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ن :: :حن ن :: :جيب ع :: :لى أس :: :ئلة ص :: :عبة ي :: :طرح :: :ها امل :: :راه :: :قون امل :: :سيحيون .م :: :ا ال :: :ذي ي :: :جب أن ي :: :فعله اآلب :: :اء
.واملسيحيون الراشدون للمساعدة؟ أجب عن أسئلتهم بالحب والحقيقة
.إليكم السؤال التالي من مراهق مسيحي

عندما نصعد إلى الجنة  ،من املدهش أن نعتقد أننا سنبقى هناك إلى األبد ولكن كيف؟

!سؤال رائع

إن::ه ألم::ر م::ده::ش أن ن::عتقد أن::نا س::نعيش م::ع اهلل ف::ي ال::جنة إل::ى األب::د .ن::حن ن::علم ك::يف ي::شعر ال::ناس أن
ي::عيشوا ع::لى األرض ل::سنوات ع::دي::دة ح::تى ي::موت::وا  ،ول::كن ك::يف س::نعيش ف::ي ال::جنة دون أن ن::موت؟ م::ا
م ::دى اخ ::تالف ح ::يات ::نا ف ::ي ال ::جنة؟ وك ::يف س ::تصل إل ::ى ال ::جنة؟ ال ::كثير م ::ن أس ::ئلة "ك ::يف"  ،وال ::تي م ::ن
.الرائع طرحها

.يجيب اهلل على أسئلة "كيف" في كلمته  ،الكتاب املقدس

.دعونا نلقي نظرة أوالً على "كيف" ننتقل من األرض إلى الجنة

اع::تقد ال::ناس ال::ذي::ن ع::اش::وا م::نذ آالف ال::سنني أن::ه ي::مكنهم ال::وص::ول إل::ى "ال::سماء" م::ن خ::الل ب::ناء ب::رج
ط::وي::ل .ل::م ي::كن األم::ر ج::ي ًدا .م::نعهم اهلل م::ن ب::ناء ال::برج وج::عل م::ن ال::صعب ع::ليهم التح::دث م::ع ب::عضهم
ال::بعض ألن::ه خ::لط ل::غتهم )ت::كوي::ن  .(11ل::قد تس::لق ال::ناس م::نذ ذل::ك ال::حني ال::جبال ال::شاه::قة وح::تى أن::هم
طاروا بالصواريخ إلى الفضاء الخارجي  ،لكنهم لم يصلوا إلى جنة اهلل .إذا كيف نصل إلى هناك؟

!اهلل لديه "القوة" للوصول بنا إلى هناك
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أخ ::بر ي ::سوع ت ::الم ::يذه أن ::ه ك ::ان ذاه: :بًا إل ::ى ال ::سماء ل: :يُعد م ::كانً ::ا ل ::هم وس ::يأت ::ي إل ::ى األرض م ::رة أخ ::رى
.ليأخذهم حتى يكونوا معه إلى األبد )يوحنا (14

ك ::تب ال ::رس ::ول ب ::ول ::س أن ::ه ع ::ندم ::ا ي ::عود ي ::سوع ل ::تالم ::يذه  ،ف ::إن ك ::ل م ::ن م ::ات ق ::بل م ::جيئه س ُ :يقام م ::ن ب ::ني
األم::وات .ن::حن ن::علم أن اهلل يس::تطيع أن ي::فعل ذل::ك ألن::ه أق::ام ي::سوع م::ن ب::ني األم::وات .امل::سيحيون ال::ذي::ن
ك:: : :ان:: : :وا ع:: : :لى ق:: : :يد ال:: : :حياة ف:: : :ي ذل:: : :ك ال:: : :وق:: : :ت "س : : :يُختطفون م:: : :عهم ف:: : :ي ال:: : :سحب مل:: : :الق:: : :اة ال:: : :رب ف:: : :ي
ال::هواء" )ت::سال::ون::يكي األول::ى  .(4 :16ال::وع::د ه::و أن امل::سيحيني "س::يكون::ون دائ:ً :ما م::ع ال::رب" )اآلي::ة .(17
س:يكون ه:ذا ب:ال:تأك:يد معج:زة .اهلل وح:ده ه:و ال:ذي ي:ملك ال:قدرة ع:لى إق:ام:ة امل:وت:ى ون:قل م:الي:ني ال:ناس م:ن
.األرض إلى السماء ليكونوا مع يسوع املسيح إلى األبد

