انتصار اإلنجيل في السماء الجديدة واألرض الجديدة
ِ
ض ".في اآلية
اآلية األولى من اإلصحاح األول من الكتاب المقدس تقولِ " :في اْل َب ْد ِء َخَل َق هللاُ َّ
الس َم َاوات َواأل َْر َ
 ،27خلق هللا اإلنسان ذك ار وأنثى على صورته ،ثم يقول في اآلية  31أن كل شيء حسن جدا .في اإلصحاح
الثالث ،رفض آدم وحواء هللا كحكمتهم العليا ،وجمالهم ورغبتهم ،وبالتالي جلبوا لعنة هللا على أنفسهم،
ْك ُل ِم ْن َها ُك َّل أَيَّامِ
ض ِب َس َبِب َك [يقول الرب]ِ .بالتَّ َع ِب تَأ ُ
واألجيال القادمة ،والنظام الطبيعي للخلقَ " :مْل ُع َ
ون ٌة األ َْر ُ
َح َي ِات َك" (تكوين .)17 :3
يحمل تكوين  3:15الرجاء في أن هذه اللعنة لن تكون الكلمة األخيرة لخليقة هللا .قال هللا للحية المدمرة
ِ
ِ
للنفس ،والمدمرة للخليقة "وأَضع ع َداوًة بي َن ِك وبين اْلم أرَِة ،وبين َنسلِ ِك وَنسلِها .هو يسحق أر ِ
ين
ْسكَ ،وأ َْنت تَ ْس َحق َ
َ َ ُ َ َ َْ َ َْ َ َ ْ َ َْ َ ْ َ ْ َ َُ َ ْ َ ُ َ َ
ُخ ِ
ض َع ِت
َع ِق َب ُه ".يرى الرسول بولس هذا الرجاء في خضم هذه اللعنة ويقول كهذا في رومية ِ" 21-20 :8إ ْذ أ ْ
ِ
ِ
الر َجاء .أل َّ
ضا َستُ ْعتَ ُق ِم ْن
ض َع َها َعَلى َّ
اْل َخلِيَقةُ لِْلُب ْط ِل َل ْي َس َ
َج ِل َّال ِذي أ ْ
َن اْل َخليَق َة َنْف َس َها أ َْي ً
َخ َ
ط ْو ًعاَ ،ب ْل م ْن أ ْ
َّة اْلَفس ِاد ِإَلى ح ِري ِ
عبوِدي ِ
َّة َم ْج ِد أ َْوالَ ِد هللاِ".
ُُ
ُ
َ
مشهد األلم الذي ال يحتمل:
لذلك فالصورة الكبيرة في شكل نقاط :خلق هللا الكون من ال شيء ،وكان كل شيء حسن جدا كما خلقه؛ ليس
فيه أي عيوب ،بال ألم ،بال معاناة ،بال موت ،بال شر ،ثم صنع آدم وحواء شيئا في قلوبهم كان ش ار مروعا
جدا ،شر ال يمكن وصفه ،مفضلين ثمرة شجرة عن الشركة مع هللا ،حتى حكم عليهم هللا ليس فقط بالموت
(تكوين  ،)17 :2ولكن أخضع أيضا كل الخليقة لما يسميه بولس "البطل" و"عبودية الفساد" (رومية -21 :8
.)22
وبعبارة أخرى ،في حين لم يكن هناك ذات مرة معاناة أو ألم أو موت ،واآلن يكوت كل إنسان ،يتألم كل
إنسان ،تتألم الحيوانات ،وتفيض األنهار بضففها فجأة وتجتاح القرى واالنهيارات الثلجية تدفن المتزلجين،
والبراكين تدمر مدن بأكملها ،تسونامي قتل  250000شخصا في ليلة واحدة ،وعواصف أغرقت العبارات
الفلبينية مع  800شخصا كانوا على متنها ،واإليدز والمالريا والسرطان وأمراض القلب يقتلون الماليين من
الناس كبا ار وصغارا ،اعصار وحشي محا بلدة بأكملها في الغرب األوسط ،وموجات الجفاف والمجاعات
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تجلب الماليين إلى الحافة -أو على حافة الموت ،الجوع .حوادث غريب تحدث ،وابن أحد األصدقاء وقع في
مصعد الحبوب ومات .آخر فقد احدى عينيه .وولد طفال بال وجه .إن كان يمكننا أن نرى واحدا من عشرة
في األلف من اآلالم في العالم في أي لحظة ممكنة ،سوف ننهار تحت رعب كل شيء .هللا وحده يمكنه أن
يتحمل هذا المشهد ويستمر في مهمته.
الرعب الخطية مصو ار من بطل الخليقة:
لماذا أخضع هللا النظام الطبيعي لمثل هذا البطل بسبب خطية البشر؟ فالنظام الطبيعي لم يخطيء .بل أخطأ

