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 طبيعة وروعة السماء 
 سربول  يس.  ر.أ بقلم

يف سفر الرؤ�ا، كتب الرسول يوحنا عن الرؤ�ا اليت رآها ىلع جز�رة بطمس. و� تلك الرؤ�ا، أظهر املسيح يلوحنا  
 الكث� من األشياء، منها السماء اجلديدة واألرض اجلديدة: 

نَّ 
َ
رًْضا َجِديَدًة، ِأل

َ
يُْت َسَماًء َجِديَدًة َوأ

َ
َماءَ اُ�مَّ َرأ  ا لسَّ

َ
و�

ُ ْ
رَْض ا وَ  أل

َ ْ
 ا أل

َ
و�

ُ ْ
َْحرُ ا َمَضتَا، وَ  أل  يُوَجُد   بلْ

َ
ال

يُْت  
َ
نَا يُوَحنَّا َرأ

َ
َسةَ ا  لَْمِدينَةَ ايِف َما َ�ْعُد. َوأ ورَُشِليَم    لُْمَقدَّ

ُ
َِديَدةَ اأ

ْ
مَ انَاِزلًَة ِمَن    جل ًة   هللاِ ا ِمْن ِعنِْد    اءِ لسَّ

َ
ُمَهيَّأ

َماءِ اَكَعُروٍس ُمَز�َّنٍَة لِرَُجِلَها. وََسِمْعُت َصْوتًا َعِظيًما ِمَن   نلَّاِس،اَمَع  هللاِ اقَائًِال: «ُهوََذا َمْسَ�ُن  لسَّ
ُ َشْعبًا، وَ 

َ
لُكَّ   هللاُ اإِلًَها لَُهْم. وََسيَْمَسُح  مْ َ�ْفُسُه يَُ�وُن َمَعهُ  هللاُ ا َوُهَو َسيَْسُ�ُن َمَعُهْم، َوُهْم يَُ�ونُوَن هل

 وََجٌع يِف َما َ�ْعُد،   لَْموُْت ا َدْمَعٍة ِمْن ُ�يُونِِهْم، وَ 
َ

اٌخ َوال  رُصَ
َ

 يَُ�وُن ُحْزٌن َوال
َ

 يَُ�وُن يِف َما َ�ْعُد، َوال
َ

ال
نَّ 

َ
ُمورَ اِأل

ُ ْ
 ا أل

َ
و�

ُ ْ
 ) ٤-١: ٢١. (رؤ�ا قَْد َمَضْت» أل

ر لن يوجد يف السماء. سيصيب الفهم احلر� هلذه اآلية �يبِّ ابلحر والشواطئ باإلحباط يف هذا انلص، نقرأ أن ابلح
وخيبة األمل. ول�ن، بالنسبة للعرباني�، اكن ابلحر رمًزا للعنف. فقد اكن ساحل ابلحر يف إرسائيل صخر�ًّا ووعًرا.  

للبحر املتوسط دائًما ما يعصف ببالدهم.   عالوة ىلع ذلك، اكن ابلحر مدخًال هلجوم انلاهب�، و�ن املناخ العنيف
فيف مجيع قصائد الشعر العرب�َّة، اكن ابلحر رمًزا سلبيًّا، بينما اكن انلهر، وانلبع، وابلرئ رموًزا ألشياء إ�ابيَّة. ومن 

، �ستطيع أن نفهم من هذا أن رؤ�ا يوحنا �ش� إىل أنه لن توجد بعد كوارث طبيعيَّة عنيفة.   َ�مَّ

ر الكث�ون منَّا كيف اكنت أمهاتنا، يف أيًضا ستغ يب ادلموع عن السماء. فإننا نر�ط ادلموع باحلزن وانلوح. يتذكَّ
ما نبيك ثانيًة، و�نَّا �تاج إىل   . لكننا كنَّا، يف ايلوم اتلايل، اعدةً بأيديهن دموعنا    اٍت ا يف حزننا، ماسحنواسينيطفوتلنا،  

عنا، لن تعود هذه ادلموع مرة أخرى، ألن األمور اليت تتسبَّب ايلوم  املواساة مرة أخرى. ول�ن، ح� يمسح اهللا دمو
 يف ب�ائنا سزتول. لن يوجد موت، أو حزن، أو ألم فيما بعد. فإن هذه األمور األو� ستميض. 