.السؤال التالي يدور حول كيف سنعيش في الجنة دون أن نموت

ي ::ول ::د ال ::ناس وي ::عيشون وي ::موت ::ون ف ::ي ال ::نهاي ::ة .ه ::ذه ه ::ي ال ::طري ::قة ال ::تي ت ::عمل ب ::ها األش ::ياء ف ::ي ال ::عال ::م
ال:طبيعي .م:ا يخ:طط اهلل أن ي:فعله م:عنا ف:ي ال:سماء ه:و "خ:ارق ل:لطبيعة" .ك:تب ال:رس:ول ب:ول:س أن:ه ع:ندم:ا
ي::عود ي::سوع م::ن أج::لنا "س::وف ن::تغير ج::مي ًعا" .س::نحصل ع::لى جس::د "ج::دي::د" ي::كون خ::ال ً :دا وغ::ير ق::اب::ل
ل::لفساد )ك::ورن::ثوس األول::ى  .(54-51 :15ه::ذا ي::عني أن::نا س::نكون ق::ادري::ن ع::لى ال::عيش إل::ى األب::د دون
أي م:ن امل:شاك:ل ال:تي ن:واج:هها ع:لى األرض .ل:ن ن:عان:ي م:ن األل:م أو امل:عان:اة أو امل:رض أو امل:وت .س:نحيا
!إلى األبد مع يسوع املسيح ألن اهلل سيمنحنا جسدا ً جديدا ً نعيش إلى األبد .معجزة أخرى

.أخيرا  ،كيف ستكون حياتنا مختلفة في الجنة
ً
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وأرض::ا ج::دي::دة ب::عد س::نوات ع::دي::دة م::ن اآلن .ت::ذك::ر ذل::ك "امل::كان"
ً::
ي::خبرن::ا اهلل أن::ه سيخ::لق س::ماء ج::دي::دة
ال:ذي ق:ال ي:سوع أن:ه س:يخصصه ل:لتالم:يذ؟ ي:طلق ع:ليها "ال:قدس الج:دي:دة" وس:تنزل م:ن ال:سماء م:ن ع:ند
اهلل وت::قترب ج ً :دا م::ن األرض الج::دي::دة .س::تكون أج::مل م::دي::نة ع::لى اإلط::الق ألن ي::سوع ب::ناه::ا .ي::مكنك أن
.تقرأ عن جمالها في سفر الرؤيا 21
س:يكون ال:عيش ف:ي ال:قدس الج:دي:دة تج:رب:ة رائ:عة ب:النس:بة ل:نا .ل:ن ت:حتاج امل:دي:نة إل:ى أن تش:رق ال:شمس
ع:ليها ألن ي:سوع س:يكون ن:وره:ا " -ألن مج:د اهلل ي:نيره:ا" .ال:ناس ال:ذي:ن ي:عيشون ع:لى األرض الج:دي:دة
س ::وف ي ::مشون ف ::ي ض ::وء ال ::قدس الج ::دي ::دة .األش ::خاص ال ::وح ::يدون ال ::ذي ::ن س ::يتمكنون م ::ن ال ::عيش ف ::ي
ال::قدس الج::دي::دة وع::لى األرض الج::دي::دة س::يكون::ون األش::خاص ال::ذي::ن ُك::تبت أس::ماؤه::م ف::ي ك::تاب ح::ياة
.الحمل )مثل األشخاص الذين تم إنقاذهم(

أم ::ا ب ::النس ::بة مل ::ا س ::نفعله م ::ع اهلل ف ::ي ال ::جنة إل ::ى األب ::د  ،ف ::يمكنك ق ::راءة رؤي ::ا  .22س ::تكون ح ::يات ::نا آم ::نة
:ثيرا .س ::نكون م ::ع ي ::سوع امل ::سيح إل ::ى األب ::د ونس ::تمتع ب ::ه
وم ::متعة وم ::همة .م ::ا ن ::فعله م ::ن أج ::ل اهلل ي ::همه ك ً :
:ثيرا .أع::تقد أن اهلل ل::دي::ه ال::كثير م::ن امل::غام::رات املخ::طط ل::ها ل::نا ف::ي ال::سماء  ،ح::تى أك::ثر م::ن امل::غام::رات
كً :
:التي لديه على األرض .أقول ذلك بسبب ما كتبه الرسول يوحنا في رؤيا 5-4 :22

ي::رون وج::هه واس::مه ع::لى ج::باه::هم .ال ي::كون ه::ناك ل::يل :ال ي::حتاج::ون إل::ى س::راج وال ن::ور ال::شمس  ،ألن"
 ".الرب اإلله ينيرهم .وسيحكمون إلى أبد اآلبدين
ف:كر ب:االم:ر! س:نرى ي:سوع امل:سيح ع:ن ق:رب وش:خصي )وج:ها ً ل:وج:ه( وس:نحكم م:عه إل:ى األب:د وإل:ى األب:د.
ه::ل ي::مكنك أن ت::تخيل م::ا ه::ي امل::غام::رات ال::تي س::نحكمها م::ع امل::سيح إل::ى األب::د وإل::ى األب::د؟ أع::تقد أن::ه
.سيكون أفضل شيء على اإلطالق
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.شكرا لك على سؤالك! آمل أن تساعد هذه اإلجابة
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