
 

1 
 

Waduto wasetimo gik ma 
orem e mbele Nyasaye 

Wuod Nyasaye manyaka! 

Uom yie nyaka walok pachwa kaluwore gi risto ni en ng gima ne otimo kendo 
ang’o ma omiyo idonjo e warruok? 

 
“Ka iwacho gi dhogi e lela ni yuesu e ruoth … Yie kande e tich ma osetieki mar Kristo e 

msalaba e yo kende madhi e ngima manyaka chieng” (Isaias 11:6, 9) 

 
Nork 

Bob Thiel, doktorea. 
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Wuode  ©2016/2017/2018/2019/2022 ie kande e tich ma. Osetieki 1.5. Wacho 
lamo ni kende kata lamo moro Aseketho kendo owinjore mondo kende emanyalo 
goli e richo 1036 W. Grand avenida, Grover playa, California suyupi, 93433, U.S.A. 
ISBN: 978-1-940482-09-5. 

ie kande e tich ma osetieki mar Kristo e msalaba? 

Ka idwaro yie ne Yesu Kristo kaka Jawar mari, mae en ranyisi mar lemo kande e 
tich ma osetieki mar Kristo e msalaba? 

amo en mana yo kende mar lero ne Nyasaye yie mari kuome kendo duokone 
erokamano kuomchiwo warruok mari? 

Mich mar ngima mosiko nyaka chieng? Okwene ng'ato nikech ng'ano owinjore 
mondo owene? Onge ng’ato kata achiel e piny ngima manyalo timo mana? icho 

duto chutho en ranyisi mar balo kowuok? 

weruok kowuok kuom Nyasaye? Ka ok owenwa richowa, wabiro dak kinde 
duto? Muma nyisowa ni waduto wadwaro? Chudo mamakare ma kende? 

Nyasaye oseweyonwa richowa, kendo osewarowa nikech tho mar hdyristo 
eiano kaka mich ma Nyasaye oseolo kuomwa kuom? 

Xifaniso lexi nga eka xifunengeto xa le mahlweni xi kombisa xinyimpfana lexi etleleke 

ehansi ni mpfundla hilaha xi vumbiweke hakona hi Burdine Inprimaketa eta Grafikoak. 

Xifaniso lexi nga eka xifunengeto xa le ndzhaku i xiphemu xa muako wo sungula wa Kereke 

ya Xikwembu eYerusalema lexi tekiweke hi 2013 hi Dr. Bob Thiel. 

 



 

3 
 

WERUOKWA  
 

1. Ohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo 

2. Dwaro yie ne Yesu Kristo kaka Jawar mari kendo? 

3. Aseketho kendo owinjore mondo ayud kum mari? 

4. As lamo ni kende kata lamo moro amora okbi 

warii? 

5. Yie ne yduesu kaka fawar mari nyiso kei in iwuon 

kod geno kuome 

6. Kod tich mane otieko e mondo eka owari kowuok 

kuom richo ni... 

7. Kum ma awinjrago mondo okalo kuom 

 

Msalaba mondo owari 
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1.  Ohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo 

Munduak arazo asko ditu. 

Jende asko gosea da. Jende asko zapalduta dago. Jende askok pobreziari 
aurre egiten dio. Nazio asko zor larrian daude. Haurrek, jaio gabekoek 
barne, tratu txarrak jasaten dituzte. Droga-erresistentzia duten 
gaixotasunek mediku asko kezkatzen dituzte. Hiri industrial handiek airea 
kutsatuegia dute osasuntsua izateko. Politikari ezberdinek gerra 
mehatxatzen dute. Eraso terroristak izaten jarraitzen dute. 

Konpon ditzakete munduko buruzagiek gizateriak dituen arazoak? 

Askok hala uste dute. 

Agenda Unibertsal Berria 

Ag enda Unibertsal Berria deitzen zenaren "17 Garapen Iraunkorrerako 
Helburuak" ezartzeko bozkatu zuten . Hona hemen NBEren 17 helburuak: 

1. helburua. Pobreziaren forma guztietan amaitzea nonahi 

2. helburua. Gosea amaitzea, elikadura-segurtasuna eta elikadura 
hobetzea eta nekazaritza iraunkorra sustatzea 

3. helburua. Bizitza osasuntsuak bermatzea eta adin guztietako 
guztien ongizatea sustatzea 

4. helburua. Kalitatezko hezkuntza inklusiboa eta ekitatiboa 
bermatzea eta guztientzako bizitza osorako ikasteko aukerak 
sustatzea 

5. helburua. Genero-berdintasuna lortzea eta emakume eta neska 
guztiak ahalduntzea 

6. helburua. Uraren eta saneamenduaren erabilgarritasuna eta 
kudeaketa iraunkorra bermatzea guztientzako 

7. helburua . Guztientzako energia merkea, fidagarria, iraunkorra 
eta modernorako sarbidea bermatzea 
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8. helburua. Hazkunde ekonomiko iraunkorra, inklusiboa eta 
iraunkorra, enplegu osoa eta produktiboa eta guztientzako lan 
duina sustatzea. 

 9. helburua. Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio 
inklusiboa eta iraunkorra sustatzea eta berrikuntza sustatzea 

10. helburua. Desberdintasunak murriztea herrialde barruko eta 
herrialdeen artean 

11. helburua. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, 
erresilienteak eta jasangarriak izatea 

12. helburua. Kontsumo- eta ekoizpen-eredu iraunkorrak 
bermatzea 

13. helburua. Premiazko neurriak hartzea klima-aldaketari eta 
haren eraginei aurre egiteko 

14. helburua. Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak 
kontserbatu eta modu iraunkorrean erabiltzea garapen 
iraunkorrerako 

15. helburua . Lurreko ekosistemen erabilera jasangarria 
babestea, leheneratzea eta sustatzea, basoak modu iraunkorrean 
kudeatzea, basamortutzeari aurre egitea eta lurzoruaren 
degradazioa geldiaraztea eta atzera egitea eta biodibertsitatearen 
galera geldiaraztea. 

16. helburua. Garapen iraunkorrerako gizarte baketsu eta 
inklusiboak sustatzea, guztientzako justiziarako sarbidea 
eskaintzea eta maila guztietan erakunde eraginkorrak, 
arduratsuak eta inklusiboak sortzea. 

17. helburua. Ezartzeko bideak indartzea eta garapen 
iraunkorraren aldeko mundu mailako lankidetza suspertzea 

Agenda hori 2030erako guztiz gauzatu behar da eta Garapen 
Iraunkorrerako 2030 Agenda ere deitzen zaio . Gizateriaren aurrean 
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dauden gaitzak konpontzea du helburu, araudiaren, hezkuntzaren eta 
nazioarteko eta erlijio arteko lankidetzaren bidez. Bere helburuetako asko 
onak diren arren, bere metodo eta helburu batzuk gaiztoak dira (ik. 
Genesis 3:5). Agenda hori, gainera, bat dator Frantzisko Aita Santuaren 
Laudato Si entziklikarekin. 

" Agenda Unibertsal Berria" "Agenda Katoliko Berria" deitu liteke, 
"katoliko" hitzak "unibertsala" esan nahi baitu. Frantzisko Aita Santuak 
adopzioa deitu zuen 
Agenda Unibertsal Berriaren " itxaropen seinale garrantzitsu bat". 
NBEren akordioaren jarraipen gisa, bilera bat egon zen Parisen 2015eko 
abenduan (ofizialki NBEren Klima Aldaketari buruzko Esparru 
Hitzarmeneko Alderdien 21. Konferentzia izenekoa ). Frantzisko Aita Santuak, 
gainera, nazioarteko akordio hori goraipatu zuen eta nazioei gomendatu 
zien "aurreko bidea arretaz jarraitzeko, eta gero eta elkartasun sentsazio 
handiagoarekin". 
 
Munduko ia nazio guztiek ados zeuden Parisko akordioak, ingurumen-
helburu zehatzak eta finantza-konpromisoak zituztenak. (Orduan, Barack 
Obama AEBetako presidenteak 2016an AEBk horretarako konpromisoa 
hartzeko dokumentu bat sinatu zuen, baina 2017an, Donald Trump 
AEBetako presidenteak adierazi zuen AEBek EZ zutela onartuko Parisko 
akordioekin. Horrek nazioartean haserrea eragin zuen eta AEB isolatzen 
lagundu zuen. Europatik eta munduko beste hainbat lekutik.) Frantzisko 
aita santuak geroago adierazi zuen gizateriak "behera egingo duela" bere 
aldaketak klimarekin lotutakoak egiten ez baditu. 
 
Inork kutsatutako airea arnastu, goserik pasatu, pobretu, arriskuan jarri 
eta abar ez duen bitartean, giza saiakerek Nazio Batuen 2030 agendaren 
helburuek edo/eta Parisko akordioek konponduko al dituzte gizateriak 
dituen arazoak? 
 
Nazio Batuen Historia 

Nazio Batuen Erakundea 1945eko urriaren 24an sortu eta ezarri zen, 
Bigarren Mundu Gerraren ostean, halako beste gatazka bat saihesteko 
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eta munduan bakea sustatzen saiatzeko. Bere sorreran, NBEk 51 estatu 
kide zituen; orain 193 dira. 

Nazio Batuen Erakundea sortu zenetik ehunka, milaka ez bada, gatazka 
egon dira munduan zehar, baina oraindik ez dugu izan hirugarren Mundu 
Gerra deritzoguna. 

Frantzisko Aita Santuak eta beste buruzagi erlijioso askok sustatu nahi 
duten erlijio arteko eta ekumeniko agenda motarekin konbinatuta, bakea 
eta oparotasuna ekarriko ditu. 

