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Kiamaniere mi 
venas en la ĉielon? 

Lademandopri laeternecoestasdelahomojsub-
premita.Tiononipovasobservieĉĉetiuj,kiujtamen
meditas pri sia vivofino. La usona aktorino Drew
Barrymoreludiskiel infanfilmosteluloenlafantazia
filmo„E.T.–laEksterterano”unuelĉefroloj.Kiamŝi
iĝis28-jara, (nask.1975),ŝiesprimissiandeziron:
„Semi devusmorti antaŭmia kato, oni donual ĝi
manĝimianfunebrocindron.Tielmialmenaŭpovus
supervivienmiakato.”Ĉutiuĉisenpripensecokaj
miopecorilatelamortonneestasioteruriga?

DumJesuovivissur la tero,multajhomojvenisal
li. Iliajproblemojpreskaŭĉiamhavismondecanka-
rakteron:

• Dek eligitaj lepruloj volis resaniĝi(Luko17,13),

• Blinduloj volis reakiri vidpovon(Mateo9,27),

• Iu serĉis helpon ĉe heredkverelo(Luko12,13-14),

• Fariseoj venis per la kaptila demando, ĉu oni 
pagu al la imperiestro imposton(Mateo22,17).

Nurmalmultaj homoj venis al Jesuo por ekscii, ki-
amaniere oni venas en la ĉielon. Iu riĉa junulo al-
parolis lin per la demando: „Bona Majstro, kion 
mi faru, por heredi eternan vivon?”(Luko18,18).
Estisdiriteal li,kionli faru,nome:forvendiĉion, je
kioalkroĉiĝasliakorokajpostsekviJesuon.Sedĉar
liestistreriĉa,lineobeislakonsilonkajtielrifuzis
prilaĉielo.Troviĝisankaŭhomoj,kiujlaĉielontute
ne serĉis, seddum la renkontiĝo kun Jesuo ili es-
tispriĝiatentigitaj.Kajposteilienmomentokaptis
la okazon. Zakĥeoekdeziregis vidi Jesuon.Sed li
trovispliol liatendis.Post lavizitoen ladomode
Zakĥeo–kvazaŭdumkaftrinkado– li trovis la ĉie-
lon.Jesuokonstatis:„Hodiaŭ venis savo al ĉi tiu 
domo” (Luko19,9).



Kiamaniere ni povas trovi la ĉielon?  
Postlaĝisnundiritajvortojnipovasprecizigi:

• Laĉielononitrovasentuteprecizatago.Estas
bone tionscii, ja tiamaniereankaŭporvi,kara
leganto,estashodiaŭebleakiriĉeDiovianeter-
nan vivon. 

• Laakiro de la ĉiela regnoneestas ligita al iu
farendaproprakontribuo.

• Laĉielanregnononipovastrovitutenepreparita.

Niajproprajkonceptoj,kiamanierevenienlaĉielon,
estastutefalsaj,senineelirasdelaeldirojdeDio.
Iufurorkantistinokantispriklaŭno,kiupostmultjara
laboroenlacirkoretiriĝis:„Livenascerteenĉielon,
jalahomojnfarislifeliĉaj.”Iuriĉadonatoradamoigis
konstruidomonpormalriĉuloj,enkiu20virinojpovis
vivisenkoste.Sedŝikondiĉigistionperunukondiĉo.
Lavirinojdevisakceptidevon,ĉiutagedumunuhoro
preĝiporlaanimsavodeladonatoradamo.

Sed kiu nin vere venigas en la ĉielon?  
Porklarekajkomprenebleresponditiunĉideman-
don, Jesuo rakontis al ni parabolon. En la evan-
gelio laŭ Luko, ĉapitro 14,16 li parolas pri homo
[tiuen laparaboloreprezentasDion],kiuaranĝas
grandan feston [ĝi en la parabolo reprezentas la
ĉielon]kajunuedissendassiajninvitilojnnuralcer-
tajadresoj.Sedĉiujrespondojestasdeprimaj.Unu
laŭlaaliakomencassinekskuzi.Launuaklarigas:
„Miaĉetiskampon...”,ladua:„Miaĉetiskvinjugojn
dabovoj...”, la tria: „Mi edziniĝis kunedzino.Tial
mi ne povas veni.” Jesuo finas la parabolon per
la kondamno de la gastiganto:„Ĉar mi diras al 
vi, ke neniu el tiuj viroj invititaj gustumos mian 
vespermanĝon” (Luko14,24).

Laŭtiooniklarevidas,keonipovaslaĉielonakiri
aŭperdi.Ladecidapunktoestaslaakceptoaŭla
rifuzode la invito.Ĉuekzistas iupli simpla vojo?
Certene!Seiammultajhomojestosekskluditajel



laĉielo,donetial,keilinekonuslavojon,sedĉar
ilimalakceptislainviton.

