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 انتصار اإلنجيل في السماء الجديدة واألرض الجديدة

َماَواِت َواأَلْرَض قول: "اإلصحاح األول من الكتاب المقدس تاآلية األولى من  ." في اآلية ِفي اْلَبْدِء َخَلَق هللُا السَّ
 جدا. في اإلصحاح كل شيء حسنأن  31صورته، ثم يقول في اآلية  ى علىثا وأنر ، خلق هللا اإلنسان ذك27

 على أنفسهم، لعنة هللاجلبوا ، وبالتالي هم ورغبتهمجمالهللا كحكمتهم العليا، و آدم وحواء رفض الثالث، 
. ِبالتََّعِب َتْأُكُل ِمْنَها ُكلَّ َأيَّاِم ]يقول الرب[ َمْلُعوَنٌة اأَلْرُض ِبَسَبِبكَ "، والنظام الطبيعي للخلق: واألجيال القادمة

 (.17 :3تكوين ) "َحَياِتكَ 

للحية المدمرة ل هللا لعنة لن تكون الكلمة األخيرة لخليقة هللا. قافي أن هذه ال الرجاء 3:15يحمل تكوين 
َحِقيَن َوَأَضُع َعَداَوًة َبْيَنِك َوَبْيَن اْلَمْرأَِة، َوَبْيَن َنْسِلِك َوَنْسِلَها. ُهَو َيْسَحُق َرْأَسِك، َوَأْنِت َتسْ " للنفس، والمدمرة للخليقة

ِإْذ ُأْخِضَعِت " 21-20 :8رومية هذا في كفي خضم هذه اللعنة ويقول  هذا الرجاءالرسول بولس يرى " .َعِقَبهُ 
َجاء  اْلَخِليَقُة ِلْلُبْطِل َلْيَس َطْوًعا، َبْل ِمْن َأْجِل الَِّذي َأْخَضَعَها  ِمْن . أَلنَّ اْلَخِليَقَة َنْفَسَها َأْيًضا َسُتْعَتُق َعَلى الرَّ

يَِّة َمْجِد َأْواَلِد هللاِ   ."ُعُبوِديَِّة اْلَفَساِد ِإَلى ُحرِ 

 مشهد األلم الذي ال يحتمل:

؛ ليس كما خلقهجدا  وكان كل شيء حسنخلق هللا الكون من ال شيء، لذلك فالصورة الكبيرة في شكل نقاط: 
كان شرا مروعا في قلوبهم  اء شيئاصنع آدم وحو ، ثم بال موت، بال شر، بال معاناة، بال ألمأي عيوب،  فيه

 بالموتهللا ليس فقط حتى حكم عليهم  ،هللا عن الشركة معثمرة شجرة  جدا، شر ال يمكن وصفه، مفضلين
-21 :8)رومية  "و"عبودية الفساد "البطل" سبول أخضع أيضا كل الخليقة لما يسميه(، ولكن 17 :2)تكوين 

22.) 

كل يتألم إنسان، يكوت كل موت، واآلن ذات مرة معاناة أو ألم أو وبعبارة أخرى، في حين لم يكن هناك 
تدفن المتزلجين، القرى واالنهيارات الثلجية تجتاح فجأة و بضففها األنهار تفيض الحيوانات، و  تتألمإنسان، 

العبارات  تغرقأ عواصف شخصا في ليلة واحدة، و  250000قتل والبراكين تدمر مدن بأكملها، تسونامي 
من  الماليين ون قتلالمالريا والسرطان وأمراض القلب يشخصا كانوا على متنها، واإليدز و  800الفلبينية مع 

الغرب األوسط، وموجات الجفاف والمجاعات في بلدة بأكملها  محا يوحشالناس كبارا وصغارا، اعصار 
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ريب تحدث، وابن أحد األصدقاء وقع في أو على حافة الموت، الجوع. حوادث غ -الحافةلى تجلب الماليين إ
يمكننا أن نرى واحدا من عشرة  وجه. إن كان بال طفالمصعد الحبوب ومات. آخر فقد احدى عينيه. وولد 

ه أن يمكنهللا وحده نهار تحت رعب كل شيء. سوف ن، ممكنة في العالم في أي لحظة اآلالمفي األلف من 
 في مهمته. هذا المشهد ويستمرحمل يت

 بطل الخليقة:من  مصوراة عب الخطيالر 

بل أخطأ . يخطيء الطبيعي لم فالنظامة البشر؟ بسبب خطي هللا النظام الطبيعي لمثل هذا البطلع أخضلماذا 
." لماذا؟ قال هللا: ُعُبوِديَِّة اْلَفَسادِ " في الخليقةوضعت " .ِلْلُبْطلِ  اْلَخل يَقة  ِإْذ ُأْخِضَعِت ل "بولس يقو  البشر. لكن