Hala ere, Nazio Batuen Erakundeak hori egiteko duen ibilbidea ez da ona 
izan. Nazio Batuen Erakundea sortu zenetik gatazka armatu ugariez gain, 
milioika bat gose, errefuxiatuak edo/eta oso pobreak dira. 

Milurtekoko Garapen Helburuak ezartzeari ekin zion . Zortzi «garapen-
helburu» zituen, baina horrek ez zuen lortu, NBEren beraren arabera ere. 
Beraz, 2015ean, bere “17 Garapen Iraunkorrerako Helburu” izenekoak 
onartu ziren. Batzuk baikorrak dira. Batzuek fantasia utopikotzat dute. 

Utopiari dagokionez, 2016ko maiatzaren 6an, Frantzisko Aita Santuak 
esan zuen bere elizak kontinente hori lortzen lagundu zezakeen Europako 
utopia gizatiar batekin amesten zuela. Hala ere, Aita Santuaren ametsa 
amesgaizto bihurtuko da (cf. Apokalipsia 18). 

Lankidetza eta arrakasta izan daiteke, baina... 

Merriam Webster-en Hiztegiak dio utopia "gobernua, legeak eta baldintza 
sozialak ezin hobeak diren irudimenezko leku bat" dela. Bibliak irakasten 
du gizadiak ezin dituela bere arazoak konpondu: 

23. Jauna, badakit gizonaren bidea ez dela bere baitan; Ez dago 
bere urratsak zuzentzeko ibiltzen den gizakiarengan. (Jeremias 
10:23, NKJV zehar, bestela adierazi ezean) 

Bibliak irakasten du nazioarteko lankidetzak porrot egingo duela: 
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16. Suntsipena eta miseria beren bideetan daude; 17 Eta bakearen 
bidea ez dute ezagutu. 18. Ez dago Jainkoaren beldurrik haien 
begien aurrean. (Erromatarrek 3:16-18) 

Hala ere, gizaki asko gizarte utopiko baten ikuspegiaren alde lanean ari 
dira eta batzuetan erlijioa inplikatzen saiatzen dira. Baina ia inor ez dago 
prest egiazko Jainko bakarraren bideak jarraitzeko. Ez da Nazio Batuen 
edo Vatikanoaren helburuetarako aurrerapenik izango ez dela. Izango dira 
batzuk (eta helburu asko onak dira), baita atzerapauso batzuk ere. 

Egia esan, eta ziurrenik gatazka masiboaren ondoren, nazioarteko bake 
akordio mota bat adostu eta berretsiko da (Daniel 9:27). Hala denean, 
askok gezurrezko joera izango du gizateriak gizarte baketsuago eta 
utopikoago bat sortuko duela. 

Asko hartuko dituzte nazioarteko "aurrerapen utopikoek" (ik. Ezekiel 
13:10), baita hainbat seinale eta mirariak ere (2 Tesalonikarrei 2:9-12). 
Baina Bibliak dio bake hori ez dela iraungo (Daniel 9:27; 11:31-44), 
buruzagiek esan dezaketen arren (1 Tesalonikarrei 5:3; Isaias 59:8). 

 

Jesusez gain (ik. Joan 15,5; Mateo 24,21-22), gizateriak «gaur egungo 
garai gaizto» honetan utopia ekar dezakeen ideia ebanjelio faltsua da 
(Galatasi 1,3-10). 

Gizateria bakarrik ezin bada utopia benetan sortzeko, posible al da 
edozein utopia? 

Bai. 

Jainkoaren Erreinuak planeta hau eta, geroago, eternitate guztia, izugarri 
hobetuko du. 
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2. Dwaro yie ne Yesu Kristo kaka Jawar mari 
kendo? 

Bibliak irakasten du gizarte utopiko batek, Jainkoaren Erreinua izenekoak, 
giza gobernuak ordezkatuko dituela (Daniel 2:44; Apokalipsia 11:15; 19:1-
21). 

Jesusek bere ministerio publikoa hasi zuenean , Jainkoaren Erreinuaren 
ebanjelioa predikatzen hasi zen . Hona hemen Markek jakinarazitakoa: 

14 Joanes presondegian sartu ondoren, Jesus Galileara etorri zen, 
Jainkoaren erreinuaren ebanjelioa predikatzen zuela, 15 eta 
esanez: «Bete da denbora, eta hurbil da Jainkoaren erreinua. 
Damu zaitez, eta sinistu ebanjelioan” (Mk 1,14-15). 

Ebanjelio terminoa , euangelion gisa transliteratutako grezierazko hitzetik 
dator eta "mezu ona" edo "albiste ona" esan nahi du. Itun Berrian, 
ingelesezko "erreinua" hitza, Jainkoaren erreinuarekin lotuta, gutxi 
gorabehera 149 aldiz aipatzen da NKJVn eta 151 Douay Rheims Biblian . 
Basileia gisa transliteratutako grezierazko hitzetik dator, erregearen 
erregela edo erreinua adierazten duena. 

Giza erreinuek, baita Jainkoaren erreinuak ere, errege bat dute 
(Apokalipsia 17:14), eremu geografiko bat hartzen dute (Apokalipsia 
11:15), arauak dituzte (Isaias 2:3-4; 30:9) eta dituzte. gaiak (Lk 13:29). 

Hona hemen Mateok jasotzen duen Jesusen lehen irakaspen publikoa: 

23. Eta Jesus Galilea guzian barrena ibili zen, beren sinagogetan 
iracasten, erreinuko Ebanjelioa predikatzen (Mateo 4:23). 

Mateok ere idatzi du: 
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35 Orduan, Jesus hiri eta herri guztietan zehar ibili zen, beren 
sinagogetan irakasten, erreinuko Ebanjelioa predikatzen (Mateo 
9:35). 

Itun Berriak erakusten du Jesus betiko errege izango dela: 

33. Eta Jakoben etxearen gainean errege izango da betiko, eta bere 
erreinua ez da amaierarik izango (Lk 1:33). 

Lukasek dio Jesus bidali zuen helburua Jainkoaren Erreinua predikatzea 
zela. Kontuan izan Jesusek irakatsi zuena: 

43 Hark esan zien: «Jainkoaren erreinua beste hiriei ere predikatu 
behar diet, horretarako bidalia izan naizelako» (Lk 4:43). 

Entzun al duzu inoiz predikatu hori? Inoiz konturatu al zinen Jesusek bidali 
izanaren helburua Jainkoaren Erreinua predikatzea zela? 

Lukasek ere dio Jesus joan zela Jainkoaren Erreinua predikatu zuela: 

10. Eta apostoluak, itzuli ziranean, esan zioten egin zuten guzia. 
Orduan hartu zituen, eta alde batera joan zen, Betsaida deitzen 
den hiriko leku huts batera. 11. Baina jendetzak hori jakin zuenean, 
jarraitu zioten; eta jaso zituen eta Jainkoaren erreinuaz hitz egin 
zien (Lk 9:10-11). 

Jesusek irakatsi zuen Jainkoaren Erreinuak lehentasun nagusia izan behar 
zuela Berari jarraituko ziotenentzat: 

33 Baina bila ezazu lehenik Jainkoaren erreinua eta haren 
zuzentasuna (Mateo 6:33). 

31 Baina bilha çaitezte Iaincoaren resuma, eta gauça hauc guciac 
gehituren çaizquiçue. 32 Ez izan beldur, artalde txikia, zure Aitaren 
atsegin ona baita zuei erreinua ematea (Lk 12:31-32). 
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Kristauek BILATU behar dute LEHENENGO Jainkoaren Erreinua. Hori 
egiten dute lehentasun nagusia Kristok bizi nahi lukeen moduan biziz eta 
bere itzulerari eta erreinuari begira. Hala ere, Kristo aitortzen duten 
gehienek ez dute lehenik Jainkoaren Erreinua bilatzen, zer den ere ez 
dakite. Askok faltsuki uste dute munduko politikan parte hartzea dela 
Jainkoak kristauengandik espero duena. Jainkoaren erreinua ulertu ezean, 
ez dute egiten 

bizi edo ulertu zergatik den gizateria hain akatsa. 

Kontuan izan, halaber, erreinua artalde txiki bati emango zaiola (ik. 
Erromatarrei 11:5). Umiltasuna behar da benetako artalde txikiaren parte 
izateko prest egoteko. 

Jainkoaren Erreinua ez da oraindik ezarri Lurrean 

Jesusek irakatsi zuen bere jarraitzaileek otoitz egin behar zutela erreinua 
etortzeko, horregatik ez dute dagoeneko jabetzen: 

9. Zeruko gure Aita, santifikatu bedi zure izena. 10 Etor zaitez zure 
erreinua. Egin bedi zure borondatea (Mateo 6:9-10). 

Jesusek bere ikasleak bidali zituen Jainkoaren Erreinua iragartzera: 

1 Orduan bere hamabi discipuluac dei ceçan, eta eman ciecén 
deabru gucien gainean boterea eta autoritatea, eta eritasunen 
sendatzeco. 2 Jainkoaren erreinua predikatzera bidali zituen (Lk 
9:1-2). 

Jesusek irakatsi zuen bere presentzia bakarrik ez zela erreinua, erreinua 
ez baitzen Lurrean ezarri orduan, horregatik egin zuen orduan bere 
izenean deabruak kanporatu ez zituena: 

28 Baina baldin Jainkoaren Espirituaz deabruak kanpora botatzen 
baditut, ziur aski Jainkoaren erreinua etorri da zuen gainera 
(Mateo 12:28). 
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Egiazko erreinua etorkizunean dago, ezta hemen orain Markosek 
erakusten duen bezala: 

47. Eta zure begiak bekatu egiten bazaitu, atera ezazu. Hobe duzu 
Jainkoaren erreinuan begi bakarrarekin sartzea, bi begi edukitzea 
baino... (Mk 9:47). 