Latrienlaparabolonomitajhomojpornineestas
modelo,janeniueliliakceptaslainvitonkajvenas
allafesto.Ĉununlafestoebleneokazos?Tamen!
Post larifuzoj ladommastroforsendasinvitilojnal
ĉiuj direktoj.Nun ne plu troviĝas presitaj invitkar-
toj kun orenpreso.Nun aktualas nur plu la voko:
„Venu!”Kajĉiu,kiuakceptaslainviton,ricevascer-
tigitan lokon ĉe la festo.Kio nunokazas? Jes, la
homojvenas–eĉengrandajaroj.Postcertatem-
po faras lagastiganto interbilancon:Jen,ankoraŭ
troviĝas liberaj lokoj! Li dirasal siaj servistoj: „Iru
eksterendenove!Invituplu!”

Ĉi tiemi deziras apliki la parabolon sur ni, ja ĝi
trafassameprecizeniansituacionniatage.Ankoraŭ
troviĝasliberaj lokojenlaĉielo,kajDiopermesas
alvidiri:„Venu,okupuvianlokonenlaĉielo!Estu
saĝakajrezervuvianlokonporlaeterno!Farution
hodiaŭ!”

Laĉieloestasneimageblebela,tialniaSinjoroJe-
suo komparas ĝin kun granda festo. En la unua
epistolodeapostoloPaŭloalKorintanoj(ĉap.2,9)
pritiotekstas:„Tion, kion okulo ne vidis kaj ore-
lo ne aŭdis, kaj kio en la koron de homo ne eni-
ris, Dio preparis por tiuj, kiuj Lin amas.”Nenio,
sedvereneniosurtiuĉiteroestasnuriometekom-
pareblakunlaĉielo.Tielneimageblebeletieestas!



Ni devas neniukazemistrafi la ĉielon, ja ĝi estas
tre valora. Iumalfermis por ni la pordegon en la
ĉielon.TioestasJesuo,laFilodeDio!Nidevaslin
danki, ke estas tiel simple, atingi tiun lokon.Nun
ĉio dependasdenia volo.Nur tiu, kiu estas tiom
miopakiellatrivirojenlaparabolo,nepostsekvas
la inviton. 

La savo okazas helpe de la Sinjoro Jesuo  
EnlaAgojdeapostoloj(ĉap.2,21)nipovaslegitre
gravan versiklon:„Kaj ĉiu, kiu vokos la nomon 
de la Eternulo, saviĝos.”Tioestaslakernafrazo
de laNovaTestamento.KiamPaŭlotroviĝisen la
malliberejoenFilipoj, litrafisenlainterparolokun
lakarcergardistolacentron:„Kredu al la Sinjoro 
Jesuo, kaj vi estos savita, vi kaj via familio” 
(Agoj16,31).

Tiu ĉimesaĝoestas, vere,mallonga kaj skiza, ta-
mentrapenetrakajŝanĝantanianvivon.Enlasama
noktolakarcergardantokonvertiĝisalJesuo.

Troviĝasio,kionnikuncertecodevaskoni:Jesuo
volas nin forpreni de la vojo, kiu finas en lamal-
beateco,enlainfero.Prilaĉielokajprilainferola
Bibliodiras,kehomojtierestosporeterne.Unuel
ambaŭ lokojestasbrila, laalia terura. Iu tria loko
neekzistas.Kvinminutojnpostsiamortoneniuplu
diros,keperlamortoĉiofiniĝas.Jelapersonode
Jesuodecidiĝasĉio.Niaporeternarestadodepen-
dsdeununurapersono:Jesuo–kajdeniarilato
alLi!

KiammitroviĝisenPollandoporprezentiserionda
prelegoj, ni vizitis la iaman pereigan koncentrejon
Auschwitz.DumladaŭrodelaTriaregnotieokazis
teruraj aferoj. Inter 1942 kaj 1944 tie estismortigi-
tajpergasokajpostebruligitajpliol1,6milionojda
homoj,pliparte judoj.Enla literaturooniparolaspri
„InferodeAuschwitz”.Mimeditispritiuĉikarakterizo,
dumniestiskondukitajtraiugasĉambro,enkiudum
unuprocedo600homojdevismorti.Estisneimageble 
teruraafero.Sed,ĉutioverejamestislainfero?



Ni povis kiel vizitogrupo tamen nur tial inspekti la 
gasĉambron, kepost la jaro1945 la teruraĵoestis
finita.Nun la instalaĵoj estas libere alireblaj por la
vizitantoj kaj tie neniu plu estas turmentita aŭgas-
venenemortigita.LagasĉambrojdeAuschwitzestis
tempelimigitaj.LainferolaŭlaBibliotamendaŭras
poreterne.