ضع ِت اْل َخل َيقة لِْلب ْط ِل ".وضعت الخليقة في "عبوِدي ِ
البشر .لكن بولس يقول "ِإ ْذ أ ْ ِ
َّة اْلَف َس ِاد ".لماذا؟ قال هللا:
ُُ
ُ
ُخ َ
ض ب َسَبب َك" (تكوين  .)17 :3لكن لماذا؟ لماذا هناك كوارث طبيعية في الخليقة ردا على الفشل
" َمْل ُع َ
ون ٌة األ َْر ُ

األخالقي في اإلنسان؟ لماذا ال يكون مجرد الموت لكل الذرية المذنبة آلدم؟ لماذا هذا المشهد الدموي من

اآلالم المروعة قرنا بعد قرن؟ لماذا هذا العدد الكبير من األطفال بقلوب مشوهة باإلعاقات؟
جوابي هو أن هللا وضع العالم الطبيعي تحت العنة بحيث تصبح األهوال المادية التي نراها حولنا في
األمراض والمصائب صور حية لمدى بشاعة الخطية .وبعبارة أخرى ،الشر الطبيعي هو عالمة على الطريق
مشيرة إلى الرعب الذي ال يوصف من الشر األخالقي.
أوقع هللا االضطراب بالعالم الطبيعي بسبب اضطراب العالم األخالقي والروحي ،أي بسبب الخطية .في
حالتنا الحاضرة الساقطة ،بقلوبنا العمياء جدا للشر المتزايد من الخطية ،ال نستطيع أن نرى أو نشعر كيف أن
الخطية بغيضة .ال يكاد أي شخص في العالم يشعر بالشر البغيض الذي هو خطيتنا .وتقريبا ال أحد غاضب
أو مشمئز بالطريقة التي يحتقرون بها مجد هللا .ولكن دع األلم يمس أجسادهم ،وسيدعا هللا لكي يقدم حسابا
عن نفسه .فنحن لسنا منزعجين بالطريقة التي قد افسدنا بها مجده ،ولكن دعه يصيب االصبع الخنصر
الصغير لدينا وسوف ُنثار بكل ما نملك من الغضب األخالقي .مما يدل على مدى كوننا نمجد الذات
ونحاول أن نخلع هللا من سلطته.
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سراج البوق من األلم الجسدي:
األلم الجسدي هو سراج هللا ببوق مادي ليقول لنا أن هناك شيئا خطأ مخيفا ،أخالقيا وروحيا .األمراض
والتشوهات الخلقية هي فخر الشيطان .لكن في العناية اإللهية المهيمنة ،هي لوحات من هللا لما تكون عليه
الخطية في العالم الروحي .وهذا صحيح على الرغم من أن بعض من أكثر الناس األتقياء يتحملون تلك
التشوهات .المصائب هي معاينات هللا لما تستحقه الخطية ،وسوف تنال يوما ما دينونة أسوأ ألف مرة .فهذه
تحذيرات.
كم أتمنى أن نرى جميعا ونشعر كيف هو بغيض ،وكيف هو مهين ،وكيف هو رديء أن نفضل أي شيء
على خالقنا ،أن نتجاهله وال نثق فيه ونحتقره ونم نحه قد ار أقل من االهتمام في قلوبنا أكثر مما نمنحه للسجادة
في غرفة المعيشة .يجب أن نرى هذا ،وإال لن نتحول إلى المسيح من أجل الخالص من الخطية ،ولن نرغب
في السماء ألي سبب من األسباب إال النجدة .وأن تريد السماء من أجل النجدة معناه أن تُستبعد.
استيقظ! فالخطية هي هكذا!
ولذلك هللا ،برحمته ،يصرخ إلينا في مرضنا وألمنا ومصائب نا :استيقظ! الخطية هي من هذا القبيل! الخطية
تقود إلى مثل هذه األمور( .راجع رؤيا يوحنا 20 :9؛  .)11 ،9 :16تفضيل التلفزيون على الشركة مع هللا
هو من هذا القبيل .الرغبة في النجدة في السماء ،ولكن ليس الرغبة من المخلص ،هو من هذا القبيل .يتم
اطالق الن ار على العالم الطبيعي من خالل األهوال التي تهدف الى ايقاظنا من عالم الحلم في التفكير في أن
هللا ال يهم .إنها مسألة كبيرة بشكل مروع.
لقد وعظت بهذه الحقيقة في كنيسة بيت لحم في الذكرى الرابعة ألحداث الحادي عشر من سبتمبر ،عالما أن
هناك أشخاص في كنيستنا يتعاملون مع معاناة رهيبة .بعدها بأسبوعين أو ثالثة أسابيع ،كنت في اجتماع
للصالة قبل الخدمة مع شعبنا ،وصلت واحدة من األمهات الشابات لطفلها الذي يعاني من إعاقة شديدة قائلة
