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Մենք պատասխանում ենք կոշտ հարցերի, որոնք տալիս են քրիստոնյա 
պատանիները: Ի՞նչ պետք է անեն ծնողները և մյուս քրիստոնյա 
մեծահասակները ՝ օգնելու համար: Պատասխանեք նրանց հարցերին սիրով և 
ճշմարտությամբ:


Ահա քրիստոնյա դեռահասի հաջորդ հարցը.


Երբ երկինք ենք բարձրանում, զարմանալի է մտածել, որ մենք ընդմիշտ 
այնտեղ կլինենք, բայց ինչպե՞ս:


Հոյակապ հարց:


Amazingարմանալի է մտածել, որ մենք Աստծո հետ երկնքում հավերժ 

կապրենք: Մենք գիտենք, թե ինչպիսին է մարդկանց համար Երկրի վրա 
երկար տարիներ ապրելը մինչև իրենց մահը, բայց ինչպե՞ս մենք կապրենք 
Երկնքում ՝ առանց մեռնելու: Որքանո՞վ տարբեր կլինեն մեր կյանքը 
Երկնքում: Եվ, ինչպե՞ս է հասնելու Դրախտ: Շատ «ինչպես» հարցեր, որոնք 
հիանալի է տալ:


Աստված պատասխանում է «ինչպես» հարցերին, որոնք կան իր Խոսքում ՝ 
Աստվածաշնչում:


Եկեք նախ նայենք, թե «ինչպես» ենք Երկիրից երկինք հասնում:


Հազարավոր տարիներ առաջ ապրած մարդիկ կարծում էին, որ կարող են 
հասնել «երկինք» ՝ կառուցելով բարձր աշտարակ: Դա այնքան էլ լավ 
չստացվեց: Աստված նրանց կանգնեցրեց աշտարակը կառուցելու մեջ և 
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նրանց համար դժվարացրեց միմյանց հետ խոսելը, քանի որ շփոթեցրեց 
նրանց լեզուն (esisննդոց 11): Դրանից հետո մարդիկ բարձրացել են բարձր 
լեռներ և նույնիսկ հրթիռներով թռչել դեպի տիեզերք, բայց դեռ չեն հասել 
Աստծո երկինք: Այսպիսով, ինչպե՞ս հասնենք այնտեղ:


Աստված «զորություն» ունի մեզ այստեղ հասցնելու համար:


Հիսուսն ասաց իր աշակերտներին, որ Նա վերադառնում է Երկինք ՝ նրանց 
համար տեղ պատրաստելու համար և կրկին գալու է Երկիր ՝ նրանց ձեռք 
բերելու համար, որպեսզի նրանք ընդմիշտ լինեն նրա հետ (Հովհաննես 14):


Պողոս Առաքյալը գրել է, որ երբ Հիսուսը վերադառնա Իր աշակերտների 
համար, բոլորը, ովքեր մահացել են մինչ նրա գալը, հարություն կառնեն: 
Մենք գիտենք, որ Աստված կարող է դա անել, քանի որ Հիսուսին հարություն 
տվեց մեռելներից: Այդ ժամանակ կենդանի քրիստոնյաները them նրանց հետ 
միասին կբռնվեն ամպերի մեջ ՝ Տիրոջը օդում դիմավորելու համար ”(Ա 
Թեսաղոնիկեցիս 4.16): Խոստումն այն է, որ քրիստոնյաները «միշտ Տիրոջ 
հետ կլինեն» (հատված 17): Սա հաստատ հրաշք կլինի: Միայն Աստված 
զորություն ունի մահացածներին հարություն տալու և միլիոնավոր մարդկանց 
Երկիրից Երկինք տեղափոխելու համար ՝ ընդմիշտ Հիսուս Քրիստոսի հետ 
լինելու համար:


Հաջորդ հարցը վերաբերում է այն հարցին, թե ինչպես ենք մենք երկնքում 
ապրելու առանց մեռնելու:


Մարդիկ ծնվում են, ապրում և ի վերջո մահանում են: Դա բնական եղանակով 
է գործում: Այն, ինչ Աստված նախատեսում է անել մեզ հետ, Երկնքում 
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«գերբնական է»: Պողոս Առաքյալը գրել է, որ երբ Հիսուսը վերադառնա մեզ 
համար, «մենք բոլորս կփոխվենք»: Մենք կստանանք ‘նոր’ մարմին, որը և՛ 
անմահ կլինի, և՛ անխորտակելի (1 Կորնթացիներ 15.51-54): Դա նշանակում 
է, որ մենք կկարողանանք հավերժ ապրել առանց Երկրի վրա ունեցած որևէ 
խնդրի: Մենք ցավ, տառապանք, հիվանդություն կամ մահ չենք զգա: Մենք 
հավերժ կապրենք Հիսուս Քրիստոսի հետ, քանի որ Աստված մեզ կտա նոր 
մարմին, որը կարող է հավիտյան ապրել: Եվս մեկ հրաշք:


Վերջապես, ինչպես մեր կյանքը տարբեր կլինի Երկնքում:


Աստված մեզ ասում է, որ շատ տարիներ անց Նա ստեղծելու է նոր Երկինք և 
նոր Երկիր: Հիշո՞ւմ եք, որ Հիսուսն ասում է, որ պատրաստվում է 
աշակերտների համար պատրաստել այդ «տեղը»: Այն կոչվում է «Նոր 
Երուսաղեմ», և այն երկնքից կիջնի Աստծուց և կմոտենա նոր Երկրին: Դա 
կլինի երբևէ կառուցված ամենագեղեցիկ քաղաքը, քանի որ Հիսուսն է 
կառուցել այն: Թե որքան գեղեցիկ կլինի այն, կարող եք կարդալ 
Հայտնություն 21-ում:


Նոր Երուսաղեմում ապրելը զարմանալի փորձ կլինի մեզ համար: Քաղաքը 
արևի կարիք չի ունենա նրա վրա շողելու համար, որովհետև Հիսուսը կլինի 
նրա լույսը. «Աստծո փառքը պիտի լուսավորի նրան»: Նոր Երկրի վրա ապրող 
մարդիկ քայլելու են Նոր Երուսաղեմի լույսի ներքո: Միակ մարդիկ, ովքեր 
կկարողանան ապրել Նոր Երուսաղեմում և նոր Երկրի վրա կլինեն մարդիկ, 

որոնց անունները գրված են Գառան կյանքի գրքում (օրինակ ՝ փրկված 
մարդիկ):
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Իսկ թե ինչ ենք անելու Աստծո հետ հավիտյան Երկնքում, կարող եք կարդալ 
Հայտնություն 22. Մեր կյանքը կլինի անվտանգ, զվարճալի և կարևոր: Այն, 
ինչ մենք կանենք Աստծո համար, մեծապես կարևոր կլինի Նրա համար: Մենք 
հավերժ կլինենք Հիսուս Քրիստոսի հետ և անչափ կվայելենք Նրան: Կարծում 
եմ, որ Աստված շատ արկածներ է նախատեսել մեզ համար Երկնքում, 
նույնիսկ ավելին, քան արկածները Երկրի վրա: Ես ասում եմ, որ Հովհաննես 
Առաքյալի գրածի պատճառով Հայտնություն 22.4-5-ում.


«Նրանք կտեսնեն Նրա դեմքը, և Նրա անունը կլինի նրանց ճակատներին: 
Այնտեղ գիշեր չի լինի. Նրանց ոչ լամպի, ոչ էլ արևի լույս է պետք, որովհետև 
Տեր Աստված նրանց լույս է տալիս: Եվ նրանք թագավորելու են հավիտյանս 
հավիտենից »:


Մտածեք այդ մասին: Մենք կտեսնենք Հիսուս Քրիստոսին մոտ և անձնական 
(դեմ առ դեմ) և «թագավորելու» ենք Նրա հետ հավիտյանս հավիտենից: 
Պատկերացնո՞ւմ եք, թե ինչ արկածներ ենք ունենալու (իշխող) Քրիստոսի 
հետ հավիտյանս հավիտենից: Կարծում եմ ՝ դա կլինի լավագույնը երբևէ:


Շնորհակալություն հարցի համար: Հուսով եմ ՝ այս պատասխանը կօգնի:


Սուրբ գրությունը վերցված է Նոր Թագավոր Jamesեյմս տարբերակից®: 
Հեղինակային իրավունք © 1982 Թոմաս Նելսոնի կողմից: Օգտագործվում է 
թույլտվությամբ: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են.
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