23 Jesusek ingurura begiratu eta bere ikasleei esan zien: «Ze zaila 
den aberastasunak dituztenak Jainkoaren erreinuan sartzea!». 24. 

Eta diszipuluak harrituta zeuden haren hitzekin. Baina Jesusek 
berriro erantzun eta esan zien: «Seme-alabak, zein zaila den 
aberastasunetan konfiantza dutenak Jainkoaren erreinuan 
sartzea! 25 Errazagoa da gamelu bat orratzaren begitik pasatzea, 
aberats bat Jainkoaren erreinuan sartzea baino» (Mk 10:23-25). 

25 Ziur diotsuet, ez dudala gehiago edango mahatsondoko 
fruitutik, Jainkoaren erreinuan berria edaten dudan egunera 
arte» (Mk 14:25). 

43 Jose Arimateakoa, kontseiluko kide nabarmena, bera 
Jainkoaren erreinuaren zain zegoena, etorri eta ausartu zen... (Mk 
15:43). 

Jesusek irakatsi zuen erreinua ez dela gaur egungo mundu honetako 
parte: 

36 Jesusek erantzun zion: «Nire erreinua ez da mundu honetakoa. 
Nire erreinua mundu honetakoa balitz, nire zerbitzariek borroka 
egingo lukete, ni juduen esku utzi ez nadin; baina orain nire 
erreinua ez da hemengoa” (Joan 18:36). 

Jesusek irakatsi zuen erreinua etorriko dela bere Errege gisa itzuli 
ondoren: 

31 «Gizonaren Semea bere aintzan datorrenean eta aingeru santu 
guztiak berarekin, orduan eseriko da bere aintzaren tronuan. 32. 
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Herri guziak bilduko dira haren aitzinean, eta elkarrengandik 
bereiziko ditu, artzainak bere ardiak ahuntzetatik banatzen dituen 
bezala. 33. Eta ezarriko ditu ardiak bere eskuinaldean, baina 
ahuntzak ezkerrean. 34 Orduan Erregeak esango die bere 
eskuinaldean daudenei: «Zatozte, nire Aitaren bedeinkatuak, 
heredatu ezazute munduaren sorreratik prestatutako erreinua 
(Mateo 25:31-34). 

Jainkoaren Erreinua hemen ez dagoenez, ez dugu benetako utopiarik 
ikusiko hura ezarri arte. Gehienek Jainkoaren erreinua ulertzen ez 
dutenez, ez dute ulertzen nola funtzionatzen duen bere gobernu 
maitagarria. 

Jainkoaren Erreinua ez da etorriko “jentilen betetasuna sartu arte” 
(Erromatar 11:25)—eta hori ez da oraindik gertatu. 

Nolakoa zela esan zuen Jesusek erreinua? 

Jesusek Jainkoaren Erreinua nolakoa den azaldu zuen: 

26 Eta esan zuen: «Jainkoaren erreinua da gizonak hazia lurrean 
barreiatuko balu bezala, 27 eta gauez lo egin eta egunez jaikiko 
balitz, eta hazia kimatu eta haziko litzateke, berak ez daki nola. 28. 

Zeren lurrak berez ekartzen ditu laboreak: lehenik amola, gero 
burua, eta gero buruko ale osoa. 29 Baina alea heltzen denean, 
berehala sartzen du igitaia, uzta iritsi baita» (Mk 4:26-29). 

18 Orduan esan zuen: «Nola da Jainkoaren erreinua? Eta zerekin 
alderatuko dut? 19. Gizon batek bere baratzean artu zuen 
mostaza-haziaren antzekoa da; eta hazi eta zuhaitz handi bihurtu 
zen, eta zeruko txoriak habia egin zuten bere adarretan». 20. Eta 
berriz esan zuen: «Zerrekin alderatuko dut Jainkoaren erreinua? 
21 Legamia bezalakoa da, emakume batek hartu eta hiru neurritan 
ezkutatu zuena, guztia legamia izan arte» (Lk 13:18-21). 
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Parabola hauek iradokitzen dute, hasieran, Jainkoaren Erreinua nahiko 
txikia dela, baina handi bihurtuko dela. 

Luke-k ere grabatu zuen: 

29 Ekialdetik eta mendebaldetik, iparraldetik eta hegoaldetik 
etorriko dira, eta Jainkoaren erreinuan eseriko dira (Lk 13:29). 

Horrela, Jainkoaren Erreinuak mundu osoko jendea izango du. EZ da 
arbaso israeldarrak edo talde etniko zehatzak dituztenentzat mugatuko. 
Erreinu honetan eseriko da jendea, leku guztietakoa. 

Luke 17 eta Erreinua 

Luke 17:20-21 batzuk nahastu egiten ditu. Baina horretara iritsi aurretik, 
ohartu jendeak Jainkoaren Erreinuan jango duela: 

15 «Zorionekoa Jainkoaren erreinuan ogia jango duena!» (Lk 
14:15). 

Jendeak (etorkizunean) Jainkoaren Erreinuan jango denez, ez da orain 
beren bihotzetan albo batera utzitako zerbait, Luke 17:21-en itzulpen 
okerrak / gaizki-ulertzeak kontrakoa iradokitzen duten arren. 

Lukas 17:20-21-ren Moffatt-en itzulpenak lagun dezake batzuek ulertzen: 

20 Fariseoek Jainkoaren Erreinua noiz etorriko zen galdetu 
ziotenean, erantzun zien: «Ez da Jainkoaren Erreinua etorriko 
zuek ikustea espero duzuen bezala; 21 Inork ez du esango: 
«Hemen dago» edo «Hor dago», zeren orain zure artean baitago 
Jainkoaren Erreinua». (Luke 17:20-21, Moffatt; ikus NASB eta ESV 
itzulpenak ere) 

Kontuan izan Jesus bihurtu gabeko, haragizko eta hipokrita fariseuekin 
hitz egiten ari zela. Jesusek "erantzun zien": fariseuak izan ziren Jesusi 
galdera egin ziotenak. Uko egin zioten hura aitortzeari. 
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ELIZAN zeuden? Ez! 

Jesus ere ez zen laster antolatuko zen eliza bati buruz ari. Ezta gogoan 
edo bihotzean dauden sentimenduez ari zen. 

Jesus bere ERREIGNATUZ ari zen! Fariseuek ez zioten galdetzen eliza bati 
buruz. Ez zekiten ezer laster hasiko zen Testamentu Berriko elizaz. Ez 
zuten sentimendu polit mota bati buruz galdetzen. 

Baten batek uste badu Jainkoaren Erreinua ELIZA dela - eta Jainkoaren 
Erreinua fariseuen barnean zegoen - ELIZA fariseuen barruan al zegoen? 
Argi dago ezetz! 

Halako ondorio bat barregarria da, ezta? Itzulpen protestante batzuek 
Lukas 17:21 zati bat "Jainkoaren erreinua zure baitan" bezala itzultzen 
duten bitartean (NKJV/KJV), Jerusalem New Biblia Katolikoak ere zuzen 
itzultzen du "Jainkoaren erreinua zure artean dago". 

Jesus zen fariseuen artean, artean. Orain, fariseuek Jainkoaren Erreinuari 
begira zeudela uste zuten. Baina gaizki ulertu zuten. Jesusek azaldu zuen 
ez zela tokiko Erresuma bat edo mugatua izango juduentzat bakarrik, 
haiek uste zuten bezala (ezta eliza bat orain batzuek uste duten bezala ). 
Jainkoaren Erreinua ez litzateke jendeak adierazi edo ikus ditzakeen giza 
erreinu eta ikusgarri askotako bat besterik izango, eta esan: “Hau da, 
hemen”; edo "hori da Erreinua, han". 

Jesus, bera, Erreinu horretako ERREGE izateko jaio zen, argiro Pilatori 
esan zion bezala (Joan 18:36-37). Uler ezazu Bibliak "erregea" eta 
"erreinua" terminoak elkarren ordez erabiltzen dituela (adibidez, Daniel 
7:17-18 , 23 ). Etorkizuneko Jainkoaren Erreinuko ERREGEA zegoen, 
orduan eta han, fariseuen ondoan zutik. Baina ez zuten haien erregetzat 
aitortuko (Joan 19:21). Itzultzen denean, munduak baztertuko du 
(Apokalipsia 19:19). 

Jesusek, Luke 17ko hurrengo bertsoetan, bere bigarren etorrera 
deskribatzen jarraitu zuen, Jainkoaren Erreinuak LURR GUZTIA 
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gobernatuko duenean (Moffatt-ekin jarraituz kapitulu honetan 
koherentzia izateko): 

22 Bere dizipuluei esan zien: «Etorriko dira egunak, non alferrik eta 
alferrik desiratzen duzue gizonaren Semearen egun bat ere 
izateko. 23 Gizonek esango dute: «Hona hemen!». — Ikusi, hor 
dago! baina ez irten, ez lasterka haien atzetik, 24 zeren zeruaren 
alde batetik bestera distiratzen den tximista bezala , hala izango 
da gizakiaren Semea bere egunean. 25 Baina lehen sufrimendu 
handiak jasan behar ditu eta oraingo belaunaldiak arbuiatua izan 
behar du. (Lk 17:22-25, Moffatt) 

tximista distira aipatzen zuen , Mateo 24:27-31n bezala, bere bigarren 
etorrera mundu osoa ERREGULATZEKO deskribatuz. Jesusek ez du esaten 
bere herriak ezin izango duela hura ikusi itzultzean. 

