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અમે ખડતલ સવાલોના જવાબ આપી ર@ા છ1એ જે iD%તી iકશોરો Fૂછે છે. માતાiપતા અને 

અIય iD%તી FુKત વયના લોકોએ મદદ કરવા 4ુ ંકરMું જોઈએ? Oેમ અને સPય સાથ ેતેમના 

ORોના જવાબ આપો.


"Sયારે આપણ ે%વગ(મા ંજઈ4ું Pયારે iવચારMુ ંઆVય(જનક છે કે આપણ ેPયા ંકાયમ રહ14ું 

પણ કેવી ર1તે?"


મહાન OR!


તે iવચારMુ ંઆVય(જનક છે કે આપણ ે%વગ(મા ંભગવાન સાથ ેકાયમ રહ14ું. આપણ ેXણીએ 

છ1એ કે લોકો મરણ Yુધી ઘણા વષo Yુધી Fૃ_વી પર 3વ ે છે, પણ આપણ ે મયા( iવના 

%વગ(મા ંકેવી ર1તે 3વી4ું? %વગ(મા ંઆપ` ં3વન કેટbંુ અલગ હશે? અને, %વગ( કેવી ર1તે 

મળશે? ઘણા ં‘કેવી’ ORો, જે Fૂછવા માટે ઉeમ છે.


ભગવાન તેમના શfદ, બાઇબલમાં આપણા ં‘કેવી’ ORોના ંજવાબ આપે છે.


ચાલો પહેલા આપણ ેFૃ_વીથી %વગ( Yુધી પહoચતા ‘કેવી ર1તે’ જોઈએ.


હXરો વષo પહેલા રહેતા લોકોએ iવચાiુj કે tallkચા ટાવર બનાવીને તેઓ ‘%વગ(મા’ં પહoચી 

શકે છે. તે બહુ સરસ ર1તે ચાmiુ ંન હnંુ. ઈoરે તેમન ેટાવર બનાવતા અટકાpiુ ંઅને તેમન ે

એકબીX સાથ ેવાત કરવાqુ ંrુsકેલ બનાpiુ ંકારણ કે તેમણ ેતેમની ભાષાને rંૂઝવણમાં rૂuો 

(ઉPપie 11). લોકો Pયારબાદ tallkચા પવ(ત પર ચ andv ગયા છે અને રોકેટ પર બા@ 
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અવકાશમાં પણ ઉwા હતા, પરંnુ તે ભગવાનના %વગ(મા ંપહoxયા નથી. તો, આપણ ે Pયા ં

કેવી ર1તે પહoચીએ?


ભગવાન પાસ ેઆપણન ેPયા ંપહoચવાની ‘શizત’ છે!


ઈYુએ તેમના iશ{યોને ક|ું કે તેઓ તેમના માટે એક %થળ તૈયાર કરવા માટે %વગ(મા ંપાછા 

જઇ ર@ા છે અને તેઓન ેFૃ_વી પર પાછા આવવા માટે તેઓ તેમની સાથ ેકાયમ માટે રહ1 શકે 

(Sહોન 14).


Oેiરત પા Paulલે લKiુ ં છે કે Sયારે ઈY ુ તેમના iશ{યો માટે પાછા આવશ ે Pયારે તેમના 

આવતા પહેલા મર1 ગયેલા દરેકને મરણમાંથી fromભા કરવામાં આવશ.ે આપણ ેXણીએ 

છ1એ કે ભગવાન તે કર1 શકે છે કારણ કે તેણ ેઈYુન ેમરણમાંથી raisedભા કયા(. તે સમય ે

3વંત iD%તીઓ ‘હવામાં O�ુન ેમળવા માટે વાદળોમાં તેમની સાથ ેમળ1ન ેપકડવામા ંઆવશ’ે 

(1 થે%સાલોનીક1 4:16). વચન એ છે કે iD%તીઓ “હંમેશાં O�ુની સાથ ેરહેશે” (�ોક 17) આ 

ચો�સપણ ેએક ચમPકાર હશે. ફzત ભગવાન પાસ ેજ મરણ પામેલાન ેલાખો લોકોને ઈY ુ

iD%ત સાથ ેકાયમ રહેવા માટે Fૃ_વીથી %વગ(મા ંપiરવહન કરવાની શizત છે.


આગળનો OR એ છે કે આપણ ેમયા( iવના %વગ(મા ંકેવી ર1તે 3વી4ુ.ં


લોકો જIમે છે, 3વ ે છે અને છેવટે મર1 Xય છે. Oાકૃ iતક iવoમા ંઆ ર1તે કાય( કરે છે. 

ભગવાન %વગ(મા ંઆપણી સાથ ે જે કરવાqુ ં iવચાર1 ર@ા છે તે છે ‘અલૌiકક.’ Oેiરત પા 

Paulલે લKiુ ં કે Sયારે ઈY ુઆપણા માટે પાછા આવશ ે Pયારે “આપણ ેબધા બદલાઇ4ુ.ં” 
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અમને એક ‘નMુ’ં શર1ર મળશે જે અમર અને અiવનાશી બંન ેહશે (1 કોર�થી 15: 51-54). 

