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 نــــــحن نــــــجيب عــــــلى أســــــئلة صــــــعبة يــــــطرحــــــها املــــــراهــــــقون املــــــسيحيون. مــــــا الــــــذي يــــــجب أن يــــــفعله اآلبــــــاء


.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

 إنــه ألمــر مــدهــش أن نــعتقد أنــنا ســنعيش مــع اهلل فــي الــجنة إلــى األبــد. نــحن نــعلم كــيف يــشعر الــناس أن

 يــعيشوا عــلى األرض لــسنوات عــديــدة حــتى يــموتــوا ، ولــكن كــيف ســنعيش فــي الــجنة دون أن نــموت؟ مــا

 مـــدى اخـــتالف حـــياتـــنا فـــي الـــجنة؟ وكـــيف ســـتصل إلـــى الـــجنة؟ الـــكثير مـــن أســـئلة "كـــيف" ، والـــتي مـــن


.الرائع طرحها


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


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

 اعــتقد الــناس الــذيــن عــاشــوا مــنذ آالف الــسنني أنــه يــمكنهم الــوصــول إلــى "الــسماء" مــن خــالل بــناء بــرج

 طــويــل. لــم يــكن األمــر جــيًدا. مــنعهم اهلل مــن بــناء الــبرج وجــعل مــن الــصعب عــليهم التحــدث مــع بــعضهم

 الــبعض ألنــه خــلط لــغتهم (تــكويــن 11). لــقد تســلق الــناس مــنذ ذلــك الــحني الــجبال الــشاهــقة وحــتى أنــهم


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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 أخــــبر يــــسوع تــــالمــــيذه أنــــه كــــان ذاهــــبًا إلــــى الــــسماء لــــيُعد مــــكانًــــا لــــهم وســــيأتــــي إلــــى األرض مــــرة أخــــرى


.ليأخذهم حتى يكونوا معه إلى األبد (يوحنا 14)

 كـــتب الـــرســـول بـــولـــس أنـــه عـــندمـــا يـــعود يـــسوع لـــتالمـــيذه ، فـــإن كـــل مـــن مـــات قـــبل مـــجيئه ســـيُقام مـــن بـــني

 األمــوات. نــحن نــعلم أن اهلل يســتطيع أن يــفعل ذلــك ألنــه أقــام يــسوع مــن بــني األمــوات. املــسيحيون الــذيــن

 كــــــــانــــــــوا عــــــــلى قــــــــيد الــــــــحياة فــــــــي ذلــــــــك الــــــــوقــــــــت "ســــــــيُختطفون مــــــــعهم فــــــــي الــــــــسحب ملــــــــالقــــــــاة الــــــــرب فــــــــي

 الــهواء" (تــسالــونــيكي األولــى 16: 4). الــوعــد هــو أن املــسيحيني "ســيكونــون دائــًما مــع الــرب" (اآليــة 17).

 سـيكون هـذا بـالـتأكـيد معجـزة. اهلل وحـده هـو الـذي يـملك الـقدرة عـلى إقـامـة املـوتـى ونـقل مـاليـني الـناس مـن


.األرض إلى السماء ليكونوا مع يسوع املسيح إلى األبد


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

 يـــولـــد الـــناس ويـــعيشون ويـــموتـــون فـــي الـــنهايـــة. هـــذه هـــي الـــطريـــقة الـــتي تـــعمل بـــها األشـــياء فـــي الـــعالـــم

 الـطبيعي. مـا يخـطط اهلل أن يـفعله مـعنا فـي الـسماء هـو "خـارق لـلطبيعة". كـتب الـرسـول بـولـس أنـه عـندمـا

 يــعود يــسوع مــن أجــلنا "ســوف نــتغير جــميًعا". ســنحصل عــلى جســد "جــديــد" يــكون خــالــًدا وغــير قــابــل

 لــلفساد (كــورنــثوس األولــى 15: 51-54). هــذا يــعني أنــنا ســنكون قــادريــن عــلى الــعيش إلــى األبــد دون

 أي مـن املـشاكـل الـتي نـواجـهها عـلى األرض. لـن نـعانـي مـن األلـم أو املـعانـاة أو املـرض أو املـوت. سـنحيا


!إلى األبد مع يسوع املسيح ألن اهلل سيمنحنا جسداً جديداً نعيش إلى األبد. معجزة أخرى


.أخيرًا ، كيف ستكون حياتنا مختلفة في الجنة
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 يــخبرنــا اهلل أنــه سيخــلق ســماء جــديــدة وأرضًــــــــــا جــديــدة بــعد ســنوات عــديــدة مــن اآلن. تــذكــر ذلــك "املــكان"

 الـذي قـال يـسوع أنـه سـيخصصه لـلتالمـيذ؟ يـطلق عـليها "الـقدس الجـديـدة" وسـتنزل مـن الـسماء مـن عـند

 اهلل وتــقترب جــًدا مــن األرض الجــديــدة. ســتكون أجــمل مــديــنة عــلى اإلطــالق ألن يــسوع بــناهــا. يــمكنك أن


.تقرأ عن جمالها في سفر الرؤيا 21

 سـيكون الـعيش فـي الـقدس الجـديـدة تجـربـة رائـعة بـالنسـبة لـنا. لـن تـحتاج املـديـنة إلـى أن تشـرق الـشمس

 عـليها ألن يـسوع سـيكون نـورهـا - "ألن مجـد اهلل يـنيرهـا". الـناس الـذيـن يـعيشون عـلى األرض الجـديـدة

 ســـوف يـــمشون فـــي ضـــوء الـــقدس الجـــديـــدة. األشـــخاص الـــوحـــيدون الـــذيـــن ســـيتمكنون مـــن الـــعيش فـــي

 الــقدس الجــديــدة وعــلى األرض الجــديــدة ســيكونــون األشــخاص الــذيــن كُــــتبت أســماؤهــم فــي كــتاب حــياة


.الحمل (مثل األشخاص الذين تم إنقاذهم)

 أمـــا بـــالنســـبة ملـــا ســـنفعله مـــع اهلل فـــي الـــجنة إلـــى األبـــد ، فـــيمكنك قـــراءة رؤيـــا 22. ســـتكون حـــياتـــنا آمـــنة

 ومـــمتعة ومـــهمة. مـــا نـــفعله مـــن أجـــل اهلل يـــهمه كـــثيرًا. ســـنكون مـــع يـــسوع املـــسيح إلـــى األبـــد ونســـتمتع بـــه

 كــثيرًا. أعــتقد أن اهلل لــديــه الــكثير مــن املــغامــرات املخــطط لــها لــنا فــي الــسماء ، حــتى أكــثر مــن املــغامــرات


:التي لديه على األرض. أقول ذلك بسبب ما كتبه الرسول يوحنا في رؤيا 22: 5-4

 يــرون وجــهه واســمه عــلى جــباهــهم. ال يــكون هــناك لــيل: ال يــحتاجــون إلــى ســراج وال نــور الــشمس ، ألن"


." الرب اإلله ينيرهم. وسيحكمون إلى أبد اآلبدين

 فـكر بـاالمـر! سـنرى يـسوع املـسيح عـن قـرب وشـخصي (وجـهاً لـوجـه) وسـنحكم مـعه إلـى األبـد وإلـى األبـد.

 هــل يــمكنك أن تــتخيل مــا هــي املــغامــرات الــتي ســنحكمها مــع املــسيح إلــى األبــد وإلــى األبــد؟ أعــتقد أنــه


.سيكون أفضل شيء على اإلطالق
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.شكرا لك على سؤالك! آمل أن تساعد هذه اإلجابة
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