Jendeak ez du bere ERREGE gisa aitortuko (Apokalipsia 11:15) eta Haren 
aurka borrokatuko du (Apokalipsia 19:19)! Askok pentsatuko dute Jesusek 
Antikristoa ordezkatzen duela. Jesusek ez zuen esaten Jainkoaren 
Erreinua fariseu horien baitan zegoenik; beste nonbait esan zien ez zirela 
Erreinuan egongo haien hipokresiagatik (Mateo 23:13-14). Jesusek ere ez 
zuen esaten Eliza Erreinua izango zela. 

Jainkoaren Erreinua gizakiek egunen batean SARTU ahal izango duten 
zerbait da - justuen berpizkundean bezala! Hala ere, Abraham eta 
gainerako patriarkak ere ez daude oraindik (ik. Hebrearrei 11,13-40). 

Ikasleek bazekiten Jainkoaren Erreinua ez zegoela haien baitan 
pertsonalki orduan, eta honela agertu behar zela, Lukas 17:21 ondoren 
etorri zena, erakusten duena: 

11 Gauza hauek entzutean, beste parabola bat esan zuen, 
Jerusalemen ondoan zegoelako eta Jainkoaren erreinua berehala 
agertuko zela uste zutelako (Lk 19:11). 

Erreinua argi eta garbi etorkizunean zegoen 
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Nola jakin dezakezu Erreinua gertu dagoen ala ez? Galdera horri aurre 
egiteko, Jesusek gertaera profetikoak zerrendatu zituen (Lukas 21:8-28) 
eta gero irakatsi zuen: 

29 Begira pikondoari eta zuhaitz guztiei. 30 Dagoeneko hazten ari 
direnean, zuek ikusten eta badakizue uda gertu dagoela. 31 Zuek-
ere, gauza hauek gertatzen ari direla ikustean, jakin ezazue 
hurbil dagoela Jainkoaren erreinua (Lk 21:29-31). 

Jesusek bere herriak gertaera profetikoak jarraitzea nahi zuen Erreinua 
noiz etorriko zen jakiteko. Jesusek beste nonbait bere herriari esan zion 
gertaera profetikoei begira eta arreta jartzeko (Luke 21:36; Markos 13:33-
37). Jesusen hitzak gorabehera, askok gutxiesten dute profetikoki 
lotutako munduko gertaerak ikustea. 

Lukas 22 eta 23-n, Jesusek berriro erakutsi zuen Jainkoaren Erreinua 
irakatsi zuenean etorkizunean beteko zen zerbait zela: 

15 «Desio sutsuz nahi izan dut Pazko hau zuekin jatea sufritu baino 
lehen; 16 Zeren diotsuet, ez dudala gehiago jango Jainkoaren 
erreinuan bete arte». 17. Orduan, kopa hartu eta eskerrak eman 
zizkion, eta esan zuen: «Har ezazue hau eta banatu ezazute zuen 
artean; 18 Zeren diotsuet, ez dudala mahatsondoaren fruitutik 
edango Jainkoaren erreinua etorri arte» (Lk 22:15-18). 

39 Baina harekin gurutziltzatu ziren gaiztagin horietako bat 
blasfematzen ari zen, eta esan zuen: «Zu Mesias bazara, salbatu 
zeure burua eta salbatu gu ere». 40. Eta bere lagunak errieta egin 
zion eta esan zion: «Ez al zara Jainkoaren beldurrik ere? Zeren zu 
ere harekin kondenatzen zaude. 41 Eta guk zuzenki, duin garelako, 
egin dugunaren arabera ordaintzen gaituzte, baina honek ez du 
ezer txarrik egin». 42 Eta Jesusi esan zion: «Ene Jauna, gogoratu 
nitaz zure Erreinura sartzean». 43 Baina Jesusek esan zion: «Egia 
esan, gaur nirekin egongo zarela Paradisuan». (Luke 23:39-43, 
arameoa ingelesez) 
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Jainkoaren Erreinua ez zen etorri Jesus hil bezain pronto Markosek eta 
Lukasek erakusten digutenez: 

43 Jose Arimateakoa, kontseiluko kide nabarmena, bera 
Jainkoaren erreinuaren zain zegoena, etorri eta ausartu zen... (Mk 
15:43). 

51 Arimateakoa zen, juduen hirikoa, bera ere Jainkoaren 
erreinuaren zain zegoen (Lk 23:51). 

Berpizkundearen ondoren (1 Korintoarrei 15:50-55) kristauak berriro 
jaioko dira Jainkoaren Erreinuan sartzeko, Joanek dioen bezala: 

3 Jesusek erantzun zion: «Egiaz diotsut, inork berriro jaio ezean, 
ezin duela ikusi Jainkoaren erreinua». 4 Nikodemok esan zion: 
«Nola jaio daiteke gizon bat zahartuta? Bigarren aldiz sartu al 
daiteke amaren sabelean eta jaio daiteke?». 5 Jesusek erantzun 
zion: «Benetan diotsuet, bat urez eta Espiritutik jaio ez bada, ezin 
da Jainkoaren erreinuan sartu (Joan 3:3-5). 

Jainkoaren herriak bakarrik ikusiko du Jainkoaren azken milurtekoaren 
erreinua. 

Orain, mesedez, ulertu gehiago, Jesus berpiztu ondoren, Jainkoaren 
Erreinuari buruz irakatsi zuela berriro: 

3 Bere sufrimenduaren ondoren bizirik agertu zen froga hutsezin 
askoren bidez, berrogei egunez ikusirik eta Jainkoaren erreinuari 
dagozkion gauzez mintzatuz (Eginak 1:3). 

Jesusek eman zituen lehen eta azken sermoiak Jainkoaren Erreinuari 
buruzkoak ziren! Jesus mezulari gisa etorri zen Erreinu horri buruz 
irakasteko. 

Jesusek ere Juan apostoluari idatzi zion lurrean izango zen Jainkoaren 
milurteko erreinuari buruz. Kontuan izan zer idatzi zion Johni: 



 

20 
 

4. Ikusi nituen Jesusen lekukotasunagatik eta Jainkoaren hitzagatik 
burua moztu zutenen arima, piztia edo haren irudia gurtu ez 
zutenak, eta haren marka kopetan edo eskuetan jaso ez zutenak. 
Eta Kristorekin bizi eta errege izan ziren mila urtez (Apokalipsia 
20:4). 

Lehen kristauek irakatsi zuten milurteko Jainkoaren Erreinua lurrean 
egongo zela eta munduko gobernuak ordezkatuko zituela Bibliak 
irakasten duen moduan (ik. Apokalipsia 5:10, 11:15). 

Zergatik, Jainkoaren Erreinua hain garrantzitsua bada, gehienek ez dute 
horren berri askorik entzun? 

Neurri batean, Jesusek misteriotzat jo zuelako: 

11. Eta esan zien: «Zuei eman zaie Jainkoaren erreinuko misterioa 
ezagutzea; baina kanpoan daudenei, gauza guztiak paraboletan 
datoz (Mk 4:11). 

Gaur egun ere, Jainkoaren benetako Erreinua misterio bat da 
gehienentzat, Jainkoaren planaren zati handi bat bezala (ikusi ere gure 
doako liburua, www.ccog.org helbidean : JAINKOAREN PLANAREN 
MISTERIOA Zergatik sortu zuen Jainkoak ezer? Zergatik egin zaitu 
Jainkoak? ? ). 

Kontuan izan, halaber, Jesusek esan zuela amaiera (adinaren) iritsiko dela 
(laster) Erreinuko ebanjelioa mundu osoan LEKGO bezala predikatu eta 
gero : 

14. Eta erreinuko ebanjelio hau mundu guzian predikatuko da 
nazio guziei testigantza gisa, eta orduan etorriko da amaiera 
(Mateo 24:14). 

Jainkoaren Erreinuaren ebanjelioa aldarrikatzea garrantzitsua da eta 
amaierako garai hauetan bete behar da. “Mezu ona” da, gizateriaren 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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gaitzei benetako itxaropena eskaintzen dielako, buruzagi politikoek 
irakatsi dezaketen arren. 

Jesusen hitzak kontuan hartzen badituzu, argi geratu behar da benetako 
eliza kristaua orain erreinuko ebanjelio hori aldarrikatu behar duela. 
Hau izan behar du Elizaren lehentasun nagusia. Eta hori behar bezala 
egiteko, hainbat hizkuntza erabili behar dira. Hau da Jainkoaren 
Etengabeko Elizak egiten ahalegintzen dena. Eta horregatik liburuxka hau 
hainbat hizkuntzatara itzuli da. 

Jesusek irakatsi zuen gehienek EZ zutela bere bidea onartuko: 

13 Sartu ate estutik; zeren zabala baita atea eta zabala 
suntsipenera daraman bidea, eta asko dira hortik sartzen direnak. 
14. Zeren estua baita atea eta zaila baita bizitzara daraman bidea, 
eta gutxi dira aurkitzen dutenak. (Mateo 7:13-14) 

Jainkoaren Erreinuaren ebanjelioak bizitzara eramaten du! 

Interesgarria izan daiteke kristau gehienek ahazten badirudi ere Kristoren 
enfasia Jainkoaren Erreinuaren ebanjelioa predikatzen zuela, teologo eta 
historialari laikoek askotan ulertu izan dutela Bibliak benetan irakasten 
duena. 

