
 ٦٤ الرسـالة
 

  أما يلحقنَا ملٌل فى السماء؟أما يلحقنَا ملٌل فى السماء؟
 

(Arabic - Won't heaven be boring?) 
 

 .ىعِن أقنَوابى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

 أما يلحقنا ملٌل فى السماء؟أما يلحقنا ملٌل فى السماء؟         : وسؤال هذه الحلقة     
      Cliffe Knechtle         1 :       يجيبنا على هذا السؤال

      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابه
 .وقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بالترجمة إلى اللغة العربية

 
ولكن ما يتصوره بعض الناس هو أن السماء . دية فى السماءقضاء األب  بشوق إلى إن أوالد اهللا يتطلعون 

حدائم على الس اِبهى بقاءح امليناٍت قيثاردي ونَاعباِما بأنَهلهمعلى!. ِد وإلى األب اءمالنحو الذى  هذافإذا كانت الس 
 .عة أن أجلس على السحابفلستُ أجدها ِمت.. عن نفسى أنّنى لستُ راِغباً فيها على اإلطالق أؤكد يتصورنه فإنّنى

 الذى جاء بإنجيل  يسوع وإذا رجعنا إلى الكتاب المقدس وتأملنا قوَل الرب.نى ال أجيد العزفَ على القيثاركما أن
 ."تهتهى أرسلى أرسل وحدك ويسوع المسيح الِذ وحدك ويسوع المسيح الِذ الحقيقى الحقيقىتَ اإللهتَ اإللهرفوك أنْرفوك أنْوهذه هى الحياة األبدية أن يعوهذه هى الحياة األبدية أن يع": يوحنا ونصه كاآلتى

وندرك أن معرفة اهللا المعرفة الحقيقية .. بالحياِة األبدية يتضح لنا ِمما قاله الرب يسوع المعنى الحقيقى المقصود
 ٢.ىِدالك األب الهوالحقيقية ه المعرفة  وندرك كذلك أن عدم معرفِتِه..هى الطريقُ الوحيد للتمتع بالحياة األبدية

 

وِمن أن عالقةَ المحبة العميقة التى تربطنى باإلله الحى وبالمؤمنين أوالد اهللا التى بدأت هنَا على إنّنى أ 
 اهللا هو أساس عالقتى مع والفرح العظيم الذى يغمر قلبى هنَا بعالقتى مع أوالِد.. األرض ستكمُل فى السماء

 سيستِمر ويكمُل ة المؤسسة على عالقتى مع اهللا وهذا الفرح الذى بدأ هنَاوتلك المحب.. فى السماء إخوتى المؤمنين
 ولكن هذا لن يتحققَ إال إن قلوب الناس تتحرقُ شوقاً إلى المحبة الصاِدقة التى تربط الجميع معاً.. هناك فى السماء

وعن نفسى لدى العديد ِمن .. ٍءهنَا نعلم كّل شى ينا تساؤالت فلسنابكّل تأكيِد لد ..فى السماء حيثُ يتجمع أوالد اهللا
 .واتحدث بها اليِه كما أشاء.. افياّ وانتظر فى لهفٍة حتى أرى الرب وجهاً لوجٍهافياً واألسئلِة التى أرجو لها جواباً شَ

 

 جسد ال.. شابه جسد السيِد المسيح المقام ِمن األمواتإن كلمة اهللا تعلن أنّنا سنحصُل على أجساٍد جديدة ت 
وإنّى أشتاقُ ليكون لى هذا الجسد الذى وعدنا .. ال يصاب بشيخوخٍة وال يعتريِه فساد غير قابل للموِت أو االنِحالل

باِئ.. بِه الرأحب وهذا يعنى أيضاً أنوالذين ع هينشووا ملداتوا وأنتنتْ ى الذين ومنة والذين مزاض مأمر انوا ِمن
سوفَ يلبسون أجسادا جديدة ال عيب فيها .. أجسادهم فى التراب كّل أحبائى الذين آمنوا بالمسيح وماتوا على رجاء

   النرفانا يرى أنّه باتباع تعاليمإن المتصوفَ البوِذى.. وستظّل على هذا الحال طوال األبدية.. خالية ِمن األمراض
Nirvana ى وهذهادِتِه القصوعل على سصحسي  له ال اعتبار ة والفردنفس اإلنسان بال قيم اعتبار نالتعاليم تتضم

  ٣.ان كّل التقدير واالعتباران كإنسشخصيِة اإلنستَضع ِلإذ  . خالف ذلك علىتعاليم الرب يسوع المسيح أما!. كفرد
 