الخليقة ردا على الفشل طبيعية في (. لكن لماذا؟ لماذا هناك كوارث 17 :3" )تكوين ب َسَبب كَ َمْلُعوَنٌة اأَلْرُض "
دموي من المشهد الدم؟ لماذا هذا ة آلمذنبالذرية كل الموت ليكون مجرد ال؟ لماذا ال األخالقي في اإلنسان

 اإلعاقات؟ب مشوهة ر من األطفال بقلوبهذا العدد الكبي بعد قرن؟ لماذا اقرناآلالم المروعة 

األهوال المادية التي نراها حولنا في تصبح لعنة بحيث ان هللا وضع العالم الطبيعي تحت جوابي هو أ
 عالمة على الطريقة. وبعبارة أخرى، الشر الطبيعي هو صور حية لمدى بشاعة الخطياألمراض والمصائب 

 األخالقي.ال يوصف من الشر الذي رعب الإلى مشيرة 

العالم األخالقي والروحي، أي بسبب الخطية. في اضطراب بسبب العالم الطبيعي ب االضطرابهللا أوقع 
أن كيف  المتزايد من الخطية، ال نستطيع أن نرى أو نشعرلشر جدا ل العمياءقلوبنا ب، الساقطة الحاضرة حالتنا

ضب ا. وتقريبا ال أحد غالبغيض الذي هو خطيتناالشر ب. ال يكاد أي شخص في العالم يشعر ةبغيض الخطية
 حسابايقدم لكي دعا هللا سي، و األلم يمس أجسادهم بها مجد هللا. ولكن دع يحتقرون الطريقة التي ب مشمئزأو 

االصبع الخنصر  يصيبمجده، ولكن دعه  قد افسدنا بها ة التيالطريقب منزعجين فنحن لسناعن نفسه. 
 كوننا نمجد الذاتكل ما نملك من الغضب األخالقي. مما يدل على مدى ب سوف ُنثارلدينا و الصغير 

 ونحاول أن نخلع هللا من سلطته.
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 :بوق من األلم الجسديسراج ال

خالقيا وروحيا. األمراض ناك شيئا خطأ مخيفا، أن هببوق مادي ليقول لنا أهللا  سراجاأللم الجسدي هو 
تكون عليه ما لهي لوحات من هللا مهيمنة، ي العناية اإللهية الوالتشوهات الخلقية هي فخر الشيطان. لكن ف

تلك  ون حملأن بعض من أكثر الناس األتقياء يتفي العالم الروحي. وهذا صحيح على الرغم من الخطية 
دينونة أسوأ ألف مرة. فهذه  ا مايومتنال ، وسوف تستحقه الخطيةما لالتشوهات. المصائب هي معاينات هللا 

 تحذيرات.
أي شيء  هو رديء أن نفضل، وكيف مهين هو بغيض، وكيف هوكيف  ا ونشعرنرى جميع كم أتمنى أن

 للسجادة نمنحهنحه قدرا أقل من االهتمام في قلوبنا أكثر مما ونم ال نثق فيه ونحتقرهتجاهله و على خالقنا، أن ن
رغب ص من الخطية، ولن نوإال لن نتحول إلى المسيح من أجل الخال. يجب أن نرى هذا، غرفة المعيشةفي 

 ستبعد.أن تُ  معناه وأن تريد السماء من أجل النجدة. في السماء ألي سبب من األسباب إال النجدة

 ذا!كة هي هاستيقظ! فالخطي

ة نا: استيقظ! الخطية هي من هذا القبيل! الخطيمصائبنا و ألممرضنا و في  برحمته، يصرخ إليناولذلك هللا، 
مع هللا  على الشركةتفضيل التلفزيون . (11، 9 :16؛ 20 :9ر. )راجع رؤيا يوحنا مو تقود إلى مثل هذه األ
تم من المخلص، هو من هذا القبيل. يرغبة الالسماء، ولكن ليس  في النجدة فيرغبة الهو من هذا القبيل. 

