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Ni respondas malfacilajn demandojn, kiujn kristanaj adoleskantoj faras. 
Kion devas fari gepatroj kaj aliaj kristanaj plenkreskuloj por helpi? 
Respondu iliajn demandojn kun amo kaj vero.


"Kiam ni supreniros al la ĉielo, estas mirinde pensi, ke ni estos tie por 
ĉiam, sed kiel?"


Bonega demando!


Estas mirinde pensi, ke ni vivos kun Dio en la Ĉielo por ĉiam. Ni scias, kiel 
homoj vivas sur la Tero multajn jarojn ĝis ili mortas, sed kiel ni vivos en la 
Ĉielo sen morti? Kiel malsamaj estos niaj vivoj en la Ĉielo? Kaj, kiel atingos 
Ĉielon? Multaj 'kiel' demandoj, kiuj bonege demandas.


Dio respondas niajn 'kiel' demandojn en Lia Vorto, la Biblio.


Ni unue rigardu 'kiel' ni alvenas de la Tero al la Ĉielo.


Homoj, kiuj vivis antaŭ miloj da jaroj, pensis, ke ili povas atingi 'la ĉielon' 
per konstruado de alta turo. Tio ne iris tre bone. Dio haltigis ilin konstrui la 
turon kaj malfaciligis al ili interparoli, ĉar Li konfuzis ilian lingvon (Genezo 
11). Homoj de tiam surgrimpis altajn montojn kaj eĉ flugis sur raketojn en 
kosman spacon, sed ankoraŭ ne atingis la Ĉielon de Dio. Do, kiel ni 
alvenas tien?


Dio havas la 'potencon' akiri nin tien!
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Jesuo diris al siaj disĉiploj, ke Li revenos al Ĉielo por prepari lokon por ili 
kaj venos sur la Teron por akiri ilin, por ke ili estu kun Li por ĉiam (Johano 
14).


La apostolo Paŭlo skribis, ke kiam Jesuo revenos por siaj disĉiploj, ĉiuj 
mortintoj antaŭ lia alveno releviĝos el la mortintoj. Ni scias, ke Dio povas 
fari tion, ĉar Li levis Jesuon el la mortintoj. Kristanoj vivantaj en tiu tempo 
estos kaptitaj kune kun ili en la nuboj por renkonti la Sinjoron en la aero "(1 
Tesalonikanoj 4:16). La promeso estas, ke kristanoj "ĉiam estos kun la 
Sinjoro" (verso 17). Ĉi tio certe estos miraklo. Nur Dio havas la potencon 
levi la mortintojn kaj transporti milionojn da homoj de la Tero al la Ĉielo por 
esti kun Jesuo Kristo por ĉiam.


Sekva demando temas pri kiel ni vivos en Ĉielo sen morti.


Homoj naskiĝas, vivas kaj fine mortas. Tiel la aferoj funkcias en la natura 
mondo. Kion Dio planas fari kun ni en la Ĉielo estas 'supernatura.' La 
apostolo Paŭlo skribis, ke kiam Jesuo revenos por ni, "ni ĉiuj ŝanĝiĝos." Ni 
ricevos 'novan' korpon, kiu estos kaj senmorta kaj nekoruptebla (1 
Korintanoj 15: 51-54). Tio signifas, ke ni povos vivi por ĉiam sen iuj el la 
problemoj, kiujn ni havas sur la Tero. Ni ne spertos doloron, suferon, 
malsanon aŭ morton. Ni vivos eterne kun Jesuo Kristo, ĉar Dio donos al ni 
novan korpon, kiu povas vivi eterne. Alia miraklo!


Fine, kiel niaj vivoj diferencos en la Ĉielo.




Kiel Ni Vivos Eterne En Ĉielo?  of 5 6

Dio diras al ni, ke Li kreos novan Ĉielon kaj novan Teron post multaj jaroj. 
Ĉu vi memoras tiun 'lokon', kiun Jesuo diris, ke Li faros por la disĉiploj? Ĝi 
nomiĝas 'Nova Jerusalemo' kaj ĝi malsupreniros de la Ĉielo de Dio kaj 
venos tre proksime al la nova Tero. Ĝi estos la plej bela urbo iam ajn 
konstruita, ĉar Jesuo konstruis ĝin. Vi povas legi pri tio, kiel bela ĝi estos 
en Revelacio 21.


Vivi en la Nova Jerusalemo estos mirinda sperto por ni. La urbo ne 
bezonos, ke la suno brilu sur ĝin, ĉar Jesuo estos ĝia lumo - "ĉar la gloro 
de Dio lumigos ĝin." Homoj, kiuj loĝas sur la nova Tero, marŝos en la lumo 
de la Nova Jerusalemo. La solaj homoj, kiuj povos vivi en la Nova 
Jerusalemo kaj sur la nova Tero, estos homoj, kies nomoj estas skribitaj en 
la Libro de Vivo de la Ŝafido (ekz. Savitaj homoj).


Pri tio, kion ni faros kun Dio por ĉiam en Ĉielo, vi povas legi Revelacion 22. 
Niaj vivoj estos sekuraj, amuzaj kaj gravaj. Kion ni faros por Dio, tre gravos 
al Li. Ni estos kun Jesuo Kristo por ĉiam kaj ĝuos Lin ege. Mi pensas, ke 
Dio havas multajn aventurojn planitajn por ni en la Ĉielo, eĉ pli ol la 
aventuroj, kiujn Li havas por ni sur la Tero. Mi diras tion pro tio, kion la 
apostolo Johano skribis en Apokalipso 22: 4-5:


“Ili vidos Lian vizaĝon, kaj Lia nomo estos sur iliaj fruntoj. Tie ne estos 
nokto; ili ne bezonas lampon nek lumon de la suno, ĉar la Sinjoro, la 
Eternulo, lumas al ili. Kaj ili reĝos por ĉiam kaj eterne. "


Pensu pri tio! Ni vidos Jesuon Kriston proksime kaj persone (vizaĝ-al-
vizaĝe) kaj 'reĝos' kun Li por ĉiam kaj eterne. Ĉu vi povas imagi, kiajn 
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aventurojn ni regos (regos) kun Kristo por ĉiam kaj eterne? Mi pensas, ke 
ĝi estos la plej bona afero iam ajn.
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