 واِحٍد وسيحصُل كلُّ.. والكتاب المقدس يعلن أيضاً أنّه ِعنْد مجىء الرب الثانى ستحدثُ قيامة ِمن األموات 
الم ِمنائى ِمنأحب سيتمكن ز بمعنى أنّهيتمٍد مسؤمنين على جرفُ  التعورى التعرقدفى م يكونس وكذلك لىِف ع
ولن يوجد فى .. بل سنحتفظ بشخصياتنَا ونتميز كافراٍد.. سوفَ ال نصبح نقطة تضافُ إلى محيط ِمن العدم.. عليهم

ِة والطمنصرياب والعب واإلرهصٍة كالتعدتعدشاكَل مم نَا ِمنا نعانيِه هاء ممةالسفى .. ع والشهو دعب وبرال ح
 ٤ .بْل سالم أبدى دائم.. السماء ال جوع وال عطشَ وال مرض وال شر وال معاناة

                                                
١
  Cliffe Knechtle                                         ،              اإلنجيل اإلنجيللىلىإإ  استمعاستمع    
                                                         ٣: ١٧ إنجيل يوحنا ٢
  ٥٨ – ٣٥: ١٥سول األولى إلى مؤمنى كورنثوس   ،  رسالة بولس الر٢١ – ٢٠: ٣ة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى  رسال٣
  ٤: ٢١   ،     سفر رؤيا يوحنا الالهوتى    ١٨ – ١٣: ٤ول األولى إلى مؤمنى تسالونيكى  بولس الرس رسالة٤

http://www.gmaa.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Nirvana_(band)
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
http://www.gmaa.org/
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 الكتاب عِلنوي ضاً أنأي   على األرض كّل شر ينهى ِمنظيم وسٍد عجٍة ومبقو جىءسيح سيالم وعسي بالر
 . انان ألخيِه اإلنسوسينهى كّل استغالٍل لإلنس ..نسبة الجرائم يزداد معدلها يوماً بعد األخر نوظلم وجور وقتل فاآل

كما ذكرنَا ال حروب وال أخبار حروب بْل سالم أبدى   وفى السماءانى هنَا ِمن الحروب فنحن نع..وسيبيد الموتَ
نَستمِتسهناك ع ىر اإلله الححضام بمنشدين .. على الدوون مجلساء يمالنّاس أنّهم فى الس بعض هروا يتصا مأم

 ألن ربواٍت ِمن المالئكِة فى السماء يسبحونَه وبكّل نشاط يخدمونَه وهناك .. علينا مفروضاً فليس هذااًدوامالتسابيح 
 .  والقديسينِة المالئكَالوقت نشترك فى تقديم حمِدنَا مع ربواِتطرقٌ بال حصر يمكننا بها خدمة الرب وفى نفس 

 

 .. وطاقاتنا مستخدمة دائماً لخدمِة اهللا وخدمِة بعضنا لبعِضنا اآلخرنكون هناك فى السماء مشغولينس 
فى  سنكتشفُ..  أو عدم مباالةشر وال يؤِخره كسٌل أو تراخ عمٌل ال يعوقه.. سيكون هناك عمٌل كثير لنقوم بِه

سَوفَ تشدو أفواهنَا .. سنتآلفُ معاً كمؤمنين فى ود وانسجام وسعادة.. السماء روعة وجمال عبادِة اهللا وخدمِتِه
فى الحقيقِة : يضرب مثال ِمن حياتِه الخاصة قائال Cliffe Knechtle و .. بتسابيح الشكر والحمِد ِهللا على الدوام
فحين تفيضَ مشاعر الحب بقوٍة فى أحشائى تكون وسيلتى للتعبير عن هذا .. أنا أحب زوجتى حباً يمِلك كّل كيانى

ات الشكر والحكلم جتى هو تقديماض لزوالفي بادق إليهاالحِد الصة .. ملزوجتى هو قم وشكرى العميقُ الخالص
هذا المثُل أقدمه كصورٍة مصغرٍة .. التعبير عما أكنّه لها ِمن حٍب يجيشُ فى أحشائى ويمأل قلبى ويفيض بِه فؤادى

ِه أحعلي ا ستكوناءلممنا فى الساسيس.. بة بالحاضنَا الفيقلوب اِخر داخلناإلل إنتدفق الزهنَا والم هوتترجم وغهستص 
 . ى فى السماءألسنتنا بتسابيح الحمِد والشكر الدائم لجالِلِه أمام عرِشِه السِن

 