التفكير في أن  ار على العالم الطبيعي من خالل األهوال التي تهدف الى ايقاظنا من عالم الحلم فياطالق الن
 مروع.بشكل  كبيرة إنها مسألة.  ال يهمهللا

عالما أن ، من سبتمبر عشر يداحألحداث البيت لحم في الذكرى الرابعة كنيسة هذه الحقيقة في ب لقد وعظت
كنت في اجتماع بعدها بأسبوعين أو ثالثة أسابيع، رهيبة. هناك أشخاص في كنيستنا يتعاملون مع معاناة 

ها الذي يعاني من إعاقة شديدة قائلة طفلوصلت واحدة من األمهات الشابات ل، شعبناالخدمة مع للصالة قبل 
أيها  ".عجز ابنيالرعب من بها بالطريقة التي أشعر بنفس ة أن أشعر برعب الخطيي "أيها الرب، ساعدن

 ، مبعوث يرتجف من كلمة هللا.اقساألخوة، أنا أحب أن أكون 



4 

 

ال شيء. كان كل شيء حسن جدا على الطريقة التي  بيرة: خلق هللا الكون منإلى وصف الصورة الك نرجع
شيء في قلوبهم كان ب. ثم قام آدم وحواء ال شرموت، و وال ال ألم، و ، ال معاناةعيوب و  فيهكن خلقها بها. لم ي

ة أخضع الخيق(، ولكن أيضا 17 :2)تكوين  هللا ليس فقط حكم عليهم بالموت أنبحيث مرعب بشكل  اشر 
 (.22-21: 8" و"عبودية الفساد" )رومية للبطلكامل "بال

الذين لن يكون ؟ ماذا نقول لآلباء للبطل حال كل واحد منا، وللخليقة التي أخضعها هللاصبح ي ذا إذنما
بفرحة دموع و تقرأ لهم، بستة أشهر من العمر؟ لطفل ذات  أكثر ممافي هذه الحياة القوى العقلية  همطفالأل

 .25-18 :8 روميةمن هذا النص  "(، بقيةَكَحَزاَنى َوَنْحُن َداِئًما َفِرُحونَ )" رجاء

َماِن اْلَحاِضِر اَل ُتَقاُس ِباْلَمْجِد اْلَعِتيِد َأْن ُيْسَتْعَلَن ِفيَنا. أَلنَّ اْنتِ  َظاَر اْلَخِليَقِة َيَتَوقَُّع َفِإنِ ي َأْحِسُب َأنَّ آاَلَم الزَّ
َعَلى الرََّجاِء. أَلنَّ  َلْيَس َطْوًعا، َبْل ِمْن َأْجِل الَِّذي َأْخَضَعَها  . ِإْذ ُأْخِضَعِت اْلَخِليَقُة ِلْلُبْطِل اْسِتْعاَلَن َأْبَناِء هللاِ 

يَِّة َمْجِد َأْواَلِد هللِا. َفِإنََّنا نَ  ُم َأنَّ ُكلَّ اْلَخِليَقِة َتِئنُّ ْعلَ اْلَخِليَقَة َنْفَسَها َأْيًضا َسُتْعَتُق ِمْن ُعُبوِديَِّة اْلَفَساِد ِإَلى ُحرِ 
وِح، َنْحُن َأْنُفُسَنا  ُض َمًعا ِإَلى اآلَن. َوَلْيَس هَكَذا َفَقْط، َبْل َنْحُن الَِّذيَن َلَنا َباُكوَرُة الرُّ َأْيًضا َنِئنُّ ِفي َأْنُفِسَنا، َوَتَتَمخَّ

الرََّجاِء َخَلْصَنا. َولِكنَّ الرََّجاَء اْلَمْنُظوَر َلْيَس َرَجاًء، أَلنَّ َما َيْنُظُرُه َأَحٌد ُمَتَوقِ ِعيَن التََّبنِ َي ِفَداَء َأْجَساِدَنا. أَلنََّنا بِ 
ْبِر.   َكْيَف َيْرُجوُه َأْيًضا؟ َولِكْن ِإْن ُكنَّا َنْرُجو َما َلْسَنا َنْنُظُرُه َفِإنََّنا َنَتَوقَُّعُه ِبالصَّ

. أكثر من هذا النصص أكثر أهمية للحصول على وضوح هناك بعض النصو بالنسبة للقساوسة الشباب، 
كانت بعنوان بيت لحم  كنيسة إلى أتيتبعد أن مضت عاما  27واحدة من عظاتي األولى التي وعظتها منذ 

أنني عندما  واعرفبشأن المرض واأللم. كنت أريد لهم أن يي "المسيح والسرطان." أردت أن يعرف شعبي الهوت
اهلل فقط لديهم ما يكفي من مجرد اإليمان، فكان  أكون على افتراض أنه إن تشفى لنآتي لزيارتهم في المس

َوَلْيَس هَكَذا َفَقْط، َبْل َنْحُن الَِّذيَن َلَنا َباُكوَرُة " 23اآلية ن يروا خصوصا . كنت أريد لهم أسوف يشفيهمبالتأكيد 
وِح، َنْحُن َأْنُفُسَنا َأْيًضا َنِئنُّ ِفي َأْنُفِسنَ   منتظرين، تئنالروح فالناس الممتلئة ب." ا، ُمَتَوقِ ِعيَن التََّبنِ َي ِفَداَء َأْجَساِدَناالرُّ