Hala ere, Jesusek berak espero zuen bere ikasleek Jainkoaren Erreinuaren 
ebanjelioa irakastea (Lk 9: 2,60 ). Etorkizuneko erreinua Jainkoaren 
legeetan oinarrituko denez, bakea eta oparotasuna ekarriko ditu, eta aro 
honetako lege horiek betetzeak benetako bakea dakar (Salmoa 119:165; 
Efesoarrei 2:15). 

Eta Itun Zaharreko Eskrituretan ezaguna zen erreinuaren berri on hau. 
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3. Aseketho kendo owinjore mondo ayud 
kum mari? 

Jesusen lehen eta azken sermoia grabatutako Jainkoaren Erreinuaren 
ebanjelioa aldarrikatzea izan zen (Markos 1:14-15; Eginak 1:3). 

Jainkoaren erreinua Jesusen garaiko juduek zerbait jakin beharko luketen 
zerbait da, beren Eskrituretan aipatzen zen bezala, gaur egun Itun Zaharra 
deitzen duguna. 

Danielek Erreinuari buruz irakatsi zuen 

Daniel profetak idatzi zuen: 

40. Eta laugarren erreinua burdina bezain sendo izango da, burdina 
puskatu eta dena apurtzen duen heinean; eta birrintzen duen 
burdina bezala, erreinu horrek puskatuko ditu eta beste guztiak 
birrinduko ditu. 41. Oinak eta behatzak, zati batean buztinezko 
buztinezkoak eta beste zati batean burdinazkoak ikusi dituzun 
bitartean, banatuko da erreinua; hala ere, burdinaren indarra 
bertan izango da, burdina zeramikazko buztinarekin nahastuta 
ikusi zenuen bezala. 42 Eta oinen behatzak neurri batean 
burdinazkoak eta beste zati batean buztinezkoak ziren bezala, 
halaxe izango da erreinua neurri batean sendoa eta zati batean 
hauskorra. 43 Burdina zeramikazko buztinarekin nahastuta ikusi 
zenuen bezala, gizakien haziarekin nahastuko dira; baina ez dira 
bata besteari atxikiko, burdina buztinarekin nahasten ez den 
bezala. 44. Eta errege hauen egunetan ezarriko du zeruko Jainkoak 
inoiz suntsituko ez den erreinu bat; eta erreinua ez da beste 
herrien esku utziko; hautsi eta hondatuko ditu erreinu hauek 
guztiak, eta betiko iraungo du (Daniel 2:40-44). 

18. Baina Goi-goikoaren sainduek erreinua artuko dute, eta betiko 
jabetuko da erreinua, betiko eta sekulako. (Daniel 7:18). 
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21 «Begira nengoen; eta adarra bera sainduen aurka gerra egiten 
ari zen, eta haien aurka gailentzen zen, 22 Egunen Antzinakoa etorri 
arte, eta epai bat egin zen Goi-Goikoaren sainduen alde, eta 
sainduek erreinuaren jabe izateko garaia iritsi zen. . (Daniel 7:21-
22) 

Danielengandik, Jainkoaren Erreinuak mundu honetako erreinuak suntsitu 
eta betiko iraungo duen garaia iritsiko dela jakiten dugu. Erreinu hau 
jasotzeko sainduek beren parte izango dutela ere ikasten dugu. 

Danielen profezien zati asko XXI. mendeko gure garaikoak dira . 

Erreparatu Itun Berriko pasarte batzuei: 

12 «Ikusi dituzun hamar adarrak oraindik erreinurik jaso ez duten 
hamar errege dira, baina ordubetez aginpidea jasotzen dute 
piztiarekin errege gisa. 13. Hauek gogo bakarrekoak dira, eta 
emango diote beren boterea eta aginpidea piztiari. 14. Hauek 
Bildotsaren aurka gerra egingo dute, eta Bildotsak garaituko ditu, 
Jauntxoen Jauna eta Erregeen Erregea baita; eta harekin 
daudenak deituak, aukeratuak eta leialak dira». (Apokalipsia 
17:12-14) 

Beraz, Itun Zaharrean zein Berrian ikusten dugu amaierako denboraren 
lurreko erreinua hamar zati izango duen kontzeptua eta Jainkoak suntsitu 
eta bere erreinua ezarriko duela. 

Isaiasek Erreinuari buruz irakatsi zuen 

Jainkoak inspiratu zuen Isaias Jainkoaren Erreinuaren lehen zatiari buruz 
idazteko, milurtekoa izenez ezagutzen den mila urteko erregealdia, 
honela: 

1. Jeseren zurtoinetik hagatxo bat aterako da, eta bere 
sustraietatik adar bat sortuko da. 2 Jaunaren Espiritua beraren 
gainean geldituko da, jakinduriaren eta adimenaren Espiritua, 



 

25 
 

aholku eta indarren Espiritua, ezagutzaren eta Jaunaren 
beldurraren Espiritua. 

3. Bere atsegina Jaunaren beldurra da, eta ez du bere begien 
ikusmenez epaituko, Ezta bere belarriak entzuteagatik erabakiko; 
4. Baina zuzentasunez epaituko ditu pobreak, eta zuzentasunez 
erabakiko ditu 

lurreko otzanentzat ; Bere ahoko makilaz joko du lurra, eta bere 
ezpainetako hatsaz gaiztoak hilko ditu. 5. Zuzentasuna izanen da 
bere gerriaren gerrikoa, eta leialtasuna bere gerriko gerrikoa. 

6 « Otsoa ere bildotsarekin biziko da, lehoinabarra ahuntzarekin 
etzango da, txahal eta lehoi gaztea eta lodiarekin batera; Eta haur 
txiki batek gidatuko ditu. 7. Behia eta hartza bazkatuko dira; Beren 
haurrak elkarrekin etzango dira; Eta lehoiak lastoa jango du idiak 
bezala. 8. Erizatzen ari den umeak kobraren zuloan jolastuko du, 
eta haurrak txintxoak eskua sartuko du sugegorriaren zuloan. 9. Ez 
dute gaitzik eta hondatuko Nire mendi santu osoan, zeren lurra 
Jaunaren ezagutzaz beteko da urak itsasoa estaltzen duten 
bezala. 

10 «Eta egun hartan Jeseren sustraia izango da, herriaren bandera 
gisa jarriko duena; Zeren jentilak haren bila ibiliko dira, eta haren 
atsedenlekua ospetsua izango da». (Isaias 11:1-10) 

Hau Jainkoaren Erreinuaren lehen zatia edo lehen fase gisa aipatu dudan 
arrazoia hau da, fisikoa izango den garaia dela (hiri santua, Jerusalem 
Berria zerutik jaisten den garaiaren aurretik, Apokalipsia 21) eta mila urte 
iraungo du. Isaiasek fase honen alderdi fisikoa baieztatu zuen honela 
jarraitu zuenean: 

11 Egun hartan, Jaunak bigarren aldiz ezarriko du bere eskua, 
Asiriatik eta Egiptotik, Patrostik eta Kuxtik, Elametik eta Sinartik, 
Hamatik eta Xinaretik, gelditu zen bere herriaren hondarra 
berreskuratzeko. itsasoko uharteak. 
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12 Ikurrina ezarriko du nazioentzat, eta bilduko ditu Israelgo 
baztertuak, eta bilduko ditu Judako sakabanatutakoak lurreko lau 
bazterretatik. 13. Efraimen bekaizkeria ere aldenduko da, eta 
Judaren etsaiak galduko dira; Efraimek ez dio inbidiarik izango 
Judari, eta Judak ez du Efraim jazarrituko. 14. Baina hegan egingo 
dute filistearren sorbalda mendebalderantz; Elkarrekin Ekialdeko 
jendea arpilatuko dute; Eskua Edom eta Moaben gainean ezarriko 
dute; Eta amontarrak obedituko ditu. 15. Jaunak guztiz suntsituko 
du Egiptoko itsasoko mihia; Bere haize indartsuarekin bere 
ukabila astinduko du ibaiaren gainean, eta zazpi erreketan jo, eta 
gizonak oinetako lehorretan zeharkatuko ditu. 16. Bide bat izango da 

Asiritik geratuko den bere herriaren aztarnarentzat, Israelentzat 
izan zen bezala Egipto lurretik igo zen egunean. (Isaias 11:11-16) 

Isaias ere inspiratu zen idaztera: 

2. Azken egunetan gertatuko da Jaunaren etxeko mendia mendien 
gailurrean ezarriko dela, eta muinoen gainetik goratua; Eta nazio 
guztiak bertara joango dira. 3. Jende asko etorriko da eta esango 
dute: «Zatoz, eta goazen Jaunaren mendira, Jakoben Jainkoaren 
etxera; Bere bideak irakatsiko dizkigu, eta haren bideetan ibiliko 
gara». Zeren Siondik aterako da legea , eta Jaunaren hitza 
Jerusalemdik. 4. Herrien artean epaituko du, eta jende asko 
mehatxatuko du; Euren ezpatak golde bihurtuko dituzte, eta 
beren lantzak inausteko amu; Nazioak ez du ezpata altxatuko 
herriaren aurka, eta ez dute gehiago gerrarik ikasiko. ... 11 

Gizonaren begirada altuak apalduko dira, gizonen harrotasuna 
makurtu egingo da, eta Jauna bakarrik goratua izango da egun 
hartan. (Isaias 2: 2-4,11 ) 

Horrela, lurrean bake garai utopikoa izango da. Azken finean, hau 
betirako izango da, Jesusen agintearekin. Hainbat idazkitan oinarrituta 
(90:4 Salmoa; 92:1; Isaias 2:11; Oseas 6:2), judu Talmudek 1.000 urte 
irauten duela irakasten du (Babiloniar Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 
97a). 

