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Xristian gənclərin verdiyi çətin suallara cavab veririk. Valideynlər və digər 
böyük xristianlar kömək etmək üçün nə etməlidirlər? Suallarını sevgi və 
həqiqətlə cavablandırın.


Budur xristian yeniyetmənin növbəti sualı.


Cənnətə qalxanda orada əbədi olacağımızı düşünmək təəccüblüdür, amma 
necə?


Böyük sual!


Cənnətdə Allahla sonsuza qədər yaşayacağımızı düşünmək heyrətamizdir. 
İnsanların ölənə qədər yer üzündə uzun illər yaşamaqlarının nə olduğunu 
bilirik, amma ölmədən Cənnətdə necə yaşayacağıq? Həyatımız Cənnətdə 
nə qədər fərqli olacaq? Və Cənnətə necə gedəcək? Sual vermək üçün çox 
yaxşı olan "necə" sualları.


Allah Kəlamı olan İncildə suallarımızı necə cavablandırır.


Əvvəlcə Yerdən Cənnətə necə getdiyimizə baxaq.


Min illər əvvəl yaşayan insanlar hündür bir qüllə tikərək ‘səmalara’ 
çatacaqlarını düşünürdülər. Bu çox yaxşı getmədi. Allah onların qüllə 
tikməsini dayandırdı və dillərini qarışdırdığı üçün bir-birləri ilə danışmalarını 
çətinləşdirdi (Yaradılış 11). İnsanlar bundan sonra hündür dağlara qalxdılar 
və hətta kosmosa raketlərlə uçdular, amma yenə də Tanrının Cənnətinə 
çatmadılar. Yaxşı, oraya necə çatırıq?
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Tanrı bizi oraya aparacaq ‘gücə’ sahibdir!


İsa şagirdlərinə dedi ki, onlar üçün bir yer hazırlamaq üçün Cənnətə qayıdır 
və yenidən əbədi olaraq Onun yanında ola bilmək üçün onları almaq üçün 
Yerə gələcək (Yəhya 14).


Həvari Paul yazırdı ki, İsa şagirdləri üçün qayıdanda Onun gəlişindən əvvəl 
ölən hər kəs ölülərdən diriləcək. Tanrının bunu edə biləcəyini bilirik, çünki 
İsa peyğəmbəri diriltdi. O dövrdə sağ qalan xristianlar ‘Rəbbi havada 
qarşılamaq üçün buludlarda onlarla birlikdə tutulacaqlar’ (1 Saloniklilərə 
4:16). Söz verilmişdir ki, xristianlar “həmişə Rəbbin yanında olacaqlar” (ayə 
17). Bu mütləq bir möcüzə olacaq. Yalnız Tanrı ölüləri diriltmək və 
milyonlarla insanı İsa Məsihlə birlikdə olmaq üçün Yerdən Cənnətə 
daşımaq gücünə sahibdir.


Növbəti sual Cənnətdə ölmədən necə yaşayacağımızla bağlıdır.


İnsanlar doğulur, yaşayır və nəticədə ölür. Təbii aləmdə işin yolu budur. 
Tanrının Cənnətdə bizimlə etməyi planlaşdırdığı şey “fövqəltəbii” dir. Həvari 
Paul yazırdı ki, İsa bizim üçün qayıdanda “hamımız dəyişəcəyik”. Həm 
ölməz, həm də ölməz olacaq bir ‘yeni’ bədən əldə edəcəyik (1 Korinflilərə 
15: 51-54). Bu, yer üzündə yaşadığımız problemlərdən heç biri olmadan 
əbədi yaşaya biləcəyimiz deməkdir. Ağrı, əziyyət, xəstəlik və ya ölümlə 
qarşılaşmayacağıq. İsa Məsihlə əbədi yaşayacağıq, çünki Tanrı bizə əbədi 
yaşaya biləcək yeni bir bədən verəcəkdir. Başqa bir möcüzə!
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Nəhayət, Cənnətdə həyatımız necə fərqli olacaq.


Allah bizə illər sonra yeni bir Cənnət və yeni bir yer yaratacağını söyləyir. 
İsa şagirdləri üçün edəcəyini söylədiyi 'yeri' xatırlayırsınız? Buna 'Yeni 
Qüds' deyilir və Tanrıdan Cənnətdən enəcək və yeni Dünyaya çox yaxın 
gələcək. İsa tərəfindən inşa edildiyi üçün indiyə qədər inşa edilmiş ən 
gözəl şəhər olacaq. Nə qədər gözəl olacağını Vəhy 21-də oxuya bilərsiniz.


Yeni Qüdsdə yaşamaq bizim üçün inanılmaz bir təcrübə olacaqdır. İsa 
onun işığı olacaq - çünki şəhərin günəşin üzərinə işıq saçması lazım 
olmayacaq - “Allahın izzəti onu işıqlandıracaq”. Yeni Yer üzündə yaşayan 
insanlar Yeni Qüds işığında gedəcəklər. Yeni Qüdsdə və yeni Yerdə yaşaya 
biləcək yeganə insanlar, Quzunun Həyat Kitabına adları yazılmış insanlar 
olacaq (məs. Xilas edilmiş insanlar).


Allahla sonsuza qədər Cənnətdə edəcəyimiz şeylərə gəlincə, Vəhy 22-ni 
oxuya bilərsiniz. Həyatımız təhlükəsiz, əyləncəli və vacib olacaqdır. Allah 
üçün etdiyimiz şey Onun üçün çox əhəmiyyətli olacaq. İsa Məsihlə 
sonsuza qədər birlikdə olacağıq və Ondan hədsiz dərəcədə həzz alacağıq. 
Düşünürəm ki, Tanrının Cənnətdə bizim üçün planlaşdırdığı çox 
sərgüzəştləri var, hətta Yer üzündə bizim üçün yaşadığı macəralardan daha 
çox. Həvari Yəhyanın Vəhy 22: 4-5-də yazdıqlarına görə deyirəm:


“Onun üzünü görəcəklər və alnlarında Onun adı olacaq. Orada heç bir 
gecə olmayacaq: Lampaya və günəş işığına ehtiyacları yoxdur, çünki Rəbb 
Allah onlara işıq verir. Onlar əbədi və əbədi padşahlıq edəcəklər. ”
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Bir düşünün! İsa Məsihi yaxından və şəxsən görəcəyik (üz-üzə) və Onunla 
əbədi və sonsuza qədər ‘hökmranlıq edəcəyik’. Məsihlə sonsuza qədər 
hökm sürəcəyimiz (hökm sürdüyümüz) hansı macəraları təsəvvür edirsiniz? 
Düşünürəm ki, bu indiyə qədərki ən yaxşı şey olacaq.


Sualınız üçün təşəkkür edirik! Ümid edirəm bu cavab kömək edəcək.
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