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 َجِدیَدةالْرض األَ َجِدیَدة وَ الَسَماَوات ال
 دینیس جونسون �قلم 

ُ�جسد تیبولتوك  . إن عنوان عمود د�تور سبرول في �ل عدد من إصدارات مجلةاآلن له تأثیر أبدي ما �حدث
الجدیدة واألرض الجدیدة. إن األخبار السارة عن ذبیحة موت  والسماواتالعالقة بین اإلنجیل �شكل دقیق 

سواء  —مصیر �ل إنسان. فرد فعلك على هذه الرسالة سیكون لالمسیح وقیامته المجیدة لها تداعیات أبد�ة 
النعیم الذي ال نقطة تحولك بین سیكون هو  —تحدي بكان ذلك في ثقة متواضعة أو في حالة عدم إ�مان 

 أسوأ �وابیسك. الذي یتجاوز الصارمأحالمك والعذاب  أكبریتجاوز الذي حدود له 

، ُیوجه الكون نحو العالم من تار�خ ثانیةجزء من الو�ل  العالمإن اإلله الحي، صاحب السیادة على �ل ذرة في 
�ل مخلوق في �ل مكان. إن كي یراه ورحمته ل ،وعدله ،وقوته ،جالل حكمته ُ�ظهراكتمال من شأنه أن 

 رانیین" (عبَتَتَغیَّرُ ة واللعنة التي تتكبدها، سوف "َتْبَلى" و"ملطخة �الخطیة البشر�ّ الالسماوات واألرض الحالیة، 
َیْبَق َلُهَما  نلَ لسماء واألرض األولى، ل�النسبة  .)٢٧-٢٦: ١٢ رانیین(عب تزولو  وتتزعزع)، ١٢-١١: ١
 .)١: ٢١؛ ١١: ٢٠َسَماًء َجِدیَدًة َوَأْرضًا َجِدیَدًة" (رؤ�ا ستظهر " ، ولكن بدًال من ذلك"موضع"

ألَنِّي هَأَنَذا َخاِلٌق َسَماَواٍت َجِدیَدًة َوَأْرًضا َجِدیَدًة، َفَال ُتْذَكُر اُألوَلى َوَال َتْخُطُر هذا الوعد قد�م قدم نبوءة إشعیاء: "
" (إشعیاء األََبِد ِفي َما َأَنا َخاِلٌق، َألنِّي هَأَنَذا َخاِلٌق ُأوُرَشِلیَم َبْهَجًة َوَشْعَبَها َفَرًحاَبِل اْفَرُحوا َواْبَتِهُجوا ِإَلى  .َعَلى َ�ال

). یؤ�د الرسول �طرس أن البر سیسكن السماوات الجدیدة واألرض الجدیدة ٢٣-٢٢: ٦٦ انظر؛ ١٨-١٧: ٦٥
 تشترك واالضمحالل، للبطلُأْخِضَعِت" تي "). و�ضیف بولس أن �ل الخلیقة، ال١٣: ٣�طرس  ٢التي نترجاها (

 ). ٢٢-١٩: ٨" في قیامتنا (رومیة ُعُبوِد�َِّة اْلَفَسادِ أبناء هللا في التوق إلى التحرر من " مع

البؤس الذي  ، �مكننا القول أن�السلبالسماوات الجدیدة واألرض الجدیدة؟ لوصف الكون القادم  نصفكیف 
فلن تبقى  -، وال موت َوَال َوَجعٌ  ،َال َ�ُكوُن ُحْزنٌ یتسبب اآلن في مثل هذا الضرر واالضطراب سوف �ختفي: 

ما سیكون علیه العالم الذي تم  �اإل�جاب). من األصعب أن نتصور ٣: ٢٢؛ ٤: ٢١ عنة (رؤ�اللأثار ة أ�ّ 
حدود اللغة لتقد�م لمحة عن الحقائق المجیدة التي  ىصقأ. �ستخدم األنبیاء والرسل والمحنتطهیره من الشر 