Esan dut , honako hau idaztera ere inspiratu nintzen: 
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6. Zeren guri haur bat jaio zaigu, Seme bat eman zaigu; Eta 
gobernua bere sorbalda gainean egongo da. Eta haren izena 
izango da Miragarria, Aholkulari, Jainko ahaltsua, Aita betiko, 
Bakearen Printzea . 7. Bere gobernuaren eta bakearen handitzetik 
Ez da amaierarik izango, Dabiden tronuan eta bere erreinuaren 
gainean, hura agindu eta epai eta justiziaz finkatzeko Ordutik 
aurrera, baita betiko. Ejerzituen Jaunaren zelak egingo du hori. 
(Isaias 9:6-7) 

Kontuan izan Isaiasek esan zuela Jesus etorriko zela eta gobernu batekin 
erreinu bat ezarriko zuela. Kristo aitortzen duten askok pasarte hau 
aipatzen duten arren, batez ere urtero abenduan, ahaztu egiten dute 
Jesus jaioko zela baino gehiago profetizatzen ari dela. Bibliak erakusten 
du Jainkoaren Erreinuak subjektuen gaineko legeak dituen gobernua 
duela, eta Jesus izango dela haren gainean. Isaiasek, Danielek eta beste 
batzuek profetizatu zuten. 

Jainkoaren legeak maitasunaren bidea dira (Mateo 22:37-40; Joan 15:10) 
eta Jainkoaren Erreinua lege horietan oinarrituta gobernatuko da. 
Horregatik, Jainkoaren Erreinua, munduan zenbat ikusten duten arren, 
maitasunean oinarrituko da. 

Salmoak eta Gehiago 

Ez ziren Daniel eta Isaias bakarrik Jainkoak etorriko Jainkoaren Erreinuari 
buruz idazteko inspiratu zutenak. 

Ezekielek Tribulazio Handiaren garaian sakabanatuta zeuden Israelgo 
tribuetakoak (ez juduak bakarrik) milurteko erreinuan bilduko zirela idatzi 
zuen: 

17 Horregatik, esan: « Hau dio Jainko Jaunak: «Herrietatik bilduko 
zaituztet, sakabanatu zareten herrialdeetatik bilduko zaituztet eta 
Israelgo lurra emango dizut». 18 Hara joango dira. eta handik 
kenduko dituzte haren gauza higuingarri eta higuingarri guztiak. 19 

Orduan, bihotz bat emango diet, eta espiritu berri bat ezarriko 
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diet haien barnean, eta harrizko bihotza kenduko diet haien 
haragitik, eta haragizko bihotza emango diet, 20 Nire estatutuetan 
ibil daitezen eta nire erabakiak bete ditzaten eta egin itzazu; eta 
haiek izango dira nire herria, eta ni izango naiz haien Jainkoa. 21 

Baina haien bihotzak beren gauza higuingarrien eta higuingarrien 
desira jarraitzen dutenei, haien egintzak beren buruetan 
ordainduko ditut, dio Jainko Jaunak. (Ezekiel 11:17-21) 

Israelgo leinuen ondorengoak ez dira gehiago sakabanatuko, baina 
Jainkoaren legeak beteko dituzte eta gauza higuingarriak jateari utziko 
diote (Levitiko 11; Deuteronomio 14). 

Kontuan izan Jainkoaren erreinuko berri onari buruzko salmoetan honako 
hau: 

27. Munduaren ertz guziak oroitu eta itzuliko dira Jaunagana, eta 
nazioen familia guziak zure aurrean adoratuko dute. 28. Zeren 
erreinua Jaunarena da, eta berak nazioen gainean gobernatzen 
du. (Salmoak 22:27-28) 

6. Zure tronua, oi Jainkoa, betikoa da; Zuzentasunaren zetroa da 
Zure erreinuko zetroa . (Salmoak 45:6) 

1 Oi, abestu Jaunari kantu berri bat! Kantatu Jaunari, lur guzia. 2. 

Kantatu Jaunari, bedeinkatu haren izena; Adierazi egunez egun 
bere salbamenaren berri ona. 3. Adierazi bere aintza nazioen 
artean, bere mirariak herri guztien artean. (96:1-3 Salmoak; ikus 1 
Kronikak 16:23-24) 

10. Zure obra guztiek goretsiko zaituzte, Jauna, eta zure sainduek 
bedeinkatuko zaituzte. 11. Zure erreinuaren aintzaz mintzatuko 
dira , eta zure botereaz mintzatuko dira, 12 gizonen semeei haren 
egintza ahaltsuak eta haren erreinuaren aintza ospetsua 
ezagutzera emateko. 13 Zure erreinua betiko erreinua da, Eta zure 
agintea belaunaldi guztietan irauten du. (Salmoa 145:10-13) 
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Itun Zaharreko hainbat idazlek erreinuaren alderdiei buruz ere idatzi 
zuten (adib. Ezekiel 20:33; Abdias 21; Mikeas 4:7). 

Beraz, Jesus Jainkoaren Erreinuaren ebanjelioa irakasten hasi zenean, 
bere hurbileko entzuleek oinarrizko kontzeptua ezagutzen zuten. 
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4. As lamo ni kende kata lamo moro 
amora okbi warii? 

Askok ebanjelioa Jesusen pertsonari buruzko berri ona besterik ez den 
bezala jokatzen duten arren, errealitatea da Jesusen jarraitzaileek 
Jainkoaren Erreinuaren ebanjelioa irakatsi zutela. Hori da Jesusek ekarri 
zuen mezua. 

Paulo apostoluak Jainkoaren eta Jesusen Erreinuari buruz idatzi zuen: 

8. Eta sartu zen sinagogara, eta ausardiaz hitz egin zuen hiru 
hilabetez, Jainkoaren erreinuko gauzez arrazoitzen eta 
konbentzitzen (Eginak 19:8). 

25. Eta egiazki, orain badakit zuek guztiak, zeinen artean joan 
naizen Jainkoaren erreinua predikatzen (Eginak 20:25). 

23. Bada, egun bat izendatu zutenean, anhitz hurbildu zitzaizkion 
bere ostatuan, zeinei Jainkoaren erreinua azaldu eta modu 
solemnean testigantza emanez, Moisesen Legetik eta 
Profeteetatik Jesusi buruz, goizetik arratsaldera arte. … 31 
Jainkoaren erreinua predikatzen eta Jesukristo Jaunari 
dagozkion gauzak ziurtasunez irakasten, inork debekatu gabe 
(Eginak 28:23 , 31 ). 

Kontuan izan Jainkoaren Erreinua ez dela bakarrik Jesusi buruz (nahiz eta 
haren zati nagusia den), Paulok ere Jesusi buruz irakatsi baitzuen 
Jainkoaren Erreinuari buruz irakatsi zuenetik bereizita. 

Paulok ere Jainkoaren ebanjelioa deitzen zuen, baina hori oraindik 
Jainkoaren Erreinuaren ebanjelioa zen: 

9 … predikatu genizuegu Jainkoaren Ebanjelioa… 12 Bere erreinura 
eta aintzara deitzen zaituen Jainkoaren duin ibiliko zaretela. (1 
Tesalonikarrei 2: 9,12 ) 
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Paulok Kristoren ebanjelioa ere deitu zion (Erromatarrak 1:16). Jesusen 
“mezu ona”, berak irakatsi zuen mezua.  

Kontuan izan ez zela Jesukristoren pertsonari buruzko ebanjelio bat edo 
salbazio pertsonalari buruzkoa. Paulok esan zuen Kristoren ebanjelioak 
Jesusi obeditzea, bere itzulera eta Jainkoaren epaia barne hartzen zituela: 

6 … Jainkoak atsekabez ordain ditzala nahasten zaituztenei, 7 eta 
atseden hartzeko gurekin atseden hartzeko, Jesus Jauna bere 
aingeru ahaltsuekin zerutik agertuko denean, 8 su sutan, Jainkoa 
ezagutzen ez dutenenganako mendekua hartuz, eta Jesukristo 
gure Jaunaren ebanjelioa obeditzen ez dutenen gainean. 9 Hauek 
betiko suntsipenarekin zigortuko dituzte Jaunaren aitzinean eta 
bere boterearen aintzatik, 10 Egun hartan bere santuetan 
goraipatu izatera eta sinisten duten guztien artean miretsia 
izatera datorrenean, gure testigantza delako. zuen artean sinetsi 
zen (2 Tesalonikarrei 1:6-10). 

Itun Berriak erakusten du erreinua jasoko dugun zerbait dela, ez orain 
guztiz jabetzen garela: 

28 Astindu ezin den erreinu bat jasotzen ari gara (Hebrearrei 
12:28). 

Jainkoaren Erreinuaren parte izateaz jabetu eta espero dugu orain, baina 
ez gara guztiz sartu. 

Paulok berariaz baieztatu zuen ez dela guztiz sartzen Jainkoaren 
Erreinuan gizaki hilkor gisa , berpizkundearen ondoren gertatzen den 
bezala: 

50. Bada, hau diot, anaiak, haragiak eta odolak ezin dutela 
Jainkoaren erreinua heredatu; ustelkeriak ere ez du ustelkeriaren 
heredatzen. 51. Huna, misterio bat diotsuet: Denok ez dugu lo 
egingo, baina denok aldatuko gara, 52 une batean, begien dirdira 
batean, azken tronpetarekin. Ezen tronpetak joko du, eta 
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hildakoak ustelgaitz piztuko dira, eta gu aldatuko gara (1 
Korintoarrei 15:50-52). 

