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مما الما المقصقصودودبالس بالس مواِتواِتمالج الج ديدةِِةديدواألر واألر ض الجض الجديد؟؟ةِِةديد  
 

(Arabic - What is “New Heaven and Earth”?) 
 

 ىِنع أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
   واألرض الجديدِة؟ واألرض الجديدِة؟مواِت الجديدِةمواِت الجديدِةما المقصود بالسما المقصود بالس         : وسؤال هذه الحلقة     
                Dr. Ron Rhodes         :يجيبنا على هذا السؤال

      .The Complete Book of Bible Answers              :       فى كتابه
 .للغة العربيةوقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بالترجمة إلى ا

 

ى اِئا الروحنّ يكتب. ساِمن األول والخَيدد بالعرينشْى والِعاِداح الححصى األوِتا الالهوحنّا يؤيفر ربِس 
ا ا ى مى م ِف ِفددوجوجر ال ير ال يححوالبوالب. . ااتتضض األولى م األولى مضض األولى واألر األولى واألراءاءمم الس السألنألن. . ةةديدديد ج جضاًضاًة وأرة وأرديدديد ج جاءاءمم س ستُتُأيأي ر رثمثم": يقوُل

ببععدوقاَلوقاَل. . دالج اِلاِل الجسسعلى الع على الع رششر : :ها أنَا أنَها أصنَنَا أصعشَ شَ كّل كّلع ىءٍٍءىج ىى ِل ِلوقاَلوقاَل. . ديداًديداً ج : :اكتباكتبفإن هِِه هِذ هِذ فإناألقو اُلاُل األقوص ةةقة وأمينَقة وأمينَاِداِد ص" .
ة عيّ نو أوةديدة جى طبيعِنة تعم الكِلِه وهِذKainos ىن ِه الكوديِد على تجاللِةلدة ِلمدستخْة المانيونَة اليموالكِل
جوِم. ةديدنثم فالعب ارة سماتٌوج ديدة وأرضج ديدإلى كَة ال تشير وغَ ديِدن جيالكَر اِلىن اولح  اُهللا ِمن الِذى خلقه

  ١.لاِم بالكَِهديِد تجدع بنى ولِكاِل الحن الكوهو راًستِمبقى مي سديد الجن الكوى أنر باألح بْل.البدِء
 

ا لهمع لياه فيهعضو و على صورِتِه خلقهالذى م آدله اإلبذ الرأخَ ثُين حد عِةنّا إلى جارنَا بأفكَعنَج رإذاو 
ويولِك.احفظه نح ثَدأن  حِمذتْأخَ واء نالشّر ثم رِةجالم حرأ وكلتْأ وِةمطتْعر جأا لهضاًيم عَلا فأكَه.و وقع 
 ع مِةرشِْعال المجا با فيهتعة تمنّ أحلى جنا ِممِهِدى طر ِفببا تسم ِم. اهللاد ِضاإلثنَانطأ  أخْ إذِةصيعى الما ِفمالهِك
ن  والثاِمرشَابع عن السيددالعب ِثاح الثاِلحصباأل اللعنَِة الِتى حلتْ على األرض  إلى التكوينفر ِسأشَار قد ول.اِهللا
شَعَل إذ قا.رالر ِة اِهللا بصييِه على ودتع دعب مل ا":  آلدتَ ِلقوِمعس ل األنكتَ ِلقوِمعس ألنكمرأِترأِتمكِم ِم وأكلتَ وأكلتَك نالشّ الشّن ججرالِت الِتةِِةر ى أوى أوصصييتكتك  
   وتأكُل وتأكُل لك لكبتُبتُ تنْ تنْسكاًسكاً وح وحكاًكاًوو وشَ وشَ..ككاِتاِتييام حام ح أي أيا كّلا كّلههنْنْ ِم ِمتأكُلتأكُل  بِِب بالتع بالتع..بكبكببض بسض بسة األرة األرونَونَ ملع ملع..ااههنْنْ ِم ِمتأكْلتأكْل   ال ال::الًالًقاِئقاِئ
عشْشْعبِم." الحقل الحقلب نا كَنَ هالان  بداَهللا أن ي شَمُلع ئاًيا مَل قبالن  إعور الملكوِتظهِد األبالى مو٢.ِه ألتقياِئ بِهوِدع  
 

