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ክርስቲያን ወጣቶች ለሚጠይቋቸው ከባድ ጥያቄዎች መልስ እየሰጠን ነው ፡፡ 
ወላጆች እና ሌሎች ክርስቲያን አዋቂዎች ለመርዳት ምን ማድረግ አለባቸው? 

ጥያቄዎቻቸውን በፍቅር እና በእውነት ይመልሱ ፡፡


ከክርስቲያን ታዳጊ የሚቀጥለው ጥያቄ ይኸውልዎት።


ወደ ሰማይ ስንወጣ ለዘላለም እዚያ እንሆናለን ብሎ ማሰቡ አስገራሚ ነው ግን 
እንዴት?


ታላቅ ጥያቄ!


ለዘላለም ከእግዚአብሄር ጋር በገነት ከእግዚአብሄር ጋር እንኖራለን ብሎ ማሰቡ 
አስገራሚ ነው ፡፡ ሰዎች እስኪሞቱ ድረስ ለብዙ ዓመታት በምድር ላይ 

መኖራቸውን ምን እንደ ሆነ እናውቃለን ፣ ግን እንዴት ሳንሞት እንዴት በገነት 
እንኖራለን? ሕይወታችን በመንግሥተ ሰማይ ምን ያህል የተለየ ይሆናል? እና ፣ 
ወደ መንግስተ ሰማይ እንዴት ይደርሳል? ብዙ ‹እንዴት› ጥያቄዎች ፣ ለመጠየቅ 

በጣም ጥሩ ናቸው ፡፡


እግዚአብሔር በቃሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የእኛን ‹እንዴት› ጥያቄዎች 
ይመልስልናል ፡፡


እስቲ በመጀመሪያ ከምድር ወደ ሰማይ እንዴት እንደምንደርስ እስቲ እንመልከት ፡፡


ከሺዎች ዓመታት በፊት የኖሩ ሰዎች ረጅም ግንብ በመገንባት ወደ ‘ሰማያት’ 
እንደሚደርሱ ያስቡ ነበር ፡፡ ያ በጣም ጥሩ አልሄደም ፡፡ እግዚአብሔር ግንቡን 

ከመገንባት አቁሟቸው ቋንቋቸውን ግራ ስላጋባ እርስ በርሳቸው ለመነጋገር 
አስቸጋሪ ሆነባቸው (ዘፍጥረት 11) ፡፡ ሰዎች ከዚያ ጊዜ አንስቶ ረዣዥም 
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ተራራዎችን ወጥተው በሮኬቶች ላይ ወደ ውጭ ጠፈር ጭምር ሲበሩ ቆይተዋል 
፣ ግን አሁንም ወደ እግዚአብሔር ሰማይ አልደረሰም ፡፡ ስለዚህ ፣ እንዴት 

እንደደረስን?


እግዚአብሄር ወደዚያ እንዲያደርሰን ‘ኃይል’ አለው!


ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ ለእነሱ የሚሆን ስፍራ ለማዘጋጀት ወደ ሰማይ 
እንደሚሄድ እና ከእነሱ ጋር ለዘላለም አብረው እንዲሆኑ እንደገና እነሱን 

ለማግኘት ወደ ምድር እንደሚመጣ ነግሯቸዋል (ዮሐ. 14) ፡፡


ሐዋርያው ጳውሎስ ኢየሱስ ከመምጣቱ በፊት የሞቱ ሁሉ ከሙታን እንደሚነሱ 
ለደቀ መዛሙርቱ ሲመለስ ጽ wroteል ፡፡ እግዚአብሔር ኢየሱስን ከሙታን 

ስላነሳው ያንን ማድረግ እንደሚችል እናውቃለን። በዚያን ጊዜ በሕይወት ያሉ 
ክርስቲያኖች ‘ጌታን በአየር ላይ ለመገናኘት ከእነሱ ጋር በደመናዎች አብረው 

ይነጠቃሉ’ (1 ተሰሎንቄ 4 16)። የተስፋው ቃል ክርስቲያኖች “ሁል ጊዜም ከጌታ 
ጋር ይሆናሉ” (ቁጥር 17) ፡፡ ይህ በእርግጥ ተዓምር ይሆናል ፡፡ ሙታንን ለማስነሳት 
እና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ለዘላለም ለመኖር 

ከምድር ወደ ሰማይ ለማጓጓዝ ኃይል ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው።


የሚቀጥለው ጥያቄ እኛ ሳንሞት እንዴት በገነት ውስጥ እንደምንኖር ነው ፡፡


ሰዎች ይወለዳሉ ፣ ይኖራሉ እና በመጨረሻም ይሞታሉ ፡፡ ነገሮች በተፈጥሮው 

ዓለም ውስጥ የሚሰሩበት መንገድ ይህ ነው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር በገነት 
ሊያደርገን ያቀደው ‘ከተፈጥሮ በላይ ነው።’ ሐዋርያው ጳውሎስ ኢየሱስ ለእኛ 
ሲመለስ “ሁላችንም እንለወጣለን” ሲል ጽ wroteል። የማይሞት እና የማይጠፋ 

‘አዲስ’ አካል እናገኛለን (1 ቆሮንቶስ 15 51-54) ፡፡ ያ ማለት በምድር ላይ ካለን 
ማንኛውም ችግር ውጭ ለዘላለም ለመኖር እንችላለን ማለት ነው። ሥቃይ ፣ 
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ሥቃይ ፣ በሽታ ወይም ሞት አያጋጥመንም ፡፡ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ለዘላለም 
እንኖራለን ምክንያቱም እግዚአብሔር ለዘላለም ሊኖር የሚችል አዲስ አካል 

ይሰጠናል ፡፡ ሌላ ተአምር!


