخرو�ات (وهو االعتقاد �أنه �مكننا الحصول على اكتمال المجد اآلن)،  تحقیقولكن یوجد خطر اإلفراط في 
یة أوالدنا. �ما �مكن أن نقع في فخ توقع السماء على األرض في تر�أن نعیش و�مكن أن نخطئ إذ نتوقع 

، نبدأ في اإلفراط في تهذیب أوالدنا، و�مكن أن �حدث ذلكدون أن نعى ذلك. عندما  حتى الكمال من أوالدنا
أخطائهم، والمحصلة النهائیة هي شعور أوالدنا �الفشل إلى ینتهي بنا األمر �أن نغیظ أوالدنا �استمرار اإلشارة 

فنحن ندرب  .فكما نرى مرة أخرى، التعلیم عن األ�ام األخیرة هو عملي للغا�ة). ٢١: ٣ واإلحباط (كولوسى
   ، ولكننا ال نتوقع منهم أن �كونوا �املین. على الطاعةأوالدنا 

 :األ�ام األخیرة والحیاة الكنسیة

انسكب الروح القدس على شعب لقد  تحدیًدا، قام �سوع من األموات والروح قد أُعطى. .األ�ام األخیرة قد أتتل
�جب ). ٢٣: ١من ملء المسیح (أفسس  تمتلئالكنیسة هي جسد المسیح، و إن هللا، على �نیسة �سوع المسیح. 

، السود والبیض، الرجال والنساء ؛في المسیحالكل یتحد لمًعا، الجمیع یتصالح فیه  الذيالمكان الكنیسة أن تكون 
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: ٣حكمة هللا ُمعلنة للسالطین في السماو�ات بواسطة الكنیسة (إن ا، ). حقً ٢٢-١١: ٢( العمال والموظفون 
 التي من خاللها تنتقلوسیلة ال�جب أن تكون الكنیسة یروا نعمة وقوة الرب. فحیث ینظروا إلى الكنیسة )، ١٠

�عضهم البعض (یوحنا  یالحظ العالم محبة أعضاء الكنیسة من نحورسالة اإلنجیل للمجتمع وللعالم أجمع. 
 یدرك أن �سوع هو المسیح.  ) ل٣٥-٣٤: ١٣

مع ذلك، لن تتخلص الكنیسة ). ١٦-١١: ٤تتغیر الكنیسة بنعمة هللا وتنمو لما یر�دها هللا أن تكونه (أفسس 
). نشتاق إلى السماء واألرض الجدیدة، لذا ٢٧: ٥الفداء (اكتمال من العیوب والغضن والبقع والندوب إلى یوم 

نرى العیوب والندوب  فر�ما�مكننا أن نصیر غیر راضیین عن �نیستنا، حتى و�ن �انت قو�ة وجیدة وناضجة. 
 �نیستنا بدل من محبتها وتعضیدها.  انتقادونبدأ في 

 :كلمة أخیرة

هي عقیدة مجردة لیست لها عالقة �حیاتنا الیومیة. ولكن عندما في األ�ام األخیرة  ر�ما نعتقد أن فكرة أننا نعیش
السیاسة، و الكنیسة، و سر�ة، الحیاة األُ و للتقد�س،  نظرتناملًیا، نجده عملي للغا�ة، ألنه یؤثر على األمر  نفكر في

مبالیین وراضیین عن  غیر في فهم األخرو�ات ونصیر االستهانةذلك أ�ًضا. �مكن أن نسقط فر�سة  وأكثر من
األخرو�ات ونتوقع أن نعیش السماء  تحقیقالوضع الحالي. وفى نفس الوقت، �مكن أن نقع في خطأ اإلفراط في 

ال نجنح عن الطر�ق الصحیح  حتى هللا روح�لى نحتاج إلى �لمة هللا و  ذانستطیع أن ندرك لماعلى األرض. 
  عیش بین أزمنة مختلفة. بینما ن

 

 لمدرسةمساعد العمید والأستاذ الالهوت الكتابي، و أستاذ تفسیر العهد الجدید، س شراینر هو توماالد�تور 
بوال�ة �نتاكي. وهو �اتب لعدد �بیر من الكتب، ، لو�فیلفي مدینة الجنو�یة المعمدانیة الالهوت �كلیة الالهوت 

   ).Spiritual Gifts( "المواهب الروحیة"منها 

 

 .تیبولتوكتم نشر هذه المقالة في األصل في مجلة 
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