 . بأنْواِعهاا الطيورق فيهى تحِل الِتوِهى. ض لألرِةفَِلغَ الماِءوبقة اله طى األولى ِهاءم الس أنعلم نَنحنَ 
  أن أى.ِهماديِد تجن ِمدب  الن األولى والثانيِةائيم السع مض واألر.نوى الكَ ِفِةابح السِباِكو الكَالم عىوالثانية ِه

تلبس ثوباً ة القديمديداًج ص نْع الخَاِلقِمن.والكتاب الم قدسذِل يذكر ك فقدج اءبالم زور الثاِنمى بعائِة الِمدبالع ددن ي
  تَتَسسم أسم أسدد ِق ِقننمِِم": اِتمالكِلِه ى اإللهى هِذحور بالومز المباِح ص كتبإذ .رينشْس والِعاِد والسرينشْس والِعاِمالخَ
األراألرضض..والس والس موِه ِهاتُاتُمو ىىع ع ملُُلمي ي دديكِه ِه..يك ىىتبيد تَتَ وأنْ وأنْ تبيدتب قىقى تب..وكله ا كثا كث وكلهوكَ كَ.. تبلى تبلىبٍٍبو ردتغَ تغَاٍءاٍءرد ييررههنفتتغَ فتتغَن يير٣."ر  

 

مهيأة ِللتغييراِت األدبيِة والطبيعيِة المنَاسبِة ِلمتطلباِت . إن األرض الجديدةَ يِتم تجديدها ِلتصبح أرضاً أبدية 
ستكون السمواتُ . بيعِة اِهللا وذاِتِه المجيدةمتواِفقاً وط. جديداً ِفى الحالِة األبديِةكلُّ شَىٍء سيكون . ىالوجوِد األبِد

 عام مانسجِفى . ةا بقوهنْان ِمع يِشطلقُ الماُلة والكمادعوالس. ها الساِطعةاررقة بأنوشْم الجديدة واألرض الجديدة
اِهللاِةطبيع الب ِةهيالم ِةاركَبالم ةجيد .ولقدج بإاء نجيل متى األصعاح التاِسحشَرقوُل ع الر ِهتالميِذ ِلب :"الحأقوُل أقوُلقّقّالح   
لكملكم..إنكم إنكم أنتم أنتم الذين الذين تبعتم فِِف  ..ىىوِنوِن تبعتمى التجديِدديِدى التجمتى جلس متى جلس اب اب ناإل اإلن نسنسان على كرسِِسان على كرى مى مجههدِِدج..تجلس تجلس ونونأنتم أنتم   أيعلى اثنَ على اثنَضاًضاًأي ىى  
عشَشَعركُ كُر ررسياًاًسي..تدينون تدينون أس أس باط إاط إبسسرثنَثنَ اال االائيَلائيَلرى عشَشَى عرفر  وبِس.."رأعالمالر لساألص الِذالِذ": ث يقوُلاح الثاِلحى ينبِغنبِغى يى أنى أن  
السالسمماءاءتقبله ةِِةنَنَأزِمأزِم إلى  إلى .. تقبلهر ر دشَ شَ كّل كّلد ىالِت الِت..ءٍٍءى ى تكلمى تكلمع نْنْ عهبفَ بفَ..ا اُهللاا اُهللاه م جميع أنْميع أنْم جبيهِِهاِئاِئبيالقد القد يسينيسينم نْنْ مذ الدذ الده٤."رره 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                        ،     ٥ & ١: ٢١ سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ١
  ١٨ – ١٧: ٣ سفر التكوين ٢
  ٢٦ – ٢٥: ١٠٢ سفر المزامير ٣
  ٢١: ٣              ،      سفر أعمال الرسل ٢٨: ١٩ انجيل متى ٤
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   الشَإنىءى يفوقُع الِذاِئ الرح دودالتص أنّ. روهي لن كونُليفِص ا مقَاِطنَ الم بعضها عنب ض ِفعى الساِءم 
واألرض الجتديدبْل.ني تكون ج ميعها مو .عاًرتبطة موفَسيكون ؤِم المهكذا ِفنون ى السأ اِءموض  على األر
الجةديد .سفَوتكون األر ضالج ة بال خَديدةطي.نقي غْة مسغلفَولة مة بالباِءه.وضي اءنَاِئِهد اِهللاِج مبس غْ يمرا ِمهن 
ا لي العاتُمو الس تكونفَو وس.ٍةرو صِة بأيِهلِت فع أورلشَال ِلج ما أى فيهن يكو ولن.ا إثمهخُلِط يف الو س.باِن جكلِّ
محيطة بالساِءمالج ديدة واألرض الجديدة وأورشليمالج ةديدِهىو ازلة ِمة النَدينَ المنالِت.ق فو ى أبعاداهكم ا ياجلسه 
  ١.ةديدض الج على األرر تستِقفَوسو اعاَ وارتفضاًر وع طوالً ميٍلائِةِمسم وخَألفاً ىوِتا الالهوحنّا يؤي رفرِس
 

