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Ne jemi duke iu përgjigjur pyetjeve të vështira që po bëjnë adoleshentët e 
krishterë. Çfarë duhet të bëjnë prindërit dhe të rriturit e tjerë të krishterë 
për të ndihmuar? Përgjigjuni pyetjeve të tyre me dashuri dhe të vërtetë.


"Kur ne ngjitemi në parajsë është e mahnitshme të mendosh se do të jemi 
atje përgjithmonë, por si?"


Pyetje e shkëlqyeshme!


Amazingshtë e mahnitshme të mendosh se do të jetojmë me Zotin në 
Parajsë përgjithmonë. Ne e dimë se si është që njerëzit të jetojnë në Tokë 
për shumë vite derisa të vdesin, por si do të jetojmë në Parajsë pa vdekur? 
Sa ndryshe do të jenë jetët tona në Parajsë? Dhe, si do të shkoj në 
Parajsë? Shumë pyetje ‘si’, të cilat janë shumë të mira për t’u bërë.


Zoti u përgjigjet pyetjeve tona ‘si’ në Fjalën e Tij, Biblën.


Le të shohim së pari ‘si’ shkojmë nga Toka në Qiell.


Njerëzit që jetuan mijëra vjet më parë menduan se mund të arrinin në 
‘qiellin’ duke ndërtuar një kullë të gjatë. Kjo nuk shkoi shumë mirë. Zoti i 
ndaloi të ndërtonin kullën dhe i bëri të vështirë për të biseduar me njëri-
tjetrin sepse Ai u ngatërroi gjuhën (Zanafilla 11). Njerëzit që atëherë janë 
ngjitur në male të larta dhe madje kanë fluturuar me raketa në hapësirën e 
jashtme, por ende nuk kanë arritur në Qiellin e Zotit. Atëherë, si mund të 
shkojmë atje?
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Zoti ka ‘fuqinë’ që të na çojë atje!


Jezusi u tha dishepujve të Tij se Ai po kthehej në Parajsë për të përgatitur 
një vend për ta dhe do të vinte përsëri në Tokë për t'i marrë ata që të ishin 
me Të përgjithmonë (Gjoni 14).


Apostulli Pal shkroi se kur Jezusi të kthehet për dishepujt e Tij, të gjithë ata 
që vdiqën para ardhjes së Tij do të ringjallen së vdekuri. Ne e dimë që Zoti 
mund ta bëjë këtë sepse Ai e ringjalli Jezusin nga të vdekurit. Të krishterët 
që janë gjallë në atë kohë do të ‘kapen së bashku me ta në re për të takuar 
Zotin në ajër” (1 Selanikasve 4:16). Premtimi është se të krishterët "do të 
jenë gjithmonë me Zotin" (vargu 17). Kjo patjetër që do të jetë një mrekulli. 
Vetëm Zoti ka fuqinë të ringjallë të vdekurit dhe të transportojë miliona 
njerëz nga Toka në Qiell për të qenë me Jezu Krishtin përgjithmonë.


Pyetja tjetër është se si do të jetojmë në Parajsë pa vdekur.


Njerëzit kanë lindur, jetojnë dhe përfundimisht vdesin. Kjo është mënyra se 
si funksionojnë gjërat në botën natyrore. Ajo që Zoti po planifikon të bëjë 
me ne në Qiell është is e mbinatyrshme. ’Apostulli Pal shkroi se kur Jezusi 
të kthehet për ne“ të gjithë do të ndryshojmë ”. Ne do të marrim një trup 
‘të ri’ që do të jetë i pavdekshëm dhe i pakorruptueshëm (1 Korintasve 15: 
51-54). Kjo do të thotë që ne do të jemi në gjendje të jetojmë përgjithmonë 
pa ndonjë nga problemet që kemi në Tokë. Ne nuk do të përjetojmë 
dhimbje, vuajtje, sëmundje ose vdekje. Ne do të jetojmë përgjithmonë me 
Jezu Krishtin, sepse Zoti do të na japë një trup të ri që mund të jetojë 
përgjithmonë. Një mrekulli tjetër!
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Më në fund, si do të jenë të ndryshme jetët tona në Parajsë.


Zoti na tregon se Ai do të krijojë një Qiell të ri dhe një Tokë të re për shumë 
vite tani. E mbani mend atë ‘vend’ që Jezusi tha se do të bënte për 
dishepujt? Quhet Jerusalem Jeruzalemi i Ri ’dhe do të zbresë nga Parajsa 
nga Zoti dhe do të afrohet shumë me Tokën e re. Do të jetë qyteti më i 
bukur i ndërtuar ndonjëherë sepse Jezusi e ndërtoi atë. Ju mund të lexoni 
se sa bukur do të jetë në Zbulesa 21.


Të jetosh në Jeruzalemin e Ri do të jetë një përvojë e mahnitshme për ne. 
Qyteti nuk do të ketë nevojë për diellin që të ndriçojë mbi të sepse Jezusi 
do të jetë drita e tij - "për lavdinë e Zotit do ta ndriçojë atë". Njerëzit që 
jetojnë në Tokën e re do të ecin në dritën e Jeruzalemit të Ri. Të vetmit 
njerëz që do të jenë në gjendje të jetojnë në Jeruzalemin e Ri dhe në Tokën 
e re do të jenë njerëzit emrat e të cilëve janë shkruar në Librin e Jetës së 
Qengjit (p.sh. njerëzit e shpëtuar).


Ndërsa për atë që do të bëjmë me Zotin përgjithmonë në Qiell, ju mund të 
lexoni Zbulesa 22. Jetët tona do të jenë të sigurta, argëtuese dhe të 
rëndësishme. Ajo që ne bëjmë për Zotin do të ketë shumë rëndësi për Të. 
Ne do të jemi me Jezu Krishtin përgjithmonë dhe do ta shijojmë 
jashtëzakonisht shumë. Unë mendoj se Zoti ka shumë aventura të 
planifikuara për ne në Parajsë, madje edhe më shumë se aventurat që Ai 
ka për ne në Tokë. Unë them se për shkak të asaj që Apostulli Gjon shkroi 
në Zbulesa 22: 4-5:
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“Ata do të shohin fytyrën e tij dhe emri i tij do të jetë në ballët e tyre. Nuk 
do të ketë natë atje; nuk kanë nevojë për llambë dhe as dritë të diellit, 
sepse Zoti Perëndi u jep dritë. Dhe ata do të mbretërojnë në shekuj të 
shekujve ".


Mendoni për këtë! Ne do ta shohim Jezu Krishtin nga afër dhe personal 
(ballë për ballë) dhe do të ‘mbretërojmë’ me Të përgjithmonë dhe 
përgjithmonë. A mund ta imagjinoni se cilat aventura do të kemi duke 
mbretëruar (sunduar) me Krishtin përgjithmonë dhe përgjithmonë? Mendoj 
se do të jetë gjëja më e mirë ndonjëherë.


Shkrimet e marra nga New King James Version®. Të drejtat e autorit © 
1982 nga Thomas Nelson. Përdoret me leje. Të gjitha të drejtat e 
rezervuara.