તેનો અથ( એ કે આપણ ેFૃ_વી પરની કોઈપણ સમ%યાઓ iવના કાયમ માટે 3વી4ું. આપણ ે

દુ ,ખ, વેદના, રોગ કે rૃPiુ નો અqુભવ કર14ું નહ�. આપણ ેઈY ુ iD%ત સાથ ે હંમેશ માટે 

3વી4ું કારણ કે ભગવાન આપણન ેએક નMુ ંશર1ર આપશ ેજે કાયમ માટે 3વી શકે. બીજો 

ચમPકાર!


છેવટે, %વગ(મા ંઆપ` ં3વન કેવી ર1તે અલગ રહેશે.


ભગવાન અમને કહે છે કે તે હવેથી ઘણા વષo પછ1 એક નMુ ં%વગ( અને નવી Fૃ_વી બનાવશે. 

યાદ રાખો કે ‘%થળ’ ઈYુએ ક|ું કે તે iશ{યો માટે બનાવશે? તેન ે'નMુ ંય�શાલેમ' કહે છે અને 

તે ભગવાનથી %વગ(માંથી નીચ ેઆવશ ેઅને નવી Fૃ_વીની ન3ક આવશ.ે તે અPયાર Yુધીqુ ં

સૌથી Yુંદર શહેર બનશે કારણ કે ઈYુએ તેન ેબનાpiુ ંછે. Oકટ1કરણ 21 માં તે કેટbંુ Yુંદર 

હશે તે iવશ ેતમે વાંચી શકો છો.


નવા ય�શાલેમમાં રહેMું આપણા માટે એક આVય(જનક અqુભવ હશે. શહેરન ે તેના પર 

ચમકવા માટે Yૂય(ની જ�ર રહેશે નહ� કારણ કે ઈY ુ તેનો Oકાશ હશે - "ભગવાનનો મiહમા 

તેન ેOકાiશત કરશે." જે લોકો નવી Fૃ_વી પર રહે છે તેઓ નવા ય�શાલેમના Oકાશમા ંચાલશ.ે 

ફzત નવા લોકો જે�સલેમ અને નવી Fૃ_વી પર રહેવા માટે સ�મ હશે, એવા લોકો હશે 

જેમના નામ લે�fસ �ુક Lifeફ લાઈફ (દા.ત. સાચવેલા લોકો) માં લખાયેલા છે.


આપણ ે%વગ(મા ંકાયમ ભગવાન સાથ ે4ુ ંકર14ું, તે માટે તમે Oકટ1કરણ 22 વાંચી શકો છો. 

આપ` ં3વન સલામત, આનંદ અને અગPયqુ ંરહેશે. ભગવાન માટે આપણ ેજે કર1એ છ1એ 
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તે તેના માટે મોટા Oમાણમા ંવાંધો લેશ.ે અમે કાયમ ઈY ુiD%તની સાથ ેરહ14ું અને તેનો �ૂબ 

આનંદ માણી4ું . મન ે લાગે છે કે ભગવાન આપણા માટે %વગ(મા ં ઘણા બધા સાહસોqુ ં

આયોજન કiુj છે, તે Fૃ_વી પર આપણા માટેના સાહસો કરતા પણ વધારે છે. હંુ કહંુ છંુ કે 

Oેiરત Sહોને Oકટ1કરણ 22: 4-5 માં જે લKiુ ંછે તેના કારણ:ે


“તેઓ તેનો ચહેરો જોશ,ે અને તેqુ ંનામ તેમના કપાળ પર હશે. Pયા ંકોઈ રાત રહેશે નહ�: 

તેમન ેકોઈ દ1વો કે Yૂય(નો Oકાશ જોઇએ નહ�, કારણ કે ભગવાન ભગવાન તેમન ેOકાશ આપે 

છે. અને તેઓ હંમેશ અને શાસન કરશે. ”


તે iવશ ેiવચારો! અમે ઈY ુiD%તન ેન3ક અને pયizતગત (�બ�) અપ જો4ું અને તેની સાથ ે

હંમેશ અને માટે સદાકાળ રાજ કરશે. તમે કmપના કર1 શકો છો કે આપણ ેiD%ત સાથ ેકાયમ 

અને હંમેશ માટે શાસન કર14ું? મન ેલાગે છે કે તે અPયાર Yુધીની �ે� વ%nુ હશે.


Ii ુiક␣ગ જે�સ વઝ( ન- પરથી લેવામાં આવેલ i%��ચર થોમસ નેmસન 6ારા ક 

Copyrightiપરાઇટ 2 1982. પરવાનગી 6ારા વપરાય છે. બધા હકો અમાર1 પાસ ેરાખેલા 

છે.


