
Lo Cèl, Lo 
Bèth Larèr 

de Dieu

Bíblia per Enfants
Presenta

Quand Jesús visquèt dins la tèrra, comptèt als 
sieus discipols del Cèl. O cridèt “L'Ostal de Lo 
mieu Paire”, e diguèt qu'i aviá fòrça mansions ailà. 
Jonhètz mansion es jonhètz ostal 
grand e polit. Lo Cèl es mai 
grand e polit que quin 
ostal terrenal que siá.

Jesús diguèt: “Vau, doncas, a preparar luòc per 
vosautres. E se m'anèsse, e vos preparès luòc, 
vendrai un autre còp, e vos recebrai a ieu meteis.” 
Jesús de bòrds tornèt al Cèl, après de ressuscitar 
dels mòrtes. Mentre Los sieus discipols gardavan, 
Jesús foguèt 
amiat amunt, 
e jonhètz 
bromalh o 

amaguèt 
de los 
sieus 
uèlhs.
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Aquestes grandes portals de pèrlas se barran pas 
jamai. Entrem e gardem un pauc. WOW! Lo Cèl es 
encara mai polit per dins. La vila es facha d'aur pur, 
coma veire transparent. Encara lo carrèr es fach 
d'aur.

I a aicí qualques mots d'una cançon que cantan: 
DIGNE ÈS ... PR'AMOR QUE ... AMB LA TIÁ 
SANG NOS AS REDIMITS PER 
DIEU, DE TOT LINHATGE E 
LENGA E PÒBLE E NACION; 
E NOS AS FACH PER LO 
NÒSTRE DIEU 
REYES E de 
SACERDÒTS”.  
(Apoc. 5:9)

Apocalipsi, lo darrièr libre de la Bíblia, nos compta 
de çò meravelhós qu'es lo Cèl. Çò Mai meravelhós 
es que, en una manièra fòrça especiala, lo Cèl es lo 

larèr de Dieu. Dieu es pertot, 
mas Lo sieu tròn es

dins lo Cèl.

Las darrièras paginas de la Bíblia descrivon al Cèl 
coma “La Nòva Jerusalem”. Es fòrça, fòrça grand, 
amb un mur naut fòra. La paret es facha de pèira 
de jaspi, diafana coma lo veire. Jòias e de pèiras 
preciosas cobrisson los fondaments del mur, en 

brilhant amb de 

colors 
polidas. 
Cadun dels
portals de 
la vila es 
fach d'una 
sola pèrla 
giganta!

Los angels e d'autres èssers 
celestials adoran a Dieu en lo 
Cèl. O fan tanben totas las 
personas qu'apertenon a Dieu 
que son mòrti e anat al Cèl.  
Cantan de cançons especialas 
de lausenja
a Dieu.

Dempuèi alavetz, las Cresentas an remembrat 
la promessa de Jesús de tornar a lor cercar. Jesús 

diguèt que tornariá sopdanamen, quand O
esperavan mens. Mas, qué de Cresentas

que morissen abans qu'El ven?
La Bíblia ditz que van de

drenches a èsser amb
Jesús. Èsser absent

del còs es èsser
present amb

lo Senhor.

Present amb lo 
Senhor
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I a pas mòrt en lo Cèl, tanpauc. Los filhs de Dieu 
seràn per totjorn amb lo Senhor. I a pas mai 
tristesa, mai plor, mai dolor. I a pas mai malautiá, 
mai partidas, mai de funeralhas.  Totes en lo Cèl son 
eroses per totjorn amb 
Dieu. Çò de melhor 
de tot es que lo Cèl 
es per de mainats e 
mainadas (e màgers 
tanben) qu'an 
cregut en
Jesucrist coma 
la siá Salvador 
e que li an 
aubedit coma lo 
sieu Senhor.

Quand gardam nos avisam qu'i a qualques causas que 
mancan en lo Cèl. S'escotan jamai de mots dolentes. 
Degun baralha ni es laid. I a pas claus en las pòrtas, 
pr'amor qu'i a pas 
de lairons en lo 
Cèl.  I a pas
menteires,
omicidas,
mascas, ni 
cap autra 
persona 
dolenta. I 
a pas pecat 
de cap tipe 
en lo Cèl.

Lo Cèl a de besonh pas lo solelh ni la luna per donar 
lum. La glòria de Dieu o aumplís de meravehosa lum.  
I a pas jamai nuèch ailà.

En lo Cèl amb Dieu i 
a pas mai de lèrmas. 
De còps, los filhs de 
Dieu ploran per de 
grandas tristesas 
en aquesta vida. En 
lo Cèl, Dieu secarà 
tota lèrma.

Fins als animals en lo Cèl son desparièrs. Son 
totes serens e bones.  Los lops e los anhèls manjan 
pastura amassa. Fins als fòrts leons manjan alfals 
coma lo buòu. Lo Senhor ditz, “Feriràn pas ni 
destruiràn en tota La miá montanha sant.”

Un polit e clar riu de la vida arraja del tròn de Dieu. 
En ambedós costats del riu es l'arbre de la vida, que 
se trobèt primièrament en l'Òrt de Edén. Aqueste 
arbre es fòrça especial. Produsís 12 desparièrs 
tipes de frucha, òm desparièra cada mes. E las 
fuèlhas de l'arbre de la vida son per la santat de las 
nacions.
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Dieu sap que fasèm de causas dolentas, 
qu'El crida pecat. Lo castig pel pecat es la mòrt.

Dieu nos aima tant que comandèt a Lo 
sieu Filh, Jesús, per morir en una crotz e pagar lo 
nòstre puniment. Jesús revisquèt e tornèt al Cèl! 

Ara Dieu pòt perdonar los nòstres pecats.

Se vòles daissar los tieus pecats, donèri aquò a Dieu: 
Benvolut Dieu, Creï que Jesús moric per ieu e viu 
ara. Se vos plai entra la miá vida e perdona los 

mieus pecats, per que ieu aja nòva vida ara, e siá 
après dambe tu per totjorn. Ajuda-me a viure per Tu 

coma Lo tieu filh. Amén. Juan 3:16

Lieg la Bíblia e parlar amb Dieu cada jorn!

Los darrièrs mots de la Bíblia en çò que tanh al Cèl 
son jonhètz invitacion meravelhosa. “E l'Esperit e 

l'Esposa dison: Veson. E eth quau sent, digatz: 
Veson. E eth quau a siatz, venètz; e eth quau aimatz, 

prenètz de l'aiga de la vida gratuitament.”

Lo Cèl, Lo Bèth Larèr de Dieu

Una istòria del mot de Dieu, la Bíblia

Se tròba en

Joan 14; 2 Corintis 5; 
Apocalipsi 4, 21, 22

“L'exposicion de los tieus mots illumina.”
SALM 119:130

En lo Cèl i a un libre cridat lo Libre de la Vida de 
l'Anhèl. Es plen de noms de personas.  Sabes de 
quines noms son escriches ailà? Los noms de totas 
las personas qu'an confiat en Jesús. 

Es lo tieu nom ailà?
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