الكتاب المقدس.  في الثمينة رعوياو  الهامة كونيا النصوص أكثرفداء أجسادهم. هذا النص كله هو واحد من 
أنيننا اآلن يعطينا صورة واقعية تماما من بأجساد جديدة، و يأخذنا إلى السماء الجديدة واألرض الجديدة  فهو

 .بالرجاء الذي فيه خلصنا يقوينا، و في هذا الدهر
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 أربع مالحظات.ب أن أحاول أن أطرحهلذلك اسمحوا لي 

 لفساد.ل من بطلها، وعبوديتها لهذه الخليقة يعد هللا أن يكون هناك عتقا. 1

سوف ُيعتق العالم الطبيعي، العالم المادي ." ُتْعَتُق ِمْن ُعُبوِديَِّة اْلَفَسادِ أَلنَّ اْلَخِليَقَة َنْفَسَها َأْيًضا سَ : "أ21اآلية 
لسماء الجديدة واألرض لحديث عن ال طريقة بولس للبطل والفساد. هذا هي العنة، والخضوع والدنيوي، من

 أرضا جديدة. األرض سوف تكون  هذهوهذه السماء. األرض،  الجديدة. سوف تعتق هذه

يَدةً أَلنِ ي هَأَنَذا َخاِلٌق  17 :65 ءشعياإ يَدًة َوَأْرًضا َجد   ، َفاَل ُتْذَكُر اأُلوَلى َواَل َتْخُطُر َعَلى َبال.َسَماَواٍت َجد 

يَدةَ أَلنَُّه َكَما َأنَّ  22 :66أشعيا  يَدَة َواأَلْرَض اْلَجد  َماَوات  اْلَجد  ،  السَّ الَِّتي َأَنا َصاِنٌع َتْثُبُت َأَماِمي، َيُقوُل الرَّبُّ
 هَكَذا َيْثُبُت َنْسُلُكْم َواْسُمُكْم. 

يَدةً َولِكنََّنا ِبَحَسِب َوْعِدِه َنْنَتِظُر  13 :3 بطرس 2 يَدًة، َوَأْرًضا َجد  .َسَماَواٍت َجد   ، َيْسُكُن ِفيَها اْلِبرُّ

يَدةً ُثمَّ َرَأْيُت  4، 1 :21 رؤيا يَدًة َوَأْرًضا َجد  َماَء اأُلوَلى َواأَلْرَض اأُلوَلى َمَضَتا، َواْلَبْحُر الَ َسَماًء َجد  ، أَلنَّ السَّ
 َوَسَيْمَسُح هللُا ُكلَّ َدْمَعٍة ِمْن ُعُيوِنِهْم، َواْلَمْوُت اَل َيُكوُن ِفي َما َبْعُد، َواَل َيُكوُن ُحْزٌن َوالَ   ..ُيوَجُد ِفي َما َبْعُد.

 ُصَراٌخ َواَل َوَجٌع ِفي َما َبْعُد،  أَلنَّ اأُلُموَر اأُلوَلى َقْد َمَضْت.

. َوُيْرِسَل َيُسوَع  21-19 :3أعمال  َفُتوُبوا َواْرِجُعوا ِلُتْمَحى َخَطاَياُكْم، ِلَكْي َتْأِتَي َأْوَقاُت اْلَفَرِج ِمْن َوْجِه الرَّبِ 
َر ِبِه َلُكْم َقبْ  َماَء َتْقَبُلُه، ِإَلى اْلَمِسيَح اْلُمَبشَّ ل   َشْيءٍ ُل. الَِّذي َيْنَبِغي َأنَّ السَّ َنة  َرد   ك  ، الَِّتي َتَكلََّم َعْنَها هللُا ِبَفِم َأْزم 

ْهِر. يِسيَن ُمْنُذ الدَّ  َجِميِع َأْنِبَياِئِه اْلِقدِ 

أَلنَّ ألرض الجديدة: "ستمرارية بين األرض القديمة واعلى اإل هو شاهد واضح 21 :8كالم بولس في رومية 
ة" ليس جديدة" على أنها تعني "متجددلذلك هو فهم " ."ِمْن ُعُبوِديَِّة اْلَفَسادِ  َست ْعَتق  اْلَخِليَقَة َنْفَسَها َأْيًضا 

خارج حيز ، فإنه ال يخرج ماشيء  ُيعتق"حصلت على سيارة جديدة." عندما  استبدالها. إنها ليست مثل
 .، وحرغير، لكنه ال يزال هناكقد يتُيهجر. فإنه أو  الوجود
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أنه على يعلمنا الكتاب المقدس  أن، اعمليالمعوق:  هاطفلاألم مع  لتلك لذلك واحدة من األشياء التي تقولها
، ا جديدة قادمةأرضالجري على هذه األرض لمجد هللا، فهناك عمر من القفز و قد حرم من الرغم من ابنك 

