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Jesus lurrean bizi izan zenean, Berak Bere
dizipuluei zeruari buruz esan zien.  "Nire aitaren
etxea" deitu zion, eta han etxe asko zeudela esan
zuen. Etxe handi bat da, ederra.
Lurreko edozein etxe baino
handiagoa eta ederragoa
da zerua.



Jesusek esan zuen: "Leku bat prestatuko dut
zuretzat.  Eta joan eta leku bat prestatzen badut, 
berriro etorriko naiz eta neure buruari jasoko diot." 
Jesus zerura joan zen, Bera hildakoengandik altxatu
ondoren.  Haren dizipuluek behatzen zuten bitartean, 
Jesus altxatu egin
zuten, eta
hodei batek
begietatik

Hartu
zuen.



Ordutik, kristauek Jesusek itzultzeko eta 
jasotzeko emandako hitza gogoratu dute.  Jesusek
esan zuen bat-batean itzuliko zela, gutxien
espero zenean. Baina zer dago Bera
etorri baino lehen hiltzen diren
kristauetatik? Bibliak dio
zuzenean Jesusekin egongo
direla. Gorptzetik kanpo
egotea da Jaunarekin
izatea. JAUNAREKIN 

EGON



Apokalipsia, Bibliaren azken liburuak, zerua zer
zoragarria den esaten digu. Zoragarriena da, oso
modu berezian, zerua Jainkoaren etxea dela. 
Jainkoa leku guztietan dago, baina Haren tronua
zeruan dago.



Aingeruek eta zeruko beste izaki batzuek
Jainkoa gurtzen dute zeruan. Hala egiten
dute hil eta zerura joan den
Jainkoaren herri osoak.  Jainkoa
goraipatzeko abesti bereziak
kantatzen dituzte.



Hona hemen kantatzen duten abesti baten hitz
batzuk: TRIBU ETA NAZIO BAKOITZETIK 
KANPO ZUEN ODOLA DELA
ETA JAINKOARI EMAN
DIGUTENAK ZARETE, ETA
ERREGEAK ETA APAIZAK
GURE JAINKOARI EGIN
GAITUZTE.
(Berrik. 5:9)



Bibliaren azken orrialdeek "La Nueva Jerusalén" 
gisa deskribatzen dute zerua. Oso handia da, pareta
altu bat du kanpoan.  Horma jaspezkoa da, kristal
argia. Bitxiek eta harribitxiek hormaren oinarria
estaltzen dute, kolore bikainekin distira eginez. 
Hiriko ate
bakoitza perla
erraldoi bakar
batez egina dago!



Ate biziak ez daude inoiz itxita. Sar gaitezen
eta begirada bat izan dezagun... WOW!  Zerua are 
ederragoa da barruan.  Hiria urre puruz egina dago, 
beira argi gisa. Kalea ere urrez egina dago.



Bizitzako uraren ibai eder eta argi bat Jainkoaren
tronutik jariatzen da. Ibaiaren bi aldeetan
bizitzaren zuhaitza dago.  Lehen aldiz aurkitu zuten
Edeneko lorategian. Zuhaitz hau oso berezia da. 
Hamabi fruta-mota ditu, hilabete bakoitzean bat. 
Eta bizitzaren zuhaitzaren hostoak nazioak
sendatzeko dira.



Zeruak ez du eguzkia edo ilargia behar argirako. 
Jainkoaren gloriak berak argi zoragarriz betetzen
du. Han ez dago inoiz gauik.



Zeruko animaliak ere desberdinak dira. Denak dira
otzanak eta atseginak. Otsoak eta arkumeak
batera elikatzen dira belarrez.  Lehoi boteretsuek
ere idia bezalako lastoa jaten dute. Jaunak hauxe
dio: "Ez dute kalterik egingo eta ez dute suntsituko
nire mendi osoan."



Ingurura begiratzen dugun bitartean, zerutik falta
diren gauzak daudela sumatzen dugu. Ez da inoiz
hitz haserreturik entzuten.
Inor ez dago borrokan
edo norberekia da.
Ez dago sarrailarik
ateetan, zeruan ez
baitago lapurrik.
Ez dago gezurtirik,
ez hiltzailerik, ez
aztirik ez gaiztorik.
Zeruan ez dago
inolako bekaturik.



Jainkodun zeruan ez dago 
malkorik. Batzuetan, Jainkoaren
herria negar egiten du, min 
handia eragiten baitu bizitza
horretan. Zeruan, Jainkoak
malko guztiak garbituko ditu.



Zeruan ere ez dago heriotzarik. Jainkoaren herria
betirako egongo da Jaungoikoarekin. Ez dago min 
gehiago, ez negar gehiago, ez min gehiago. 
Gaixotasunik gabe, banandu gabe, hiletarik gabe. 
Zeruko guztiak
zoriontsu daude
betiko
Jainkoarekin.



Onena, zerua Jesukriston bere Salbatzaile gisa
sinetsi duten eta bere Jauna bezala obeditu duten
haurrentzat (eta helduentzat ere bai) da. Zeruan
Arkumearen Bizitzaren Liburua izeneko liburua
dago. Jendearen izenez beteta dago.
Badakizu zein izen dauden han idatzita?
Jesusengan konfiantza jartzen
duten pertsona guztiak.

Hor dago zure izena?



Bibliak zeruari buruz ematen dituen azken hitzak
gonbidapen zoragarria dira.  "Eta Espirituaren eta 
neska-lagunaren esanetan, "Etorri!" Eta 'Etorri!' 

esaten entzuten duenak Eta hamahirugarrena.  Eta 
nahi duzunean, har ezazu bizitzako ura aske."



Zerua, Jainkoaren Etxe Ederra

Jainkoaren Hitzaren historia bat, Biblia,

hemen lokatuta dago

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

"Zure Letrak saioko sarrerak argia ematen du."
Salmoa 119:130



Amaiera



Bibliako istorio honek gure Jainko zoragarriaz hitz egiten digu, 
egin gintuenaz eta zuek ezagutzea nahi duenaz.

Jainkoak badaki gauza txarrak egin ditugula, berak bekatua
deitzen duela.  Bekatuaren zigorra heriotza da, baina Jainkoak
hainbeste maite du, ezen Bere seme bakarra, Jesus, gurutze

batean hiltzera eta bekatuek zigortzera bidali baitzuen. 
Orduan, Jesus berpiztu egin zen eta Zerura joan zen etxera! 

Jesusen sinesten baduzu eta bere bekatuak barkatzeko
eskatzen badiozu, berak egingo du!  Bera etorriko da eta zugan

biziko da orain, eta Berarekin biziko zara betiko.

Zuk egia zarela uste baduzu, esan hau Jainkoari:
Jesus maitea, Nik uste Zu Jainkoa zarela, eta gizon bihurtu

zen nire bekatuengatik hiltzeko, eta orain Zu berriro bizi zara. 
Mesedez, etorri nire bizitzara eta barkatu nire bekatuak, 
orain bizimodu berria izan dezan, eta egun batean zurekin

egongo da betiko. Lagun iezadazu zu obeditzen eta zure semea
bezala bizi. Amen.

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