"أيها الرب ،ساعدني أن أشعر برعب الخطية بنفس الطريقة التي أشعر بها بالرعب من عجز ابني" .أيها
األخوة ،أنا أحب أن أكون قسا ،مبعوث يرتجف من كلمة هللا.
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نرجع إلى وصف الصورة الكبيرة :خلق هللا الكون من ال شيء .كان كل شيء حسن جدا على الطريقة التي
خلقها بها .لم يكن فيه عيوب وال معاناة ،وال ألم ،وال موت ،وال شر .ثم قام آدم وحواء بشيء في قلوبهم كان
شر بشكل مرعب بحيث أن هللا ليس فقط حكم عليهم بالموت (تكوين  ،)17 :2ولكن أيضا أخضع الخيقة
ا
بالكامل "للبطل" و"عبودية الفساد" (رومية .)22-21 :8
ماذا إذن يصبح حال كل واحد منا ،وللخليقة التي أخضعها هللا للبطل؟ ماذا نقول لآلباء الذين لن يكون
ألطفالهم في هذه الحياة القوى العقلية أكثر مما لطفل ذات ستة أشهر من العمر؟ تق أر لهم ،بدموع وبفرحة
رجاء (" َك َح َزَانى َوَن ْح ُن َد ِائ ًما َف ِر ُحو َن") ،بقية هذا النص من رومية .25-18 :8
ِ
ِ
َن آالَم َّ
الزَم ِ
اس ِباْل َم ْج ِد اْل َعِت ِيد أ َْن ُي ْستَ ْعَل َن ِف َينا .أل َّ
َح ِس ُب أ َّ
ظ َار اْل َخلِيَق ِة َيتََوَّق ُع
َن ْانِت َ
َفِإني أ ْ
ان اْل َحاض ِر الَ تَُق ُ
َ
اسِتعالَن أَبن ِ ِ
الرج ِ
ِ
ُخ ِ
اء .أل َّ
َن
ض َع ِت اْل َخلِيَق ُة لِْلُب ْط ِل  َل ْي َس َ
َج ِل َّال ِذي أ ْ
اء هللاِ .إ ْذ أ ْ
ْ ْ َ َْ
َخ َ
ط ْو ًعاَ ،ب ْل م ْن أ ْ
ض َع َها  َعَلى َّ َ
َّة اْلَفس ِاد إَِلى ح ِري ِ
اْلخلِيَق َة نْفسها أَيضا ستُعتَق ِمن عبوِدي ِ
َّة َم ْج ِد أ َْوالَ ِد هللاَِ .فِإَّن َنا َن ْعَل ُم أ َّ
َن ُك َّل اْل َخلِيَق ِة تَِئ ُّن
َ
َ َ َ ْ ً َ ْ ُ ْ ُُ
ُ
َ
َّ ِ
ضا َنِئ ُّن ِفي أ َْنُف ِس َنا،
ورُة ُّ
ين َل َنا َب ُ
اآلنَ .وَل ْي َس َ
الرو ِحَ ،ن ْح ُن أ َْنُف ُس َنا أ َْي ً
هك َذا َفَق ْطَ ،ب ْل َن ْح ُن الذ َ
ض َم ًعا إَِلى َ
َوتَتَ َم َّخ ُ
اك َ
متَوِق ِعين التَّبِني ِفداء أ ِ
الرج ِ
اء َخَلص َنا .و ِ
اء ،أل َّ
َحٌد
لك َّن َّ
َن َما َي ْن ُ
اء اْل َم ْن ُ
َُ َ َ َ َ َ ْ
ظُرُه أ َ
ظَ
َج َساد َنا .ألََّن َنا ِب َّ َ
ْ
َ
ور َل ْي َس َر َج ً
الر َج َ
َكيف يرجوه أَيضا؟ و ِ
الص ْب ِر.
ظُرُه َفإَِّن َنا َنتََوَّق ُع ُه ِب َّ
لك ْن ِإ ْن ُكَّنا َن ْر ُجو َما لَ ْس َنا َن ْن ُ
ْ َ َْ ُ ُ ْ ً َ
بالنسبة للقساوسة الشباب ،هناك بعض النصوص أكثر أهمية للحصول على وضوح أكثر من هذا النص.
واحدة من عظاتي األولى التي وعظتها منذ  27عاما مضت بعد أن أتيت إلى كنيسة بيت لحم كانت بعنوان
"المسيح والسرطان ".أردت أن يعرف شعبي الهوتي بشأن المرض واأللم .كنت أريد لهم أن يعرفوا أنني عندما
آتي لزيارتهم في المستشفى لن أكون على افتراض أنه إن كان فقط لديهم ما يكفي من مجرد اإليمان ،فاهلل
َّ ِ
ورُة
هك َذا َفَق ْ
ين َل َنا َب ُ
بالتأكيد سوف يشفيهم .كنت أريد لهم أن يروا خصوصا اآلية َ " 23وَل ْي َس َ
طَ ،ب ْل َن ْح ُن الذ َ
اك َ
ِِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ ِ
َج َس ِاد َنا ".فالناس الممتلئة بالروح تئن ،منتظرين
ُّ
ضا َنئ ُّن في أ َْنُفس َناُ ،متََوقع َ
الرو ِحَ ،ن ْح ُن أ َْنُف ُس َنا أ َْي ً
اء أ ْ
ين الت َبن َي ف َد َ
فداء أجسادهم .هذا النص كله هو واحد من أكثر النصوص الهامة كونيا والثمينة رعويا في الكتاب المقدس.