 قفز لمجد هللا.يو  ليجري  ليس فقط مدى الحياة، ولكن األبدية ف يكون لديهوسو من كل األمراض والعجز،  حرة

 مشاركة في حرية مجد أوالد هللا. م الطبيعي من عبودية الفساد سيكون لنظال العتقهذا . 2

ر  يَّة  أَلنَّ اْلَخِليَقَة َنْفَسَها َأْيًضا َسُتْعَتُق ِمْن ُعُبوِديَِّة اْلَفَساِد : "21اآلية  والترتيب هنا أمر " .َمْجد  َأْواَلد  هللا  إ َلى ح 
 مجد.الإلى  المفدي اإلنسان ستتبع الخليقةذلك اقط في الفساد، كساإلنسان ال ت الخليقةكما تبعف مهم.

الكتاب المقدس: إن النظام الطبيعي،  ه(، "ترى ما يقولأو أب لطفل يتألم أملقديس متألم )قول الفرد للغري قد يُ 
، هو جزء من هذا النظام، أليس جسد ابنك، أو جسدكللفساد. حسنا، ق من عبوديتها سوف تعت، الخليقة

جسد جديد  فأنت أيضا، هو أيضا، سوف تختبر هذا العتق المجيدة من الفساد، ويكون لك لذاكذلك؟ نعم. 
 سيعتق."ما للقيامة، ألنك جزء م

 أجسادنا في النظام الجديد. اآلية داءفشياء. صحيح أنه سيتم في رؤية األ سطريقة بولبالتأكيد ليس هذا 
 أجسادنا لن تصل إلى هذا." ولكن َنْحُن َأْنُفُسَنا َأْيًضا َنِئنُّ ِفي َأْنُفِسَنا، ُمَتَوقِ ِعيَن التََّبنِ َي ِفَداَء َأْجَساِدَنا: "ب23

يَّ " الخليقة تتجه نحوعلى العكس من ذلك.  بل األمر. كونها جزء من الخليقة التجديد  ."ِة َمْجِد َأْواَلِد هللاِ ُحرِ 
ر  يَّة  َمْجد  َأْواَلد  هللا  أَلنَّ اْلَخِليَقَة َنْفَسَها َأْيًضا َسُتْعَتُق ِمْن ُعُبوِديَِّة اْلَفَساِد : "21اآلية   ".إ َلى ح 

 حيث قالة، مجيدالو  بأجسادهم الجديدة بنائهد أيتمجيتم حرية مجد أوالد هللا يأتي في المقام األول. ثم بعد أن 
جهيز كل الخليقة من تيتم  بعد ذلك ثم(، 43 :13مثل الشمس في ملكوت أبينا )متى  سيضيئون  المسيح أنهم

 .قبل هللا كمسكن مناسب للعائلة الممجدة

سيتم تغيير الكون بل  الممجد؛جديد ال ليتناسب مع الكون طفلك يتغير "لن  لدي الطفل المعوق والقول لذلك ت
أفضل لهم. هللا يحب أوالده، ويقدم ما هو  نهو أ 21فكرة اآلية " معكو فلك الممجد، مع طتناسب يجديد لال

يَِّة َمْجِد الحظ عبارة " ." ليس حرية مجد القديسين، أو حرية مجد المسيحيين، أو حرية مجد َأْواَلد  هللا  ُحرِ 
 .سبولبها من شأن ذلك أن يكون صحيحا. ولكنها ليست الطريقة التي يفكر المفديين. 
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وُح َنْفُسُه َأْيًضا َيْشَهُد أَلْرَواِحَنا : "17-16 :8 رومية، سابقةخمس آيات في ما هو في عقل بولس هنا هو  َالرُّ
َد َفِإْن ُكنَّا َأْواَلًدا َفِإنََّنا َوَرَثٌة َأْيًضا، َوَرَثُة هللِا َوَواِرُثوَن َمَع اْلَمِسيِح. ِإْن ُكنَّا َنَتَألَُّم مَ  .َأْواَلد  هللا  َأنََّنا  َعُه ِلَكْي َنَتَمجَّ

. الكون ليس مهما األوالدهو أن السماوات الجديدة واألرض الجديدة هي ميراث  21اآلية  فكرة ."َأْيًضا َمَعهُ 
أوالده للكون. هللا وحقال ومتجر حرفي. لم يصمم ، وكونه هيال ألوالد هللا، املعبكونه مهم بل هو د ذاته. في ح