በመጨረሻም ፣ ህይወታችን በመንግሥተ ሰማይ እንዴት የተለየ እንደሚሆን ፡፡


እግዚአብሔር ከብዙ ዓመታት በኋላ አዲስ ሰማይን እና አዲስ ምድርን 
እንደሚፈጥር ይነግረናል። ያንን ‘ቦታ’ አስታውስ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርት 

ሊያደርገው ነው አለ? ‘አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ’ ተብሎ ይጠራል እናም 
ከእግዚአብሔር ወደ ሰማይ ከሰማይ ይወርዳል እና ወደ አዲሲቱ ምድር በጣም 

ይጠጋል። ኢየሱስ ስለገነባው ከመቼውም ጊዜ በጣም የተገነባች ውብ ከተማ 
ትሆናለች። በራእይ 21 ውስጥ ምን ያህል ቆንጆ እንደሚሆን ማንበብ ይችላሉ ፡፡


በአዲሲቷ ኢየሩሳሌም ውስጥ መኖራችን ለእኛ አስገራሚ ተሞክሮ ይሆናል ፡፡ 

ከተማዋ ፀሐይዋ እንዲያበራላት አያስፈልጋትም ምክንያቱም ኢየሱስ የእሷ 
ብርሃን ይሆናል - “የእግዚአብሔር ክብር ያበራልን” ፡፡ በአዲሱ ምድር ላይ የሚኖሩ 
ሰዎች በአዲሲቷ ኢየሩሳሌም ብርሃን ውስጥ ይሄዳሉ ፡፡ በአዲሲቱ ኢየሩሳሌም እና 

በአዲሲቷ ምድር ላይ ለመኖር የሚችሉት ብቸኛ ሰዎች ስማቸው በበጉ የሕይወት 
መጽሐፍ ውስጥ የተጻፉ ሰዎች ናቸው (ለምሳሌ የዳኑ ሰዎች)።


በመንግሥተ ሰማይ ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋር ምን እንደምናደርግ ፣ ራእይ 22 

ን ማንበብ ይችላሉ ሕይወታችን ደህና ፣ አስደሳች እና አስፈላጊ ይሆናል። 
ለእግዚአብሄር የምናደርገው ነገር ለእርሱ ትልቅ ቦታ ይሰጠዋል ፡፡ እኛ ለዘላለም 

ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንሆናለን እና እርሱን በከፍተኛ ደስታ እናጣጥመዋለን። 
በምድር ላይ ለእኛ ካደረገልን ጀብዱዎች የበለጠ እንኳን እግዚአብሔር በገነት 
ለእኛ የታቀዱ ብዙ ጀብዱዎች ያሉት ይመስለኛል ፡፡ እኔ የምለው ሐዋርያው 

ዮሐንስ በራእይ 22 4-5 ላይ በጻፈው ምክንያት-
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“ፊቱን ያዩታል ስሙም በግንባራቸው ይሆናል። ጌታ እግዚአብሔር ብርሃንን 
ይሰጣቸዋልና በዚያ ሌሊት አይኖርም ፤ የፀሐይ ብርሃን ወይም የፀሐይ ብርሃን 
አያስፈልጋቸውም። ለዘላለምም እስከ ዘላለም ይነግሳሉ። ”


እስቲ አስበው! ኢየሱስ ክርስቶስን ቅርብ እና ግላዊ (ፊት ለፊት) እናያለን እናም 
ከዘላለም እስከ ዘላለም ከእርሱ ጋር ‘እንነግሣለን’። ከክርስቶስ ጋር ለዘላለም እና 
ለዘላለም የምንገዛ (የሚገዛ) ምን ዓይነት ጀብዱዎች እንደሚኖሩን መገመት 

ትችላለህ? መቼም በጣም ጥሩው ነገር ይመስለኛል ፡፡


ለጥያቄዎ አመሰግናለሁ! ይህ መልስ ይረዳል የሚል ተስፋ አለኝ ፡፡


ከአዲሱ ኪንግ ጀምስ ቨርዥን የተወሰደ የቅዱሳት መጻሕፍት ቃል ፡፡ የቅጂ 

መብት © 1982 በቶማስ ኔልሰን ፡፡ በፈቃድ ጥቅም ላይ የዋለ መብቱ በህግ 
የተጠበቀ ነው.
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