فيما واصل يوحنا وصفه، �د بعض األشياء املذهلة اليت تتعلَّق بما ستكون عليه السماء، و�ما لن ت�ون عليه 
). من هذا انلص، نعرف ما سوف يوجد هناك، وما سوف ي�ون اغئبًا. فإننا نقرأ عن شوارع من  ٢١- ١٨(اآليات 

ةٍ دلرجة أنه سيكون اكلزجاج الشفاف. كما نقرأ عن أسوار مشيَّدة من حجارة كر�مة رائعة، وعن  اذلهب انليق �شدَّ
يُّ�، فإننا نفرتض أن هذه صور رمز�َّة عن  أساسات مز�َّنة باحلجارة الكر�مة. و�سبب أن األدب الرؤ�وي هو أدب خت

 السماء، لكن� لن أستبعد أن �شيِّد اهللا مدينة �شبه تماًما ما هو موصوف هنا.
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نَّ �ربنا يوحنا باملز�د أيًضا: "
َ
، ِأل َر ِ�يَها َهيالَْكً

َ
َقاِدرَ ا هللاَ ا  لرَّبَّ اَولَْم أ

ْ
ٍء، ُهَو وَ  ل َُروُف ا ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
   لَْمِدينَةُ ا َهيلَْكَُها. وَ  خل

َ
ال

  
َ

ْتَاُج إِىل
َ

ْمِس احت     لشَّ
َ

 إِىل
َ

َقَمرِ اَوال
ْ
نَّ َ�َْد    ل

َ
نَارََها، وَ   هللاِ ايِلُِضيئَا ِ�يَها، ِأل

َ
َُروُف ا قَْد أ

ْ
). لن يوجد  ٢٣-٢٢" (اآليتان  اُجَها رِسَ   خل

األرض، ُ�َعد اهليلك، أو الكنيسة، رمًزا منظوًرا حلضور اهللا. ل�ن يف السماء، لن  هيلك، أو شمس، أو قمر. ىلع هذه  
توجد حاجة إىل هيلك، ألننا سنكون يف �رض اهللا نفسه. أيًضا، لن توجد حاجة إىل مصادر ضوء �لوقة، اكلشمس، 

ة، ألن �د اهللا  �شهد يلًال ابلتَّ أو القمر، أو انلجوم، ألن بهاء �د اهللا واخلروف سين� املدينة بأ�ملها، اليت لن 
. ستكون السماء بارقة ببهاء اهللا دون حجاب أو قناع.  الربَّاق، والالمع، وابل� لن ينت� ابلتةَّ

 توضيحيًّا عن شخص ظل يدخر املال طوال سنوات يك يذهب يف  
ً

م جوناثان إدواردز مثاال ما اهلدف من حياتنا؟ قدَّ
جهته، اكن عليه أن �سافر. و� الليلة األو�، قىض الرجل يللته يف فندق ىلع عطلة. ويك يصل هذا الرجل إىل و

ر أن يتخ�َّ عن الفكرة برمتها،   من أن ي�مل رحلته إىل وجهته املنشودة، قرَّ
ً

الطر�ق. لكنه، يف ايلوم اتلايل، بدال
ب�ل قوتنا ألننا لسنا ىلع قناعة  و�ظل يف الفندق. هكذا تماًما نعيش حياتنا. فإننا نتمسك باحلياة يف هذا العالم 

ه اآلب يف السماء لشعبه. فإن لكَّ رجاء وفرح نتوق إيله يف هذه احلياة سيكون موجوًدا بوفرة   حقيقيَّة باملجد اذلي أعدَّ
يف ذلك املاكن الرائع. و�ننا سوف �ترب أعظم حلظة ىلع اإلطالق ح� نعرب من ابلاب، تار�� اعلم ادلموع واألحزان، 

 ي ظل املوت، يك ندخل إىل �رض اخلروف. وواد

 

 St. Andrews(س هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسِّ 

Chapel ( َّس لإلصالحة الكتاب املقدَّ يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكي )Reformation 

Bible College( ِّنا الهوتيُّونبما يف ذلك "ف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك . وهو مؤل
ُّ
 Everyone’s A(" لك

Theologian(. 
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