فهو يأخذنا إلى السماء الجديدة واألرض الجديدة بأجساد جديدة ،ويعطينا صورة واقعية تماما من أنيننا اآلن
في هذا الدهر ،ويقوينا بالرجاء الذي فيه خلصنا.
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لذلك اسمحوا لي أن أحاول أن أطرحه بأربع مالحظات.
 .1يعد هللا أن يكون هناك عتقا لهذه الخليقة من بطلها ،وعبوديتها للفساد.
َن اْلخلِيَق َة نْفسها أَيضا ستُعتَق ِمن عبوِدي ِ
َّة اْلَف َس ِاد ".سوف ُيعتق العالم الطبيعي ،العالم المادي
اآلية 21أ" :أل َّ َ
َ َ َ ْ ً َ ْ ُ ْ ُُ
والدنيوي ،من العنة ،والخضوع للبطل والفساد .هذا هي طريقة بولس للحديث عن السماء الجديدة واألرض
الجديدة .سوف تعتق هذه األرض ،وهذه السماء .هذه األرض سوف تكون أرضا جديدة.
طُر َعَلى َبال.
إشعياء  17 :65ألَِني هأ ََن َذا َخالِ ٌق َس َم َاو ٍ
يد ًةَ ،فالَ تُ ْذ َكُر األُوَلى َوالَ تَ ْخ ُ
يد ًة َوأَْر ً
ضا َجد َ
ات َجد َ
يد َة َّالِتي أَنا ص ِانع تَ ْثبت أ ِ
أشعيا  22 :66ألََّن ُه َك َما أ َّ
الر ُّب،
ول َّ
َن َّ
يد َة َواألَْر َ
ض اْل َجد َ
الس َم َاوات اْل َجد َ
َماميَ ،يُق ُ
َ َ ٌ ُُ َ
اس ُم ُك ْم.
َ
هك َذا َي ْثُب ُت َن ْسُل ُك ْم َو ْ
ِ
 2بطرس  13 :3و ِ
يها اْلِبُّر.
لكنَّ َنا بِ َح َس ِب َو ْع ِد ِه َن ْنتَ ِظُر َس َم َاو ٍ
يد ًةَ ،وأَْر ً
ضا َجد َ
ات َجد َ
يد ًةَ ،ي ْس ُك ُن ف َ
َ
يد ًة ،أل َّ
اء
َن َّ
يد ًة َوأَْر ً
ضا َجد َ
اء َجد َ
رؤيا  4 ،1 :21ثُ َّم َأرَْي ُت َس َم ً
الس َم َ
وج ُد ِفي َما َب ْع ُدَ ...و َس َي ْم َس ُح هللاُ ُك َّل َد ْم َع ٍة ِم ْن ُعُيوِن ِه ْمَ ،واْل َم ْو ُت
ُي َ
اخ َوالَ َو َج ٌع ِفي َما َب ْع ُد ،أل َّ
ض ْت.
ص َر ٌ
ور األُوَلى َق ْد َم َ
ُم َ
َن األ ُ
ُ

اك ْم ،لِ َكي
وبوا َو ْار ِج ُعوا لِتُ ْم َحى َخ َ
ط َاي ُ
أعمال َ 21-19 :3فتُ ُ
ْ
ِ
يح اْل ُم َب َّش َر ِب ِه َل ُك ْم َقْب ُلَّ .ال ِذي َي ْن َب ِغي أ َّ
اء تَْقَبُل ُه،
َن َّ
اْل َمس َ
الس َم َ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ين ُم ْن ُذ َّ
الد ْه ِر.
َجمي ِع أ َْنِب َيائه اْلقديس َ

ضتَاَ ،واْل َب ْحُر الَ
ض األُوَلى َم َ
األُوَلى َواأل َْر َ
الَ َي ُكو ُن ِفي َما َب ْع ُدَ ،والَ َي ُكو ُن ُح ْزٌن َوالَ

ِ
ع
ات اْلَف َر ِج ِم ْن َو ْج ِه َّ
الر ِبَ .وُي ْرِس َل َي ُسو َ
تَأْت َي أ َْوَق ُ
ِإَلى أ َْزمَنة َرد كل َش ْي ٍءَّ ،الِتي تَ َكَّل َم َع ْن َها هللاُ ِبَفمِ

كالم بولس في رومية  21 :8هو شاهد واضح على اإلستم اررية بين األرض القديمة واألرض الجديدة" :أل َّ
َن
اْلخلِيَقةَ نْفسها أَيضا ستع َتق ِمن عبوِدي ِ
َّة اْلَف َس ِاد ".لذلك هو فهم "جديدة" على أنها تعني "متجددة" ليس
َ
َ ََ ْ ً َ ْ
ْ ُُ
استبدالها .إنها ليست مثل "حصلت على سيارة جديدة ".عندما ُيعتق شيء ما ،فإنه ال يخرج خارج حيز