 لقدج وِتى الأل اءوحنّا الالها يؤير بِسفرصحشْى والِعاِداح الحأ .رين نأورَشليمالج ةديد سفَوتكون  
مِضوعاستقر يسار القدِمين كلِّن األع ارم. وحنّفياِئا الروأنَوأنَ": الً قاِئى يكتبا يوحنّوحنّا يا را رأيتُتُأيالم دينَدينَ المة المة المقدقدسسة أورة أورشليمشليم  
الجالجديدازلة ِمازلة ِم نَ نَةَةَديدننالس الس مِم ِماِءاِءم ناهللا اهللادِِدنْنْ ِع ِعن ..م م ههيأة كعيأة كعرروس موس مزيِل ِلةٍٍةنَنَزي ررجلِِلجهااه..وس مِِم وسعتُتُعص ص وتاًتاًوع ِم ِمظيماًظيماً ع ننالس الس ََمالًالً قاِئ قاِئاِءاِءم::ه ه وذا ذا و
مسِكسِكمناِهللا اِهللان م م عاساس النّ النّع".وقد نتس ُلاء:م اذا يحثُد انلإلنسنؤِم الم؟ِهظة وفاِت لح. اإلإن نسانله ج سطبيِعد وذِلى ك 
هونْ العصراِد المفيِهى  .ولهنفس ور وحوه منْا العصان غَرير المادنْفِع. ن فيِهييدم ِتوان اإلنس نؤِمالمأى حين  
يلفظ أنفاسهتفارقُ. ة األخير روحه جسدوِطوتستَ هنْ ِعندالر ف .بلقدكتب  بولس الروُلسالثانيِة ِهالِت برسى ِنؤِم إلى م

كوراألنثوس صقُقُفنِثفنِث ": س يقوُلاِماح الخَحونس ونس ررباألولى أن تغَتغَ نَ نَ باألولى أنررببع ع ننالج الج سونَ ونَدِِدس ستوطِِطستوننْنْ ِع ِعنددالر الر ب٢."ب  
 

 إنكلم ة المِتوالم ذكورة بالعِدهديِد الجُلِم تحم ى االنِفنَعالص.ولح ظة المُل تنفِصِتور اإلوح نسن ان ع
الجدس.وي كَذكر فر  ِساتبأعالماألسل الر صحابع أنّاح السنْ ِعهدا كَمانالي هودي رجماسِتون بالِحفانوس جِةار 
كَما جاء بِسفر الجاِمعِة  ِتوظة الم فلح."ىىوِحوِح ر ر اقبْل اقبْلوعوعسس ي يببا الرا الرههأيأي": الًاِئ ق إلى اِهللافانوساسِت  صلى.لوهليقِت

  إلى أنا تشير وأمثالهاِت اآليلك ِت إن."ااطاهطاهععأأى ى  الِذ الِذ إلى اِهللا إلى اِهللاوحوح الر الرجعجعترتر " األصحاح الثاِنى عشَر العدد السابع
متَوؤِم المنيتض منحيَل رِمِهوِح ر ن جالطبيِعِهِدس ى.وحالر ابِف وِذه ى الحال إلى محضر الرِفب ى الساءم. 
 الرسوُل برسالِتِه إلى مؤِمِنى بولس  كتبفلقد .هيجام ب سوٍدج إلى ولهوِص ي بِهرم يثٌد حو هنؤِم المتُو مان كَكذِلِل