En la enirhalo de la nuntempamuzeomia rigardo
trafisbildon,montrantakruconkunlakorpodeKristo.
IukaptitogravurissianesperonjelaKrucumitoper
najlo en la vandon.Ankaŭ tiu artistomortis en iu
gasĉambro.Tamen likonis laSavantonJesuon.Li
mortis en iu terura loko, jes, sed la ĉielo estis por
limalfermita.Dumeel tiu infero, pri kiu laSinjoro
Jesuoen laNova testamento tiel imprese avertas
(ekz.Mateo7,13;5,29-30;18,8),netroviĝaseskapo
kaj neniu savo plu, se iu homo tien venis.Ĉar la
infero,male olAuschwitz, estas poreterne en sia
funkcio,ĝiankaŭneniampovasestiinspektvizitata.

Ankaŭlaĉieloestasporeterna.Kajtioestaslaloko,
enkiunDioninvolaskonduki.Tialpermesuvininviti,
venien la ĉielon.Voku lanomonde laSinjorokaj
rezervu tiamaniereporvi laĉielon!Post iuprelego
iusinjorinomindemandis,tuteekscitita:„Ĉudooni
povaslaĉielontielsimpleporsirezervi?Tiosonas
kvazaŭ en iu vojaĝagentejo!”Mi konsentis kun ŝi:
„Tiu,kiune rezervas,neatingas lacelon.Sevivo-
las vojaĝi alHavajoinsuloj, vi bezonas ankaŭ ple-
numitanflugbileton.”Ŝidemandisdenove:„Sedla
vojaĝbiletodevasestipagita,ĉune?”–„Ho,jes,la
flugbiletopor laĉielosamtiel!Tamenĝiestas tiom
multekosta,keneniuelniĝinpovuspagi.Estasnia
peko, kiu tionmalebligas.Dio toleras en sia ĉielo
neniun pekon.Tiu, kiu volas post sia surtera vivo
estiporeternekunDioen laĉielo,devasunueesti
liberigitadesiaŝuldo.Tiunliberigonpovasefektivigi
nurlapersonosenpeka,senkulpa–kajtiupersono
estasJesuoKristo.Linurestaspagipova!Kajlipa-
gispersiasango,persiamortosurlakruco.”

Kaj kionmi nun devas fari, por veni en la ĉielon?
AnkaŭalniadresasDiosianinvitonporsaviĝo.Pli



kajpliintensemultajteksterojdelaBiblionininvitas
reagiallavokodeDio:

• »Strebu eniri tra la mallarĝa pordo!« (Luko 
13,24).

• »Pentu, ĉar la regno de la ĉielo alproksimiĝis!« 
(Mateo4,17).

• »Eniru tra la mallarĝa pordo, ĉar larĝa es-
tas la pordego kaj vasta estas la vojo kon-
dukanta al la pereo, kaj multaj tra ĝi eniras. 
Ĉar mallarĝa estas la pordo kaj malvastigita 
estas la vojo kondukanta al la vivo, kaj mal-
multaj ĝin trovas« (Mateo7,13-14).

• »Batalu la bonan batalon de la fido, kaj ekte-
nu la eternan vivon« (1.Timoteo6,12).

• »Kredu al la Sinjoro Jesuo, kaj vi estos savi-
ta«(Agoj16,31).

Ĉio-ĉi estas tre vigligaj kaj enpenetraj invitoj.Oni
sentasen la tekstoj la seriozon, la decidemon kaj
laneprecon.Tielnikonsekventeagasnur,senire-
spondasallainvitoenlaĉielonperpreĝo,kiupovus,
enliberaformulado,tekstiieltiel:

„SinjoroJesuo,mihodiaŭlegis,keminurperede
vi povas veni en la ĉielon.Mi volasesti iamkun
vi en la ĉielo.Savumin do de la infero, en kiun
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mi promia kulpo verdire devus veni. Sed ĉar vi
min tiel amas, vi ankaŭpormimortis sur la kru-
cokaj tiepagis lapunonpormiajpekoj.Vividas
miantutankulpon–ekdemia infanaĝo.Vikonas
ĉiununuopanpekon,ĉion,prikiominunkonscias,
sedankaŭĉion,kionmidelongeforgesis.Vikonas
ĉiunekscitiĝondemiakoro.Antaŭvimiestaskiel
malfermitalibro.Tia,kiamiestas,minepovasal
vienlaĉielon.Mipetasvin,pardonumiajnpekojn,
prokiujmielmiatutakorobedaŭras.Venununvi
enmianvivonkajfaruĝinnova.Helpumin,deme-
tiĉion,kioantaŭvineestasenordo,kajdonacu
almi novajn kutimojn, kiuj troviĝus sub viabeno.
MalfermualmialironalviaVorto,laBiblio.Helpu
minkompreni,kionvivolasalmidiri,kajdonualmi
obeemankoron,porkemifarution,kioalviplaĉas.
ViestuekdenunmiaSINJORO.Mivolasvinsek-
vi,montrualmi lavojon,kiun
mi iru sur ĉiuj kampojdemia
vivo.Midankasvin,kevimin
elaŭdis, kemi nun rajtas esti
infanodeDio,kiuiamestosĉe
vienlaĉielo.Amen.”

Direktorokajprofesoro 
D-ro-Inĝ.WernerGitt