الوجود أو ُيهجر .فإنه قد يتغير ،لكنه ال يزال هناك ،وحر.
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لذلك واحدة من األشياء التي تقولها لتلك األم مع طفلها المعوق :اعملي ،أن الكتاب المقدس يعلمنا أنه على
الرغم من ابنك قد حرم من عمر من القفز والجري على هذه األرض لمجد هللا ،فهناك أرضا جديدة قادمة،
حرة من كل األمراض والعجز ،وسوف يكون لديه ليس فقط مدى الحياة ،ولكن األبدية ليجري ويقفز لمجد هللا.
 .2هذا العتق للنظام الطبيعي من عبودية الفساد سيكون مشاركة في حرية مجد أوالد هللا.
َن اْلخلِيَق َة نْفسها أَيضا ستُعتَق ِمن عبوِدي ِ
َّة اْلَف َس ِاد إَلى حرَّية َم ْجد أ َْو َالد هللا ".والترتيب هنا أمر
اآلية " :21أل َّ َ
َ َ َ ْ ً َ ْ ُ ْ ُُ
مهم .فكما تبعت الخليقة اإلنسان الساقط في الفساد ،كذلك ستتبع الخليقة اإلنسان المفدي إلى المجد.
قد ُيغري الفرد للقول لقديس متألم (أم أو أب لطفل يتألم)" ،ترى ما يقوله الكتاب المقدس :إن النظام الطبيعي،
الخليقة ،سوف تعتق من عبوديتها للفساد .حسنا ،جسدك ،أو جسد ابنك ،هو جزء من هذا النظام ،أليس

كذلك؟ نعم .لذا فأنت أيضا ،هو أيضا ،سوف تختبر هذا العتق المجيدة من الفساد ،ويكون لك جسد جديد
للقيامة ،ألنك جزء مما سيعتق".
هذا بالتأكيد ليس طريقة بولس في رؤية األشياء .صحيح أنه سيتم فداء أجسادنا في النظام الجديد .اآلية
ِِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ ِ
َج َس ِاد َنا ".ولكن أجسادنا لن تصل إلى هذا
ضا َنئ ُّن في أ َْنُفس َناُ ،متََوقع َ
23بَ " :ن ْح ُن أ َْنُف ُس َنا أ َْي ً
اء أ ْ
ين الت َبن َي ف َد َ
التجديد كونها جزء من الخليقة .بل األمر على العكس من ذلك .الخليقة تتجه نحو " ُح ِرَّي ِة َم ْج ِد أ َْوالَ ِد هللاِ".
َن اْلخلِيَق َة نْفسها أَيضا ستُعتَق ِمن عبوِدي ِ
َّة اْلَف َس ِاد إَلى حرَّية َم ْجد أ َْوالَد هللا".
اآلية " :21أل َّ َ
َ َ َ ْ ً َ ْ ُ ْ ُُ

حرية مجد أوالد هللا يأتي في المقام األول .ثم بعد أن يتم تمجيد أبنائه بأجسادهم الجديدة والمجيدة ،حيث قال
المسيح أنهم سيضيئون مثل الشمس في ملكوت أبينا (متى  ،)43 :13ثم بعد ذلك يتم تجهيز كل الخليقة من
قبل هللا كمسكن مناسب للعائلة الممجدة.
لذلك تقول لوالدي الطفل المعوق "لن يتغير طفلك ليتناسب مع الكون الجديد الممجد؛ بل سيتم تغيير الكون
الجديد ليتناسب مع طفلك الممجد ،ومعك" فكرة اآلية  21هو أن هللا يحب أوالده ،ويقدم ما هو أفضل لهم.

الحظ عبارة "ح ِري ِ
َّة َم ْج ِد أ َْوالَد هللا  ".ليس حرية مجد القديسين ،أو حرية مجد المسيحيين ،أو حرية مجد
ُ
المفديين .من شأن ذلك أن يكون صحيحا .ولكنها ليست الطريقة التي يفكر بها بولس.
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ضا َي ْش َه ُد أل َْرَوا ِح َنا
ما هو في عقل بولس هنا هو في خمس آيات سابقة ،رومية " :17-16 :8اَ ُّلرو ُح َنْف ُس ُه أ َْي ً
ضاَ ،وَرثَ ُة هللاِ َوَو ِارثُو َن َم َع اْل َم ِسي ِحِ .إ ْن ُكَّنا َنتَأََّل ُم َم َع ُه ِل َكي َنتَ َم َّج َد
أََّن َنا أ َْوالَد هللاَ .فِإ ْن ُكَّنا أ َْوالَ ًدا َفِإَّن َنا َوَرثَ ٌة أ َْي ً
ْ
ضا َم َع ُه ".فكرة اآلية  21هو أن السماوات الجديدة واألرض الجديدة هي ميراث األوالد .الكون ليس مهما
أ َْي ً

في حد ذاته .بل هو مهم كونه ملعبا ألوالد هللا ،وكونه هيال ،وحقال ومتجر حرفي .لم يصمم هللا أوالده للكون.
بل صمم الكون ألوالده .وكان هذا صحيحا منذ البداية وهو صحيحا حتى النهاية ،وينطبق ذلك بصفة خاصة
على ابنه المتجسد ،هللا-اإلنسان يسوع المسيح .كل شيء ُخلق له .ليس من الضروري على طفلك المعوق أن