وهو صحيحا حتى النهاية، وينطبق ذلك بصفة خاصة . وكان هذا صحيحا منذ البداية بل صمم الكون ألوالده
أن طفلك المعوق  من الضروري علىليس له.  ُخلقكل شيء  اإلنسان يسوع المسيح.-هللاعلى ابنه المتجسد، 

يف يتك كل شيء في الخليقة سوفتماما. و ويكون جديدا جسده  سوف يتم فداء. ذلكبعد مع األمر كيف يت
 .معه

استمرارية فقط مع هذا العالم، ولكن  بالميالد، لذلك ليست هناك مقارن  ة الجديدة والمعتقةقيخلال. وصول 3
 .عدم استمراريةأيضا 

، يكون طفلد عندما يول." َمًعا ِإَلى اآلنَ  (sunōdivei) َفِإنََّنا َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ اْلَخِليَقِة َتِئنُّ َوَتَتَمخَُّض : "22اآلية 
اآلن أنا ال أعتقد أننا يمكن . هناك استمرارية. لكن الطفل ليس هو اإلنسان نفسه. احصان ا، وليسإنسانالطفل 

أن األرض الجديدة على أنه يعني  ،مثل والدة طفلهو الجديدة األرض  ، وصولذاهكستعارة االجبر أن ن
لتحمل أكثر  ألم. ومن شأن ذلك أن يجبر الكلماتل مع الطفكما لاألرض القديمة  لديها بالضبط عالقة مع

متطلعين إلى نصوص أخرى لمعرفة أي نوع نا وترسل من الالزم. ولكنها تثير مسألة إمكانية عدم االستمرار
والفساد.  الحالي يقول: هذه الجسد سوق يعتق من البطلالسياق  تمرار قد يكون هناك. بالطبعمن عدم االس

 لكن هناك ما هو أكثر.

، أوضح س. في بولإلى كل من االستمرارية وعدم االستمرارية واضحة جداالفي الواقع، نجد بعض المؤشرات 
َكْيَف ُيَقاُم اأَلْمَواُت؟ »لِكْن َيُقوُل َقاِئٌل: " :35يطرح السؤال في اآلية  . حيث15كورنثوس  1هي فى المؤشرات 

 :51-37ثم يجيب بكلمات مثل هذه. اآلية  ".«َوِبَأيِ  ِجْسٍم َيْأُتوَن؟

َدًة، ُربََّما ِمْن [عدم استمرار ]هذا َوالَِّذي َتْزَرُعُه، َلْسَت َتْزَرُع اْلِجْسَم الَِّذي َسْوَف َيِصيرُ  ِحْنَطٍة َأْو ، َبْل َحبًَّة ُمَجرَّ
، مثل الخالق]هذا يبدو جدا  َأَحِد اْلَبَواِقي. َولِكنَّ هللَا ُيْعِطيَها ِجْسًما َكَما َأَراَد. َوِلُكلِ  َواِحٍد ِمَن اْلُبُزوِر ِجْسَمهُ 
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الذرات التي قد تحللت، و  اآلنأسالفك جثث أن  نفكرعندما  األمر الذي يعزينا، مثل المخلصوليس فقط 
ُيْزَرُع ِفي َفَساٍد َوُيَقاُم ِفي َعَدِم .. .النباتات والحيوانات[و  البشر هي اآلن في غيرهم من آالف أجسادهم كونت

 َوُيَقاُم ِجْسًما ُروَحاِنيًّا. َفَساٍد. ُيْزَرُع ِفي َهَواٍن َوُيَقاُم ِفي َمْجٍد. ُيْزَرُع ِفي َضْعٍف َوُيَقاُم ِفي ُقوٍَّة. ُيْزَرُع ِجْسًما َحَيَواِنيًّا
.ُيوَجُد ِجْسٌم َحَيَواِني  . هذا هو االستمرارية.[ ي قام، وهو نفسه يزرع]مرارا وتكرارا يقول،    َوُيوَجُد ِجْسٌم ُروَحاِني 

َوَكَما َلِبْسَنا ُصوَرَة تعني عدم االستمرارية[...  وروحي حيوانيتعني االستمرارية والكلمات  جسم]لذا فإن كلمة 
، َسَنْلَبُس  .  التَُّراِبيِ  َماِويِ  َفَأُقوُل ]هذه الصور ليست متطابقة، فهناك عدم استمرارية واستمرارية.[ َأْيًضا ُصوَرَة السَّ

ُلُه ُهَوَذا ِسر  َأُقو  اْلَفَساِد.هَذا َأيَُّها اإِلْخَوُة: ِإنَّ َلْحًما َوَدًما اَل َيْقِدَراِن َأْن َيِرَثا َمَلُكوَت هللِا، َواَل َيِرُث اْلَفَساُد َعَدَم 
 .ُكلََّنا َنَتَغيَّرُ ... َلُكْم:

(. قال 2 :3يوحنا  1)" َأيَُّها اأَلِحبَّاُء، اآلَن َنْحُن َأْواَلُد هللِا، َوَلْم ُيْظَهْر َبْعُد َماَذا َسَنُكونُ " ولكن، كما يقول يوحنا
ُجوَن َواَل َيَتَزوَُّجوَن، َبْل : "المسيح َماءِ أَلنَُّهْم ِفي اْلِقَياَمِة اَل ُيَزوِ  (. 30 :22" )متى َيُكوُنوَن َكَماَلِئَكِة هللِا ِفي السَّ

 ا أو تطويرابسيط تجديدارى المثال، في رسالته الثانية، ال ي ، على سبيلبطرسمور مختلفة. وسوف تكون األ
َماَواُت َواأَلْرُض اْلَكاِئَنُة اآلَن، َفِهَي مَ " 7 :3بطرس  2يقول في للعالم الحالي.  ْخُزوَنٌة ِبِتْلَك اْلَكِلَمِة َوَأمَّا السَّ

ارِ  ل لنَّار  َعْيِنَها، َمْحُفوَظًة  يِن َوَهاَلِك النَّاِس اْلُفجَّ ُثمَّ َرَأْيُت َسَماًء َجِديَدًة َوَأْرًضا : "يقول يوحنا الرسول." ِإَلى َيْوِم الدِ 
َماَء اأُلوَلى َواأَلْرَض اأُلوَلى َمَضَتا،   (.1 :21)رؤيا يوحنا  "ْحر  اَل ي وَجد  ف ي َما َبْعد  َواْلبَ َجِديَدًة، أَلنَّ السَّ

ْمس  َواَل إ َلى اْلَقَمر  َواْلَمِديَنُة " " )رؤيا ِلُيِضيَئا ِفيَها، أَلنَّ َمْجَد هللِا َقْد َأَناَرَها، َواْلَخُروُف ِسَراُجَها اَل َتْحَتاج  إ َلى الشَّ
 (.25: 22ؤيا يوحنا ر " )َلْياًل اَل َيك ون  ه َناكَ (. "23 :21يوحنا 

 يأتي من خالل النار. ومع ذلكعالم أجساد روحية في قمر، ال بحر، ال زواج، شمس، ال ، ال يوجد ليلال 
الَِّذي َسُيَغيِ ُر َشْكَل َجَسِد َتَواُضِعَنا ِلَيُكوَن َعَلى ُصوَرِة َجَسِد َمْجِدِه، ِبَحَسِب " 21 :3، فيلبي حقيقية استمرارية

المسيح الذي سيكون كان جسد قيامة " وأي نوع من الجسد .َشْيءٍ َأْن ُيْخِضَع ِلَنْفِسِه ُكلَّ َعِتِه َعَمِل اْسِتَطا
ختفي بطرق غير عادية. يأتي وي. كان ال يمكن تفسيره مكانيا، يمكن التعرف عليه؟ كان جسدنا على صورته

 :43-39 :24لوقا من  ةمهمالو  ةمذهلالهذه الكلمات  إلى مع ذلك انظرو 
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وَح َلْيَس َلُه َلْحٌم َوِعَظاٌم َكَما» وِني َواْنُظُروا، َفِإنَّ الرُّ : ِإنِ ي َأَنا ُهَو! ُجسُّ َوِحيَن  «.َتَرْوَن ِلي ُاْنُظُروا َيَديَّ َوِرْجَليَّ
ِقين ِمَن اْلَفَرِح، َوُمَتَعج ِ   «أَِعْنَدُكْم هُهَنا َطَعاٌم؟»ُبوَن، َقاَل َلُهْم: َقاَل هَذا َأَراُهْم َيَدْيِه َوِرْجَلْيِه. َوَبْيَنَما ُهْم َغْيُر ُمَصدِ 

اَمُهْم. ، َوَشْيًئا ِمْن َشْهِد َعَسل. َفَأَخَذ َوَأَكَل ُقدَّ  َفَناَوُلوُه ُجْزًءا ِمْن َسَمٍك َمْشِويٍ 

 ةاستمراري: في السماوات الجديدة واألرض الجديدة، ستكون هناك هي أكل السمك. وبالتالي فإن النقطة الثالثة
 لكننا نعلم. ُيْظَهْر َبْعُد َماَذا َسَنُكونُ "سرا." لم شكل بالنسبة لنا ال تزال تطريقة ب وعدم استمراريةمع هذا العالم، 

هل تناول الطعام بنفسه؟ سي هل؟ ابننا يكبرس، هل "يسأل والد الطفل المعوق أننا سنكون مثله. لذلك عندما 
يأكل سوف لكي يتبدد. العالم  حفظلعالم و سنقول، لم يخلق هللا ا "صنع شيئا في الخليقة؟سيكون قادرا على 
. ولكن األعظم مجد هللاو  سيكون ألجل فرحه األعظمالتنمية من هللا مستوى سوف يعطيه ابنك مع المسيح. و 

 .نحن نرى في مرآة، في لغزهناك سر كبير. 