هي أول ثمار الخلیقة الجدیدة الُمكتملة، لذا فإن  المسیح من األموات. �مكننا أن نقول أن قیامة خبرتناتتجاوز 
: ٣؛ فیلبي ٢٢-٢٠: ١٥�ورنثوس  ١ُینبئ �القیامة التي تنتظر شعبه ( قام من األمواتجسده المجید الذي 

)، لذا فإن جسده المادي ٤٣-٣٩: ٢٤، �ان �ستطیع أن �أكل وُ�لَمس (لوقا من األمواتن قام أ�عد  ).٢١
ال الشافیة والثمار التي  ذات األوراقَحَیاة الَشَجَرة ف —�جعلنا نتوقع المناظر الطبیعیة المرسومة في سفر الرؤ�ا 
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ن وطننا النهائي إا تماًما. على األقل �مكننا أن نقول لیس رمز��  — )٥-١: ٢٢رؤ�ا ( على سبیل المثال، تنقطع
، ألنه هو من أعلن أن السماء لخالقل تصمیم األصليلولكنه إعادة تأكید قو�ة ل غیر مادي أو روحي،لیس 

اواألرض األولى "  ).٣١: ١" (تكو�ن َحَسٌن ِجد�

"كیف �مكنني الوصول إلى  :�إلحاح نسألتعلن �لمة هللا �ما فیه الكفا�ة عن السماوات واألرض الجدیدة لتجعلنا 
اإلنجیل. سیسكن �شارة هذا السؤال إلى �قودنا هللا؟" محضر في  النقيهذا الوطن الموعود الذي فیه والسرور 

 ؛٩، ٢: ١( �المسیح�كلمة هللا واعترفوا  التصقواین )، الذ٥-٣: ٢٢السماوات واألرض الجدیدة "عبید هللا" (رؤ�ا 
 ).٢٧: ٢١ ؛١٥-١٢: ٢٠ ؛١١: ١٢). لقد فدائهم دم الخروف، وأسمائهم مكتو�ة في سفر الحیاة (٤: ٢٠

آخر. أولئك  —واقعي جًدا  —إلنجیل من منظور بشارة ال القصوى ومع ذلك، تؤ�د رؤى سفر الرؤ�ا األهمیة 
خالل حیاتهم. فبدون غطاء دم الخروف  عمالهمحسب أ  إدانتهمتم تس الخروفالذین ال توجد أسماؤهم في �تاب 

: ٢٠ي الموت الثاني (أ ،"ُ�َحْیَرِة النَّارِ " طرحون فيدانون و�ُ ، و�ُ العادلالذي ُ�كفر، فإنهم سیتعرضون لغضب هللا 
 ختبرون تمردهم، وفي تلك البحیرة النارّ�ة سی بهاهم التي مارسوا أجساد ستتحد نفوسهم مرة ثانیة مع ).١٥-١٣

لیس فقط األلم البدني المتواصل ولكن أ�ًضا الحرمان التام من الراحة النفسیة والروحیة. فقد تكلم �سوع بنفسه 
: ٩" (مرقس َال ُتْطَفأُ  َحْیُث ُدوُدُهْم َال َ�ُموُت َوالنَّارُ عن هذا العذاب األلیم الذي ینتظر المتمردین، وهو مكان "

 ).٢٤: ٦٦؛ إشعیاء ٤٨-٤٣

. اآلن �فعل ذلكن أُ�خیف قلبك؟ �جب  —المضمون من قبل عدل هللا الثابت  — ةالمستمر  تالو�المشهد هل 
 في الخروف ودمه الفادي.  وقت الثقةهو 

. اآلن هو تفعل ذلكأن الجدیدة واألرض الجدیدة تثیر شوق قلبك؟ �جب  السماواتات القادمة في هل المسرّ 
 .له تأثیر أبديا اآلن حقً  �حدثوقت الثقة في الخروف ودمه الفادي. فما 

 

�الیفورنیا. وهو وال�ة في  لالهوت كلیة و�ستمنستر�أستاذ فخري لالهوت العملي هو الد�تور دینیس جونسون 
 .)Walking with Jesus through His Word( "السیر مع �سوع من خالل �لمته" منهامؤلف العدید من الكتب 

 

 .تیبولتوك تم نشر هذه المقالة في األصل في مجلة
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