يتكيف مع األمر بعد ذلك .سوف يتم فداء جسده ويكون جديدا تماما .وكل شيء في الخليقة سوف يتكيف
معه.
 .3وصول الخليقة الجديدة والمعتقة مقارن بالميالد ،لذلك ليست هناك استمرارية فقط مع هذا العالم ،ولكن
أيضا عدم استمرارية.
ِ ِ ِ
اآلن ".عندما يولد طفل ،يكون
اآلية َ " :22فإَِّن َنا َن ْعَل ُم أ َّ
ض (َ )sunōdiveiم ًعا ِإَلى َ
َن ُك َّل اْل َخليَقة تَئ ُّن َوتَتَ َم َّخ ُ
الطفل إنسانا ،وليس حصانا  .هناك استم اررية .لكن الطفل ليس هو اإلنسان نفسه .اآلن أنا ال أعتقد أننا يمكن
أن نجبر االستعارة هكذا ،وصول األرض الجديدة هو مثل والدة طفل ،على أنه يعني أن األرض الجديدة
لديها بالضبط عالقة مع األرض القديمة كما للطفل مع األم .ومن شأن ذلك أن يجبر الكلمات لتحمل أكثر
من الالزم .ولكنها تثير مسألة إمكانية عدم االستمرار وترسلنا متطلعين إلى نصوص أخرى لمعرفة أي نوع
من عدم االستمرار قد يكون هناك .بالطبع السياق الحالي يقول :هذه الجسد سوق يعتق من البطل والفساد.
لكن هناك ما هو أكثر.
في الواقع ،نجد بعض المؤشرات الواضحة جدا إلى كل من االستم اررية وعدم االستم اررية .في بولس ،أوضح
ِ
ِ
ات؟
ام األ َْم َو ُ
ول َقائ ٌلَ « :ك ْي َ
المؤشرات هي فى  1كورنثوس  .15حيث يطرح السؤال في اآلية " :35لك ْن َيُق ُ
ف ُيَق ُ
َوبِأ ِ
َي ِج ْس ٍم َيأْتُو َن؟» ".ثم يجيب بكلمات مثل هذه .اآلية :51-37
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ط ٍة أ َْو
َّما ِم ْن ِح ْن َ
َوالذي تَْزَرُع ُهَ ،ل ْس َت تَْزَر ُ
ع اْل ِج ْس َم الذي َس ْو َ
ف َيص ُير [هذا عدم استمرار]َ ،ب ْل َحَّب ًة ُم َجَّرَد ًةُ ،رب َ
ِ
أ ِ
ِ
ِ
يها ِج ْس ًما َك َما أ ََرَادَ .ولِ ُك ِل َوا ِح ٍد ِم َن اْلُبُز ِ
ور ِج ْس َم ُه [هذا يبدو جدا مثل الخالق،
َحد اْل َب َواقيَ .ولك َّن هللاَ ُي ْعط َ
َ
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وليس فقط مثل المخلص ،األمر الذي يعزينا عندما نفكر أن جثث أسالفك اآلن قد تحللت ،والذرات التي
ٍ
كونت أجسادهم هي اآلن في غيرهم من آالف البشر والنباتات والحيوانات] ...ي ْزر ُ ِ
ام ِفي َع َدمِ
ُ َ
ع في َف َساد َوُيَق ُ
ف ويَق ِ
ٍ
ان ويَقام ِفي مج ٍد .ي ْزر ُ ِ
َفس ٍاد .ي ْزر ُ ِ
ع ِجسما ح َيو ِانيًّا وُيَق ِ
ٍ
ٍ
وح ِانيًّا.
ع في َ
ام ج ْس ًما ُر َ
َْ ُ َ
َ ُ َ
ام في ُقَّوةُ .ي ْزَر ُ ْ ً َ َ َ ُ
ض ْع َ ُ ُ
ع في َه َو َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
وح ِاني.
وج ُد ج ْس ٌم ُر َ
وج ُد ج ْس ٌم َح َي َواني َوُي َ
[م ار ار وتك ار ار يقول ،يزرع ،وهو نفسه يقام  .هذا هو االستم ارريةُ ].ي َ
ِ
ورَة
صَ
[لذا فإن كلمة جسم تعني االستم اررية والكلمات حيواني وروحي تعني عدم االستم اررية]َ ...و َك َما َلب ْس َنا ُ
ول
ورَة َّ
التَُّارِب ِيَ ،سَنْل َب ُس أ َْي ً
الس َم ِاوِي[ .هذه الصور ليست متطابقة ،فهناك عدم استم اررية واستم ارريةَ ].فأَُق ُ
صَ
ضا ُ