نفسهم؟ هذا يقودنا في هم، وألأعلى رجائهم البن؟ وما هو الكثيرضمان في ضوء الغموض أعمق فما هو 
 نجيل يسوع المسيح.لى المالحظة الرابعة وإلى إالنهاية إ

 أخذناه هو مضمون بخالصنا الذي ةجديدال ةقيخلالفي  الحصول على أجساد مفديةفي الرجاء . 4
 لدينا. رجاءأفضل هو نجيل، ولكن ليس باإليمان في اإل 

َجاء  َخَلْصَناَن التََّبنِ َي ِفَداَء َأْجَساِدَنا. ُمَتَوقِ ِعي: "24-ب23 :8 روميةالحظ خصوصا  ماذا يعني  ".أَلنََّنا ب الرَّ
 عن(. ربما صيغة المجرور tē gar elpidi esōthēmenنها صيغة المجرور )"؟ إِبالرََّجاِء َخَلْصَنا" ذلك،

نا، لصخعندما أنه معنى التضمن نا. بالتأكيد هذا من شأنه أن يخلصالمرجع: باإلشارة إلى هذا الرجاء، نحن 
ن المسيح مات من أجل خطايانا وقام على اإلنجيل أ باالتكال ناخلصنا لنا. وبما أن هذا الرجاء تم ضمان

 ينتصر في وصولنا إلى هذا الرجاءاإلنجيل فاإلنجيل. ب مضمون  فهذا الرجاء(، 3-1 :15كورنثوس  1ثانية )
 (.11 :8، 5 :6)رومية 

ك سماوات هنا ه سيكون الصلبة أن ةر مثل الصخنجيل هو التأكيد األمر هكذا. اإل ولكن يجب علينا أال نترك
هناك إلى األبد. إنجيل المسيح المصلوب في مكاننا، لنحيا  بأجساد مفدية جديدة وأرضا جديدة، وأننا سنقام
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 ء، هذا ما سنقولهموات بسلطان على كل األشيابقيامته من بين األهذا العمل  ومبرئا ومقدما برنا مقدما غفراننا
 وجه الخوف والشعور بالذنب. ألمهات عندما يبحثون عن صخرة للوقوف عليهاهؤالء اآلباء وال

  أن ي رى هللا في المسيح المصلوب العطية األساسية لإلنجيل:

 األساسي لإلنجيل ليسالسماوات الجديدة واألرض الجديدة. الخير هي جيل ليست لإلن العطية األساسيةولكن 
. هذه كلها وسائل التبريركفارة، أو ال، أو الفداء، أو هو الغفران لإلنجيل ليس األساسي. الخير جسدا مفدياهو 

لتي بدونها ال شيء من هذه ، وااإلنجيل أخبارا سارة نجيل الذي يجعلاألساسي لإللتحقيق غاية. الخير 
به تمتع يتم الابنه المصلوب والقائم، و  في مجد حين ُيرى ، هو هللا نفسه، أخبارا سارةاألخرى ستكون  العطايا

صورة ل قد تغيرنا منعكسا ألننا، و الغير محدود الغير محدود، ويتم االعتزاز به بسبب استحقاقهبسبب جماله 
 ابنه.

 مجد هللال الكاملاإلنجيل: العرض 

ي جسده اإلنسانعن  يتخلىألن المسيح القائم لن هو هناك سماوات جديدة وأرضا جديدة  الرئيسي أنهوالسبب 
الكون  . كلبشكل كاملمجد نعمة هللا أقصى  عرضاستُ حيث  أبدي للجلجثةكرمز يحتفظ به ، ولكن أبدا

في الجسد، ويتألم ، كإنسانابن هللا يتجسد  لكيالجديد،  ُأطعي شكلهفي المقام األول، ثم  قد ُخلقالمادي 
 ن محاطا بمجموعة ال تحصى من البشرويكو  ،رجل اإلنسان-كاهلل ويملكمن بين األموات، ويقوم ويصلب، 

بشكل مجده أقصى حب بطرق تعكس بوضوح نغني ونتكلم ونعمل ونلعب ونروحية الأجسادنا المفديين حيث ب
 مجد هللا.بروحيا وماديا  مشع عالمأجسادا في  لدينا ناألن كامل تحديدا


