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Jesus lurrean bizi zenean bere ikasleei Zeruaren 
berri eman zien. "Nire aitaren etxea" deitu zion, 
eta jauregi ugari zegoela esan zuen.
Jauregia etxe handi eta 
ederra da. Zerua lurreko 
edozein etxea baino 
handiagoa eta 
ederragoa da.

1 2



Bibliaren azken orrialdeetan Zerua "Jerusalemen
Berria" bezala deskribatzen da. Oso-oso handia da, 
horma altua kanpoaldean. Horma jaspeko harrizkoa
da, kristala bezain argia. Bitxiek eta harri bitxiek
hormaren oinarria estaltzen dute, kolore
bikainekin
distiratsuekin.
Hiriko ate 
bakoitza perla
erraldoi bakar
batez egina dago!

Aingeruek eta zeruko beste izaki 
batzuek Jainkoa Zeruan gurtzen 
dute. Era berean, hil egin eta 
Zerura joan diren Jainkoaren 
herri guztia. Jainkoari 
laudoriozko kantu bereziak 
kantatzen 
dizkiote.

Harrezkero, kristauek gogoan izan dute Jesusek 
itzultzeko eta lortzeko agindua. Jesusek esan 
zuen bat-batean itzuliko zela, gutxien 
espero zenean. Baina zer dator bera 
etorri aurretik hiltzen diren 
kristauekin? Bibliak dio 
Jesusekin egotera 
zuzenean joaten direla.
Gorputzetik kanpo 
egotea Jaunarekin 
egotea da.

AURKEZTU 
JAUNAREKIN

Hona hemen abesten duten abesti bateko hitzak: 
MERIOSOAK ZARETE ZURE ODOLAREN 
AURKAKO JAUNARITZAK 
ZAITUZTEGU TRIBE ETA 
NAZIO GUZTIEK ETA GURE 
JAINKOAREN ERREGEAK 
ETA APAIZAK 
EGIN 
DIZKIGU.
(Rev. 5:9)

Revelation-ek, Bibliako azken liburuak, Zerua 
zoragarria den esaten digu. Gauza zoragarriena 
da, modu oso berezian, Zerua Jainkoaren etxea 
dela. Jainkoa nonahi dago, baina bere tronua 
Zeruan dago.

Jesusek esan zuen: "Leku bat prestatzera joango
naiz. Eta leku bat prestatzen joaten banaiz, berriro
etorriko naiz eta niregana hartuko zaitut". Jesus
Zerura joan zen, hildakoen artetik piztu ondoren.
Ikasleek begiratzen zutela, Jesus hartu egin zuten
eta hodei batek
haiengandik
jaso zuen.

7 8

5 6

3 4



Jainkoarekin zeruan ez dago 
malko gehiagorik. Batzuetan, 
Jainkoaren jendeak negar egiten 
du bizitza honetan tristura 
handiengatik. Zeruan Jainkoak 
malko guztiak garbituko ditu.

Zeruko animaliak ere desberdinak dira. Guztiak 
otzanak eta atseginak dira. Otsoak eta bildotsak 
belarrez elikatzen dira elkarrekin. Lehoi ahaltsuak 
ere lastoa jaten ari dira idia bezala. Jaunak dio: 
"Ez dute minik egingo, ezta suntsituko ere, nire 
mendi santuan".

Bizitzako uraren ibai eder eta garbi bat Jainkoaren
tronutik ateratzen da. Ibaiaren bi aldeetan
bizitzaren zuhaitza dago, Edengo lorategian aurkitu
zena lehen aldiz. Zuhaitz hau oso berezia da. 
Hamabi fruta mota ematen ditu, hilero mota 
desberdinak. Eta bizitzaren zuhaitzaren
hostoak nazioen sendaketarako dira.

Ingurura begiratzen ari garenean, 
Zerutik gauzak falta direla ohartuko 
gara. Ez da inoiz haserre 
hitzik entzuten. Inor 
ez da borrokatzen 
edo berekoia izaten 
ari da. Ateetan 
ez dago sarrailarik, 
Zeruan lapurrik 
ez dagoelako.
Ez dago gezurti, 
hiltzaile, aztirik 
edo beste pertsona 
gaiztorik. Zeruan ez 
dago inolako bekaturik.

Zeruak ez du eguzkia edo ilargia behar argia
lortzeko. Jainkoaren berezko gloriak argi
zoragarriz betetzen du. Inoiz ez dago gauik bertan.

Perlazko ate handi horiek ez dira inoiz itxi. Sar
gaitezen eta ikus dezagun inguruan ... AUPA! Zerua 
are ederragoa da barruan. Hiria urre garbiz egina 
dago, beira gardenak bezala. Kalea ere urrez
egina dago.
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Bibliako istorio honek sortu gaituen eta zu ezagutzea nahi
duen gure Jainko zoragarriaren berri ematen digu.

Jainkoak badaki gauza txarrak egin ditugula, berak bekatu
deitzen dituenak. Bekatuaren zigorra heriotza da, baina

Jainkoak asko maite zaitu bere Seme bakarra, Jesus, bidali zuen
Gurutze batera hiltzera eta zure bekatuengatik zigortzera. 
Orduan, Jesus bizitzara itzuli eta etxera joan zen Zerura! 

Jesusengan eskatzen badiozu, berak egingo du! Bera etorri eta 
biziko da zuregan orain, eta zu berarekin biziko zara betirako.

Hau egia dela uste baduzu, esan hau Jainkoari:
Jesus maitea, uste dut Jainkoa zarela eta nire bekatuengatik

hiltzeko gizon bihurtu zinela, eta orain berriro bizi zara. 
Mesedez, sartu nire bizitzan eta barkatu nire bekatuak, orain
bizitza berria izan dezadan eta egunen batean zurekin egoteko

betirako.  Lagun iezadazu Zuri men egiten eta zure
seme gisa zuretzako bizitzen. Amen.

Irakurri Biblia eta hitz egin Jainkoarekin egunero! Joan 3:16

Zerua, Jainkoaren Etxe ederra

Jainkoaren Hitzaren istorioa, Biblia,

urtean aurkitzen da

Joan 14; 2 Korintoarrei 5; 
Apokalipsia 4, 21, 22

"Zure Hitzen sarrerak argia ematen du." 
Salmoa 119:130

Onena, Zerua Jesukristorengan salbatzaile gisa
sinesten duten eta beraien Jauna bezala obeditu
duten neska-mutilentzat (eta helduentzat ere 
bada). Zeruan Bildotsaren Bizitzaren Liburua
izeneko liburua dago. Pertsonen izenez
beteta dago. Ba al dakizu noren
izenak bertan idatzita dauden?
Jesusengan
konfiantza jarri
zuten pertsona
guztiak.

Zure izena hor al dago?

Amaiera

Bibliaren Zeruko azken hitzak gonbidapen 
zoragarriak dira. "Eta Espirituak eta emaztegaiak 
esaten dute: 'Zatoz!' Eta entzuten duenak esan 

dezala 'Zatoz!' Etor dadila egarri dena. 
Nahi duenak, har dezala bizitzako ura libreki".

Zeruan ere ez dago heriotzarik. Jainkoaren herria
betirako egongo da Jaunarekin. Ez dago pena
gehiago, negarrik ez minik. Ez gaixotasunik, 
ez banantzerik, ez hiletarik. Zeruko guztiak pozik
daude Jainkoarekin
betirako.
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