ُّها ِ
اإل ْخ َوُةِ :إ َّن لَ ْح ًما َوَد ًما الَ َيْق ِد َر ِ
وت هللاَِ ،والَ َي ِر ُث اْلَف َس ُاد َع َد َم اْلَف َس ِادُ .ه َوَذا ِسر أَُقوُل ُه
ان أ َْن َي ِرثَا َمَل ُك َ
ه َذا أَي َ
َل ُك ْمُ ...:كَّل َنا َنتَ َغيَُّر.
ِ
اآلن َن ْح ُن أ َْوالَُد هللاَِ ،وَل ْم ُي ْظ َه ْر َب ْع ُد َما َذا َس َن ُكو ُن" ( 1يوحنا  .)2 :3قال
َّاءَ ،
ولكن ،كما يقول يوحنا "أَي َ
ُّها األَحب ُ
المسيح" :ألََّنهم ِفي اْل ِقي ِ
السم ِ
ِ ِ ِ ِ
اء" (متى .)30 :22
امة الَ ُي َزِو ُجو َن َوالَ َيتََزَّو ُجو َنَ ،ب ْل َي ُك ُ
ونو َن َك َمالَئ َكة هللا في َّ َ
ََ
ُْ
وسوف تكون األمور مختلفة .بطرس ،على سبيل المثال ،في رسالته الثانية ،ال يرى تجديدا بسيطا أو تطوي ار

ِ
ون ٌة ِبِتْل َك اْل َكلِ َم ِة
َما َّ
للعالم الحالي .يقول في  2بطرس َ " 7 :3وأ َّ
اآلنَ ،ف ِه َي َم ْخُز َ
الس َم َاو ُ
ض اْل َكائ َن ُة َ
ات َواأل َْر ُ
ِ
ظ ًة ل َّلنار ِإَلى يو ِم ِ
ين َو َهالَ ِك َّ ِ
الد ِ
ضا
َع ْيِن َهاَ ،م ْحُفو َ
اء َجد َيد ًة َوأ َْر ً
َْ
الناس اْلُف َّج ِار ".يقول يوحنا الرسول" :ثُ َّم َأرَْي ُت َس َم ً
َج ِد َيد ًة ،أل َّ
وجد في َما َب ْعد" (رؤيا يوحنا .)1 :21
َن َّ
ضتَاَ ،واْلَب ْحر الَ ي َ
ض األُوَلى َم َ
اء األُوَلى َواأل َْر َ
الس َم َ
َن مجد هللاِ َق ْد أَنارها ،واْل َخر ِ
ِ ِ ِ
" َواْل َم ِد َين ُة الَ َت ْح َتاج إَلى َّ
اج َها" (رؤيا
يها ،أل َّ َ ْ َ
َََ َ ُ ُ
وف س َر ُ
الش ْمس َوالَ إَلى اْلَق َمر لُيض َيئا ف َ
اك" (رؤيا يوحنا .)25 :22
يوحنا َ" .)23 :21لْيالً الَ َيكون هَن َ

ال يوجد ليل ،ال شمس ،ال قمر ،ال بحر ،ال زواج ،أجساد روحية في عالم يأتي من خالل النار .ومع ذلك
ِ
َّ ِ
اض ِع َنا لِ َي ُكو َن َعَلى ص َ ِ
ورة َج َس ِد َم ْج ِد ِهِ ،ب َح َس ِب
استم اررية حقيقية ،فيلبي " 21 :3الذي َسُي َغِيُر َش ْك َل َج َسد تََو ُ
ُ
طاعِت ِه أَن ي ْخ ِ
عم ِل ِ
ض َع لِ َنْف ِس ِه ُك َّل َشي ٍء ".وأي نوع من الجسد كان جسد قيامة المسيح الذي سيكون
است َ َ ْ ُ
ََ ْ
ْ
جسدنا على صورته؟ كان يمكن التعرف عليه .كان ال يمكن تفسيره مكانيا ،يأتي ويختفي بطرق غير عادية.
ومع ذلك انظر إلى هذه الكلمات المذهلة والمهمة من لوقا :43-39 :24
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ام
ظُرواَ ،فِإ َّن ُّ
الرو َح لَ ْي َس َل ُه َل ْح ٌم َو ِع َ
ظُروا َي َد َّي َوِر ْجَل َّي :إِِني أ ََنا ُه َو! ُج ُّسوِني َو ْان ُ
«اُْن ُ
ظٌ
َقال ه َذا أَراهم يدي ِه وِرجَلي ِه .وبينما هم َغير م ِ ِ ِ
ِ
ال َل ُه ْم:
صدقين م َن اْلَف َر ِحَ ،و ُمتَ َعجُبو َنَ ،ق َ
َ
َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َْ َ َ ُ ْ ْ ُ ُ َ
ِ
ام ُه ْم.
َخ َذ َوأ َ
وه ُج ْزًءا ِم ْن َس َم ٍك َم ْش ِوٍيَ ،و َش ْي ًئا ِم ْن َش ْهد َع َسلَ .فأ َ
َف َن َاوُل ُ
َك َل ُق َّد َ