فيلبى األصحاح األول العدشْى والِعاِدد الحيقوُلرين : "ألنِل ِلألن ى الحياة ِهاة ِهى الحيىىالم الم سيحالالوو  سيحمموتُتُوه ه وورب رب ح٣."ح  
 

 إنؤِم الموغَنين يؤِمر المنيني بقونكأر واح بدون أجاٍدسحتى ي ومالقي ِةام. ا غَأميريننؤِم الموتُ فالم 
ان مكَ ِلن ولِك.اِءملس ِلس ليُل وتنتِقمِهِداسجأ ن عمهحاورأ ُلِص تنفَمهوِت مدنِْع إذ .ةعة بِشيم وخهواقب عم لهِةبسبالِن
يواجهفيِهون  اًَديدشَ اًذابع. فلقدج لوقا األنجيل  بإاءصحاِداح السشَس عرع نم ى الِذ الغنِِّتوى ضنِهاِل بمولم  
يرحكَيراً فقم انم نْ ِعوحاًطردابِه بم ضوباًرر وح بالقرازى ِلععدي.ولم اتَا مرازِلع ح ملتهة إلى ِحكَالِئ المن ض
إبراهيم. ذاِب إنِفى مكَان الع الغَِنى ذِلككان شت يهى أني ِلِهاتي عازرلي ّلبفَ طرِهبِع إصاٍء بموي برِلد انَسألنّ.ه ه 
معى لهيِب ِفذبِدقاِئ الواألب ةدي. ويومالقي ِةام يومم سوف تتِح جيدفيِه دأر واحؤِم المنينبأج ِهاِدسمالم ىالِت .ةقام 

 ىِنؤِمإلى م األولى ولسالر ولس بالِةس براء جلقد ف.اءمى الس ِفِة اإللهيِةرضى الح ِفراِشب المداج التومتالِئسوفَ 
كورنثوسم ا يوضذِلح كقوُل إذ ي: "ألنالفاِس الفاِسألن دال الد   ببددأن أن يلب يلب سسع ع ددممفس اٍداٍد فسوهذا الم تَتَاِئاِئ وهذا الميلب يلب سسع ع ددممم م وتٍٍتو".ا غَ أمير 
ؤِمالمنينفس يقومونوا األ ليقضبِلة بطوديهنفِصا ملينع اِهللان م عار ى نَ ِفذبينأبٍةدي. "ممععددة إلبليسة إلبليسوم ٤."هِِهكِتكِتالِئالِئ وم 
 

   الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم تشتَرك :اوىمانَا السأ..أب شكرِمك نأجل االمتي اِتازالع ِةجيبوالو وِدع 
.  افتديتِنى داِفعاً أغلى ثمن يا من.ِةاجحتَلنفوس الم ِلكالص خَنعِل أىة كَمع ِنىِنب ه.نينؤِم المنحا نَ لنَِةدع المِةالثمينَ

  فيِهىذِنى تأخُم الِذو اليك إلى ذِل.ىتعبِن حتى ال ير الشّن ِمى وتحفظِنى وتكون يدك مِعىوِم تخُعس وتوىاركِن تبتَكلي
أرفع  .ارَر األبيسينار والقدطه األِةكَالِئ المع م.ةدي األباَلوِط ِةهي البكاِئمى سِف ألحيا معك .ةبرالغُض  أرنِم

 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  يا من قلتَقاِد الص على وعِدكمتِكالً ومؤِمناً.  البار ِفى اسم يسوعصالِتى
 
 :ىك ِفها ستجد ذِلري أو غَسالِة سماع ِتلك الرإن أردتَ.. يز القارئ العزىأِخ
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    ١٦&   ٢٦ – ١٠: ٢١ سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ١
  ٨: ٥ رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس   ،                              ٢: ٢١ؤيا يوحنا الالهوتى  سفر ر٢
  ٢١: ١   ،     رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى   ٧: ١٢امعة  ،     سفر الج   ٥٩: ٧ سفر أعمال الرسل ٣
  ٤١ :٢٥  إنجيل متى ، ٥٣: ١٥سول األولى إلى مؤمنى كورنثوس   رسالة بولس الر   ،  ٣١ - ١٩: ١٦ إنجيل لوقا ٤
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