1 Beraz, agindu dizut Jainkoaren eta Jesukristo Jaunaren aurrean, 
zeinek epaituko baititu biziak eta hilak bere agertzean eta bere 
erreinuan. 

(2 Timoteo 4:1). 

Paulok ez zuen hori bakarrik irakatsi, baizik eta Jesusek Erreinua Jainko 
Aitari emango ziola: 

20. Baina orain Kristo illen artetik piztu da, eta loak hartu dutenen 
lehen fruitu bihurtu da . 21 Ecen guiçonaz herioa içan baita, 
guiçonaz içan baita hilen resurrectionea. 22. Zeren Adamengan 
guziak hiltzen diren bezala, hala Kristorengan guziak bizituko dira. 
23 Baina bakoitza bere ordenan: Kristo lehen fruituak , gero 
Kristorenak diranak bere etorreran. 24 Orduan ethorten da 
amaiera, erreinua Jainko Aitari entregatzen dionean, aginte eta 
aginte eta botere oro amaitzen dituenean. 25. Zeren errege izan 
behar du etsai guztiak bere oinen azpian jarri arte. (1 Korintoarrei 
15:20-25). 

Paulok ere irakatsi zuen injustuek (aginduak hausten dituztenek) ez dutela 
Jainkoaren Erreinua oinordetzan hartuko: 

9. Ez al dakizu bidegabeak ez duela Jainkoaren erreinua 
heredatuko? Ez zaitez engainatu. Ez paharkariek, ez idolatrek, ez 
adulterioek, ez homosexualek, ez sodomiteek, 10 ez lapurrak, ez 
zitikariak, ez mozkorrak, ez irainak, ez lapurtzaileak, ez dute 
Jainkoaren erreinua oinordetzan hartuko (1 Korintoarrei 6:9-10). 

19. Bada aragiaren egintzak agerikoak dira, hauek dira: adulterioa, 
lizunkeria, zikinkeria, lizunkeria, 20 idolatria, sorginkeria, gorrotoa, 
liskarrak, jelosiak, haserreak, anbizio berekoiak, disensioak, 
heresiak, 21 bekaizkeria, hilketak, mozkorkeriak, jostakeriak, eta 
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antzekoak; aldez aurretik esaten dizuet, iraganean ere esan 
dizuedan bezala, halakoak egiten dituztenek ez dutela Jainkoaren 
erreinua oinordeko izango (Galatasi 5:19-21). 

5. Zeren badakizue, ezein idolatria den paharkari, zikin, edo 
zitikeriarik ez duela inolako herentziarik Kristoren eta Jainkoaren 
erreinuan (Efesioarrei 5:5). 

Jainkoak estandarrak ditu eta bekatutik damutzea eskatzen du bere 
erreinuan sartu ahal izateko. Paulo apostoluak ohartarazi zuen batzuek ez 
zutela irakatsiko Jesusen ebanjelioa dela erantzuna, baina beste batek: 

3 Grazia zuei eta bakea Jainko Aitaren eta Jesukristo gure 
Jaunaren partetik, 4 gure bekatuengatik eman baitzuen bere 
burua, gaur egungo mende gaizto honetatik libra gaitzaten, gure 
Jainko eta Aitaren nahiaren arabera, 5 zeini izan bedi aintza. 
betirako. Amen. 6. Harritzen naiz, hain laster, Kristoren grazian dei 
egin zintuztenarengandik aldendu zarela beste Ebanjelio batera, 7 

hau ez den beste Ebanjelio batera; baina badira batzuk traba 
egiten zaituztenak eta Kristoren ebanjelioa okertu nahi dutenak. 8. 

Baina guk, edo zeruko aingeru batek, predikatu dizueguna ez den 
beste ebanjeliorik iragarriko dizuegu ere, madarikatua izan dadila. 
9. Lehen erran dugun bezala, orain berriz diotsuet: baldin 
norbaitek beste ebanjeliorik predikatzen badizue, jaso duzuena 
baino, madarikatua izan dadila. (Galatasi 1:3-9) 

3. Baina beldur naiz, nolabait, sugeak Eva engainatu zuen bere 
astukeriaz, horrela zuen gogoak hondatu ez daitezen Kristoren 
den sinpletasunetik. 4 Ecen baldin ethorten denac, guc predicatu 
ez dugun beste Iesus bat predikatzen badu, edo artu eztuçuen 
beste espiritu bat, edo onartu ez duçuen ebanjelio ezberdin bat, 
ondo jasan dezaçue. (2 Korintoarrei 11:3-4) 

Zein zen "bestea" eta "desberdina" ebanjelioa, benetan faltsua? 

Ebanjelio faltsuak hainbat zati ditu. 
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Orokorrean, ebanjelio faltsua Jainkoari obeditu beharrik ez duzula 
sinestea eta bere bideari leial bizitzen ahalegintzea Jainkoa ezagutzen 
duzula aldarrikatzen duzun bitartean (ik. Mateo 7:21-23). Berekoikeriaz 
bideratu ohi da. 

Sugeak Eva engainatu zuen Ebanjelio faltsu baten alde erortzeko duela ia 
6000 urte (Hasiera 3), eta gizakiek uste izan dute Jainkoa baino hobeto 
dakitela eta beren kabuz ongia eta gaizkia erabaki behar zutela. Bai, Jesus 
etorri ondoren, bere izena sarritan hainbat ebanjelio faltsuri atxikitzen 
zitzaion, eta honek jarraitzen du eta jarraituko du azken Antikristoren 
garaian. 

Orain Paulo Apostoluaren garaian, ebanjelio faltsua, funtsean, egia eta 
akatsen nahasketa gnostiko/mistikoa zen. Gnostikoek, funtsean, uste 
zuten ezagutza berezia zela ezagutza espirituala lortzeko behar zena, 
salbazioa barne. Gnostikoek uste zuten haragiak egiten zuenak ez zuela 
inolako ondorio berezirik eta zazpigarren eguneko Sabbath bezalako 
gaietan Jainkoari obeditzearen aurka zeuden. Halako buruzagi faltsu bat 
Simon Magoa izan zen, Pedro apostoluak ohartarazi zuena (Eginak 8:18-
21). 

Baina ez da Erraza 

Itun Berriak erakusten du Filipek Jainkoaren Erreinua irakatsi zuela: 

5. Orduan Felipe Samariako hirira jaitsi zen eta Kristo predikatu 
zien. … 12 Feliperi sinistu zioten Jainkoaren erreinuari buruzko 
gauzak predikatzen zituen bitartean… (Eginak 8:5,12 ) . 

Baina Jesusek, Paulok eta ikasleek irakatsi zuten ez dela erraza Jainkoaren 
Erreinuan sartzea: 

24. Eta ikusi zuenean Jesusek oso triste jartzen zela, esan zuen: «Ze 
zaila den aberastasunak dituztenak Jainkoaren erreinuan sartzea! 
25 Zeren errazago baita gamelu bat orratzaren begitik pasatzea, 
aberatsa Jainkoaren erreinuan sartzea baino». 
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26 Eta hori entzun zutenek erran zuten: «Nor salba daiteke, 
bada?». 

27 Baina hark esan zuen: «Gizonentzat ezinezkoak diren gauzak 
Jainkoarentzat posible dira». (Lk 18:24-27) 

22 «Tribulazio askoren bitartez Jainkoaren erreinuan sartu behar 
dugu » ( Eginak 14:22). 

3. Jainkoari beti eskerrak eman behar dizkiogu zuengatik, anaiak, 
den bezala 

egokia, zeren zuen fedea izugarri hazten baita, eta zuetariko 
guztien maitasuna ugaritzen baita elkarrengana, 4 beraz, 
Jainkoaren Elizen artean zuetaz harrotzen garela, jasan dituzun 
persekuzio eta tribulazio guztietan zuen pazientzia eta fedeagatik. 
5. Hau da Jainkoaren juizio zuzenaren froga agerikoa, zuek ere 
Jainkoaren erreinuaren dignetzat izan zaitezten, zeñagatik zuek 
ere sufritzen duzuenagatik; 6 Jainkoaren gauza zuzena baita 
atsekabearekin ordaintzea nahasten zaituztenei, 7 eta atseden 
hartu duzuenok gurekin atsedena ematea, Jesus Jauna zerutik 
bere aingeru ahaltsuekin agertzean (2 Tesalonikarrei 1:3-7). ). 

Zailtasunak direla eta, orain batzuk baino ez dira deitzen eta aukeratzen 
aro honetan parte izateko (Mateo 22:1-14; Joan 6:44; Hebrearrei 6:4-6). 
Beste batzuk geroago deituko dira, Bibliak erakusten duenez, «espirituan 
oker egin zutenek ulertzera iritsiko dira, eta kexatzen zirenek doktrina 
ikasiko dutela» (Isaias 29:24). 

Pedro apostoluak irakatsi zuen erreinua betikoa zela, eta Jainkoaren 
ebanjelioa arduraz bete behar zela, bestela epaiketa izango zela: 

10. Argatik, anaiak, are gehiago arduratu zaitezte zuen deia eta 
hautua ziurtatzeko, zeren gauza hauek egiten badituzue, ez zarete 
inoiz estropezu egingo; 11 Ecen horrela, sarrera ugari emango 
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dizute Jesukristo gure Jauna eta Salbatzailearen betiko 
erreinurako (2 Pedro 1:10-11). 

17. Zeren ethorri baita juizioa Jainkoaren etxean hasteko ordua; 
eta gurekin hasten bada lehenik, zein izango da Jainkoaren 
ebanjelioa obeditzen ez dutenen amaiera? (1 Pedro 4:17). 