ِ
ِ
ين
َك َما تََرْو َن ليَ ».وح َ
ِ
ام؟»
هه َنا َ
«أَع ْن َد ُك ْم ُ
ط َع ٌ

أكل السمك .وبالتالي فإن النقطة الثالثة هي :في السماوات الجديدة واألرض الجديدة ،ستكون هناك استمرارية
مع هذا العالم ،وعدم استمرارية بطريقة ال تزال تشكل بالنسبة لنا "سرا ".لم ُي ْظ َه ْر َب ْع ُد َما َذا َس َن ُكو ُن .لكننا نعلم
أننا سنكون مثله .لذلك عندما يسأل والد الطفل المعوق ،هل "سيكبر ابننا؟ هل سيتناول الطعام بنفسه؟ هل
سيكون قاد ار على صنع شيئا في الخليقة؟" سنقول ،لم يخلق هللا العالم وحفظ العالم لكي يتبدد .سوف يأكل
ابنك مع المسيح .وسوف يعطيه هللا مستوى من التنمية سيكون ألجل فرحه األعظم ومجد هللا األعظم .ولكن
هناك سر كبير .نحن نرى في مرآة ،في لغز.
فما هو أعمق ضمان في ضوء الغموض الكثير؟ وما هو أعلى رجائهم البنهم ،وألنفسهم؟ هذا يقودنا في
النهاية إلى المالحظة الرابعة وإلى إنجيل يسوع المسيح.
 .4الرجاء في الحصول على أجساد مفدية في الخليقة الجديدة هو مضمون بخالصنا الذي أخذناه
باإليمان في اإل نجيل ،ولكن ليس هو أفضل رجاء لدينا.
ِِ
َّ ِ ِ
الر َجاء َخَل ْصَنا ".ماذا يعني
َج َس ِاد َنا .أل ََّنَنا ب َّ
اء أ ْ
الحظ خصوصا رومية 23 :8بُ " :24-متََوقعي َن الت َبن َي ف َد َ
الرج ِ
اء َخَل ْص َنا"؟ إنها صيغة المجرور ( .)tē gar elpidi esōthēmenربما صيغة المجرور عن
ذلك" ،بِ َّ َ
المرجع :باإلشارة إلى هذا الرجاء ،نحن خلصنا .بالتأكيد هذا من شأنه أن يتضمن المعنى أنه عندما خلصنا،

تم ضمان هذا الرجاء لنا .وبما أننا خلصنا باالتكال على اإلنجيل أن المسيح مات من أجل خطايانا وقام
ثانية ( 1كورنثوس  ،)3-1 :15فهذا الرجاء مضمون باإلنجيل .فاإلنجيل ينتصر في وصولنا إلى هذا الرجاء
(رومية .)11 :8 ،5 :6
ولكن يجب علينا أال نترك األمر هكذا .اإلنجيل هو التأكيد مثل الصخرة الصلبة أنه سيكون هناك سماوات
جديدة وأرضا جديدة ،وأننا سنقام بأجساد مفدية لنحيا هناك إلى األبد .إنجيل المسيح المصلوب في مكاننا،
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مقدما غفراننا ومقدما برنا ومبرئا هذا العمل بقيامته من بين األموات بسلطان على كل األشياء ،هذا ما سنقوله
لهؤالء اآلباء واألمهات عندما يبحثون عن صخرة للوقوف عليها وجه الخوف والشعور بالذنب.
العطية األساسية لإلنجيل :أن يرى هللا في المسيح المصلوب
ولكن العطية األساسية لإلنجيل ليست هي السماوات الجديدة واألرض الجديدة .الخير األساسي لإلنجيل ليس
هو جسدا مفديا .الخير األساسي لإلنجيل ليس هو الغفران ،أو الفداء ،أو الكفارة ،أو التبرير .هذه كلها وسائل
لتحقيق غاية .الخير األساسي لإلنجيل الذي يجعل اإلنجيل أخبا ار سارة ،والتي بدونها ال شيء من هذه
العطايا األخرى ستكون أخبا ار سارة ،هو هللا نفسه ،حين ُيرى في مجد ابنه المصلوب والقائم ،ويتم التمتع به

بسبب جماله الغير محدود ،ويتم االعتزاز به بسبب استحقاقه الغير محدود ،ومنعكسا ألننا قد تغيرنا لصورة

ابنه.
اإلنجيل :العرض الكامل لمجد هللا
والسبب الرئيسي أنه هناك سماوات جديدة وأرضا جديدة هو ألن المسيح القائم لن يتخلى عن جسده اإلنساني
أبدا ،ولكن يحتفظ به كرمز أبدي للجلجثة حيث استُعرض أقصى مجد نعمة هللا بشكل كامل .كل الكون
المادي قد ُخلق في المقام األول ،ثم أُطعي شكله الجديد ،لكي يتجسد ابن هللا كإنسان ،ويتألم في الجسد،

ويصلب ،ويقوم من بين األموات ،ويملك كاهلل-اإلنسان رجل ،ويكون محاطا بمجموعة ال تحصى من البشر
المفديين حيث بأجسادنا الروحية نغني ونتكلم ونعمل ونلعب ونحب بطرق تعكس بوضوح أقصى مجده بشكل
كامل تحديدا ألننا لدينا أجسادا في عالم مشع روحيا وماديا بمجد هللا.
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