 أبدع راه فى السماءما سنَ ف!.م هى أمجاد السماء بهية فلن يصَل بأى حال إلدراك كمتسعا مهما كان خيالنَ 
ح ا الالهوتى أذهلته مناظر السماء البهية ولغته البشرية لم تسعفه ليوضوحنّ إن ي.. خيالوأروع وأعظم ِمن كلِّ

ا رآهويصفَ م..شليمِة أوردينِة العظيمالم عن فكتب الس ِة ما وائيورهاتُ ساسة باألحجار الكأسعصرا مهريمِة وأبواب
 .. بمناظر السماء إلى المنتَهى مأخوذاًالرسول يوحنا كان ..سوق المدينِة ذهب نقى كزجاج شفافأن لؤلؤية و
 ولسوكتبول بِصفُ ما الرسونه بقو ييحب اهللا للذين هدال ": ِلِهأععلى ب خطري ولم أذن عمتس ولم عين تر ا لمال معلى ب خطري ولم أذن عمتس ولم عين تر ا لمم
 لكم  لكم تُتُددعدعدأأ و وتُتُضيضي م مننإإ و و..كاناًكاناًمم   لكم لكمددعِِع أل ألىىمضمضأأنا نا أأ" : قاَل الرب يسوعلقد و." ما أعده اهللا للذين يحبونه ما أعده اهللا للذين يحبونهإنسانإنسان

موآخذكم ال وآخذكم اليضاًيضاًأأ  ىى آت آتكاناًكاناًم ىأأ   حتى حيثُ حتى حيثُىكونأأ  نا تكونوننا تكونونأأ  كوننتمبيٍل."يضاًيضاًأأ  نتمس ِمن ليس حدلنا كبشر م كان ودينبالم 
نتخي مان أنَلوالزعواء رموهى..ِة الس  عين تر ا لمم.أذن عمتس ال. ولمعلى ب خطري ان  ولمشيئاً .إنس ولكن 
  ١ .معه نحن نكونيسوع  كوني حيثُ ألنّه .. أدنى مللا فى السماء لن يكون فيهحياةَ وهو أن ال..واِحداً مؤكد لنَا

 

 القارئزيزى ع..إن و يسالم عسيح يةدحيحونا لنبدأ عالقة صعم عهو ..ه قادرأن ي أل كَل احتياج م
ناحقيقىعوزي ..  إنّهوط الذىاإللهة بال شرحبلنا م ميقد .وقادر أن يم نَا بالسأل قلوبالم الحقيقى والفرماِئح الد .. نحن

 يسوع  ولكن..ض عالجاً زائفاً يأتى بنا إلى حاٍل أردأ نرف أن البديهىنِمفإذا كان  ..فى حاجٍة إليِه ليعالج مشاكلنا
دواء فهل نختبرسيح الم له على عالج الداء الذى ليس هقادرِدَل!.؟ عالجستاراً على حاجاِتنا  ليس حسناً أن نَس 
 فهو مريح التعابى والضامن .. هنَالحياتناسوع رفيقاً  الرب يذليتنا نتَِخ. اهساسية ونلوذ بالفرار ِمن مواجهتاأل

"ريحكمريحكمأأنا نا أأال وال وممحح األ األىىتعبين والثقيلتعبين والثقيل الم المميعميعا جا ج ي يىىللإإا ا تعالوتعالو" : قاَللقدو ..ِةبديالوحيد للحياِة األ
 !.؟ى إليِهأِت نَ فهْل..٢

 

 الو لينقذنا ِمن سيحاء المِةِدقاِئلقد جِة األبديعدالم الئكِتِه إلبليس٣ وم..ج ليض اءملنا النّن األب ِدعيمى .. فإن
أبانا : ى مِعى اآلنى تصِلأِخ فليتك..  األبراريسين وهناك مع المالئكِة والقد.. هنَاةَسعادال امنّ ضانَه حياتانَسلم
السمستحقاًفى ذاتى لستُ  ..اوىم ..فى استحقاق الد أجِلولكن سفوك ِمنى إلي آِتى على الصليِبم الثمين المك 
ِنلتقدشَى ِلسِف..خِصك عكا منَا وألحيه ا لكألحي ماكى س.. ا آتى إليكقلتَ ي نخَارجاً: م هال أخْرج قبْل إلىي نم . 
 

 : إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فى.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

 : ستجد ذلك فىCliffe Knechtleِمن باإلنجليزية وإن أردتَ سماع تلك الرسالة 
  http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 

                                                
    ٣ -٢: ١٤ يوحناإنجيل   ،   ٩: ٢ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس  ،  ٢٧ – ١٠ :٢١ سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ١
  ٤٨: ١١ إنجيل متى ٢
  ٤١: ٢٥ إنجيل متى ٣
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