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 اآلن ولكن ليس بعد 

 بريك بارسنس بقلم  

ا نعيش أيامنا يف هذا العالم احلزين، منتظرين يف توٍق وهلفة  هذا العالم ليس هو موطننا، لكنه سيصري كذلك. فإنن
كني لكَّ يوم بالوعد القائل:   السماوات اجلديدة واألرض اجلديدة، ومتمسِّ

"ُهوََذا َمْسَكُن اهلِل َمَع انلَّاِس، َوُهَو َسيَْسُكُن َمَعُهْم، وَُهْم يَُكونُوَن ََلُ َشْعبًا، َواهلُل َنْفُسُه يَُكوُن  
ُحْزٌن  ْم إِلًها لَُهْم. وََسيَْمَسُح اهلُل لُكَّ َدْمَعٍة ِمْن ُعيُونِِهْم، َوالَْموُْت اَل يَُكوُن يِف َما َبْعُد، َواَل يَُكوُن  َمَعهُ 

وََل قَْد َمَضْت"
ُ
ُموَر األ

ُ
نَّ األ

َ
اٌخ َواَل وََجٌع يِف َما َبْعُد، أل  ( 4- 3: 21)رؤيا  .َواَل ُُصَ

ب أرض الوطن، نشعر باحلنني إىل ماكٍن لم نذهب إيله من قبل. فنحن غرباء، ونزالء، إننا جمرَّد برٍش مرحتلني صو
مغرتبون يف أرض غريبة، لكنَّ جنسيتنا مضمونٌة يف السماويات، يف ذاك اذلي سبقنا إىل هناك، اجلالس عن يمني  

  اآلب، واذلي سوف يأيت ثانيًة يلدين، ويغلب، وينيه لكَّ يشء.

ن نلا ضيق، لكن يسوع قال: "ثقوا"، ليس ألننا سوف نغلب العالم يف انلهاية، أو ألننا سنغريِّ  يف هذا العالم، سيكو
نَا قَْد َغلَبُْت الَْعالََم" )يوحنا  

َ
(. وعليه، 33:  16العالم تماًما، أو ألننا سنعتاد هذا العالم، أو حنبه، بل ألن يسوع قال: "أ

علَن ربُّنا أنه صار حقيقًة بالفعل، وبني ما لم يُظَهر بعد.    فإننا ننتظر بني ما هو "اآلن" وما "ليس بعد"،
َ
أي بني ما أ

؛ لكننا باألحرى ننتظر عريسنا حىت جيمع عروسه   لكن انتظارنا هذا ليس باًطال، وال هو انتظاٌر سليبٌّ أو انعزايلٌّ
اركة إجيابية ونشطة يف إرسايلة اهلل،  من لكِّ قلبية، ولسان، وأمة، ملجده. وإننا ننتظر يف توقُّع مفَعم بالرجاء، ويف مش

وىف رشكة وتواصل مع كنيسة يسوع املسيح. فاملسيح هو نور العالم، وحنن، املتحدون به باإليمان وحده، نوَجد فيه.  
وىلع هذا األساس، ما أن يدعونا املسيح من الظلمة إىل نوره العجيب، يعود فريسلنا مرة أخرى إىل الظلمة يك نيضء،  

بالق باإلجنيل سواء  كرازتنا  ويسمع  احلسنة،  أعمانلا  العالم  يرى  وعندما  يراقبنا.  اذلي  العالم  أمام  بالفعل،  أو  ول 
د عروُس املسيح، املختارة من لك أحناء العالم، أبانا اذلي يف السماوات.    املجيد، ستمجِّ

كورنثوس  1تيح نلا الربُّ هذا اخليار )ومع أن االنسحاب اتلام من العالم يبدو يف كثري من األحيان أمًرا جذابًا، ال يُ 
(؛ بل يف املقابل، بينما حنيا يف هذا العالم امليلء باخلطية، وىف أجساد اخلطية هذه، حنيا كسفراٍء عن املسيح  9-10:  5

يف أثناء رحلتنا إىل أرض املوعد. وعندما نصل حنن املرحتلون إىل وطننا، سيمسح يسوع لكَّ دمعة من عيوننا، ليس  
ن ابلتة من أن نراه وجًها لوجه، وحنن نعبده إىل  فقط  دموع احلزن، بل دموع الفرح أيًضا، ألنه دون ذلك، لن نتمكَّ

  األبد يف حمرضه وأمام وجهه.
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هو كبري راعة كنيسة سان أندرو، بمدينة سانفورد، والية فلوريدا، وهو مسؤول النرش وعضو هيئة    بريك بارسنس د.  
ر يف جملة تيب  Why do We have  وك. وهو مؤلف الكتاب بعنوانتلو اتلدريس يف هيئة "خدمات يلجونري"، وحمرِّ

Creeds? )"لَم دلينا قوانني إيمان؟"( . 

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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