Bibliaren azken liburuak eta erreinua 

Bibliak irakasten du "Jainkoa maitasuna dela" (1 Joan 4:8,16) eta Jesus 
Jainkoa dela (Joan 1:1,14) - Jainkoaren Erreinuak maitasuna den eta bere 
legeek maitasuna onartzen duten errege bat izango du, ez gorrotoa. (cf. 
Apokalipsia 22:14-15). 

Bibliak ere erakusten du Jainkoak Jainkoaren erreinuaren betiko 
ebanjelioa aldarrikatuko duen aingeru bat bidaliko duela (Apokalipsia 
14:6-7) eta gero beste aingeru bat, handia agertu arren, Babilonia 
erortzen dela (Apokalipsia 14:8-9). Mezu hauek munduak aldez aurretik 
lekuko gisa jaso duen ebanjelioaren naturaz gaindiko baieztapenak izango 
dira eta amaieran Jainkoarengana hurbiltzen den "jendetza 
handiarentzat" faktore izango dira (Apokalipsia 7:9-14) . Sortu eta eroriko 
den Babiloniako azken botereak ez bezala (ik. Apokalipsia 18:1-18), 
Jainkoaren erreinuaren azken faseak betiko irauten du: 

15 Orduan zazpigarren aingeruak hots egin zuen: Eta ahots ozenak 
izan ziren zeruan, esaten zutela: «Mundu honetako erreinuak 
gure Jaunaren eta bere Kristoren erreinu bihurtu dira, eta 
sekulako mendeetan izango da errege». (Apokalipsia 11:15). 

Jesus errege izango da erreinuan! Eta Bibliak bere bi izenburu erakusten 
ditu: 

16 Eta bere soinean eta bere izterrean izen bat dauka idatzita: 
ERREGEEN ERREGE ETA JAUNEN JAUNA (Apokalipsia 19:16). 

Baina Jesus al da errege izango den bakarra? Kontuan izan pasarte hau: 
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4. Eta ikusi nituen tronuak, eta iarri ziren haien gainean, eta epaia 
eman zitzaien. Orduan ikusi nituen Jesusen lekukotasunagatik eta 
Jainkoaren hitzagatik burua moztu zutenen arimak, piztia edo 
haren irudia gurtu ez zutenak, eta haren marka kopetan edo 
eskuetan jaso ez zutenak. Eta Kristorekin bizi eta erreginatu zuten 
mila urtez. . . 6 Dohatsu eta saindua da lehen piztueran parte 
hartzen duena. Halakoen gainean bigarren heriotzak ez du 
botererik, baina Jainkoaren eta Kristoren apaizak izango dira, eta 
berarekin erreinatuko dute mila urtez (Apokalipsia 20:4,6 ) . 

Benetako kristauak berpiztuko dira Kristorekin errege izateko mila urtez! 
Erreinuak betiko iraungo duelako (Apokalipsia 11:15), baina aipatutako 
erregealdi hori mila urte baino ez zen izan. Horregatik aipatu nuen 
lehenago erreinuaren lehen fase gisa —fase fisikoa, milurtekoa, azken 
fasea, espiritualagoa denaren aurka—. 

Gertaera batzuk Apokalipsiaren Liburuan Jainkoaren Erreinuaren 
milurteko eta azken faseen artean gertatzen ari dira: 

7 Orain mila urte igaro direnean, Satanas bere kartzelatik askatuko 
da 8 eta lurreko lau bazterretan dauden nazioak engainatzera 
aterako da, Gog eta Magog, borrokara biltzera, zeinen kopurua 
bezainbestekoa baita. itsasoko harea. … 11 Orduan, tronu zuri 
handi bat eta haren gainean eserita zegoena ikusi nituen, zeinen 
aurpegitik lurrak eta zeruak ihes egin zuten. Eta ez zitzaien lekurik 
aurkitu. 12. Eta ikusi nituen illak, txikiak eta handiak, Jainkoaren 
aurrean zutik, eta liburuak ireki ziren. Eta beste liburu bat ireki 
zen, hau da, Bizitzaren Liburua. Eta hildakoak beren obren 
arabera epaitu zituzten, liburuetan idatzitako gauzengatik. 13. 

Itsasoak eman zituen bertan zeuden hilak, eta Heriotzak eta 
Hadesek entregatu zituzten haietan zeuden hilak. Eta epaitu 
zituzten, bakoitza bere obren arabera. 14 Orduan, Herioa eta 
Hades suzko aintzira bota zituzten. Hau bigarren heriotza da. 15 

Eta Bizitzaren Liburuan idatzirik aurkitu ez dena, suzko aintzirara 
bota zen (Apokalipsia 20:7-8, 11-15). 
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Apokalipsiaren liburuak erakusten du mila urteko erregealdiaren ondoren 
eta bigarren heriotzaren ondoren etorriko den fase bat izango dela: 

1. Orain zeru berri bat eta lur berri bat ikusi nuen, zeren lehen 
zerua eta lehen lurra iragan ziren. Gainera ez zegoen itsaso 
gehiago. 2. Orduan nik, Joanes, ikusi nuen hiri santua, Jerusalem 
Berria, Jainkoarengandik zerutik jaisten, bere senarrarentzat 
apaindutako emaztegai bat bezala prestatua. 3. Eta zerutik ahots 
ozen bat entzun nuen, zioela: «Hara, Jainkoaren tabernakulua 
gizonekin dago, eta haiekin biziko da, eta haiek izango dira bere 
herria. Jainkoa bera haiekin egongo da eta haien Jainkoa izango 
da. 4. Eta Jainkoak garbituko ditu haien begietatik malko guztiak; 
ez da geiago eriotza, ez atsekaberik, ez negarrarik izango. Ez da 
gehiago oinazerik izango, lehengo gauzak desagertu baitira». 
(Apokalipsia 21:1-4) 

1. Eta erakutsi zidan biziko ur-ibai garbi bat, kristala bezain garbia, 
Jainkoaren eta Bildotsaren tronutik irteten zena. 2. Bere kalearen 
erdian, eta ibaiaren alde banatan, bizi-arbola zegoen, hamabi 
fruitu ematen zituena, zuhaitz bakoitzak bere fruitua hilero 
ematen zuen. Zuhaitzaren hostoak nazioen sendatzeko ziren. 3. 

Eta ez da gehiago madarikaziorik izango , Jainkoaren eta 
Bildotsaren tronua baizik, eta haren zerbitzariek zerbitzatuko 
dute. 4. Ikusiko dute haren aurpegia, eta haren izena izango dute 
bekokietan. 5. Ez da han izango gauik: ez dute behar argirik, ez 
eguzkiaren argirik, Jainko Jaunak argia ematen baitie. Eta errege 
izango dira betiko. (Apokalipsia 22:1-5) 

Kontuan izan mila urteren ondoren dagoen erregealdi honek Jainkoaren 
zerbitzariak barne hartzen dituela eta betiko irauten duela. Zeruan 
prestatua zegoen Hiri Santua, zerutik irten eta lurrera jaitsiko da. Hau da 
Jainkoaren Erreinuaren azken fasearen hasiera. MINEZ ETA 
SUFRIMENDUA GEHIAGO EZ DUEN garaia! 

Apalek lurra (Mateo 5:5) eta gauza guztiak (Apokalipsia 21:7) oinordetzan 
hartuko dituzte. Lurra, bertan egongo den Hiri Santua barne, hobea 
izango da, Jainkoaren bideak beteko direlako. Konturatu zera: 
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7 Bere gobernuaren handitze eta bakea ez da amaierarik izango 
(Isaias 9:7). 

Argi dago hazkundea izango dela Jainkoaren Erreinuaren azken fasea hasi 
ondoren, guztiek Jainkoaren gobernuari men egingo diotelako. 

Garai zoragarria izango da hau: 

9 Baina idatzita dagoen bezala: «Begiak ez ditu ikusi, ez belarriak 
entzun, ez dira gizakiaren bihotzean sartu Jainkoak maite 
dutenentzat prestatu dituen gauzak». 10 Baina Jainkoak bere 
Espirituaren bidez agertu dizkigu (1 Korintoarrei 2:9-10). 
Maitasun, poz eta betiko kontsolamendu garaia da. Denbora 
zoragarria izango da! Jainkoaren Erreinuak betikotasun izugarri 
hobea egingo du. Ez al duzu zure parte izan nahi? 
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5. Yie ne yduesu kaka fawar mari nyiso kei in 
iwuon kod geno kuome 

Kristoren lehen irakasleek uste al zuten Jainkoaren erreinu literal baten 
ebanjelioa predikatu behar zutela? 

Bai. 

Ehrman irakasleak emandako hitzaldi batean , behin eta berriz, eta zuzen, 
azpimarratu zuen gaur egungo kristau gehienek ez bezala, Jesusek eta 
bere lehen jarraitzaileek Jainkoaren Erreinua aldarrikatzen zutela. Ehrman 
doktoreak kristautasunari buruz duen ulermen orokorra Jainkoaren 
Etengabeko Elizarenarekiko oso desberdina den arren , ados ginateke 
erreinuaren ebanjelioa Jesusek berak aldarrikatu zuena eta bere 
jarraitzaileek sinetsi zutena dela. Era berean, ados egongo ginateke gaur 
egungo kristau askok aldarrikatzen ez dutela. hori ulertu. 

Itun Berriaren ondorengo idazkera eta sermoia kontserbatzen den 
zaharrena 

Jainkoaren Erreinua "bizirik iraun duen sermoi kristau osorik zaharrena" 
dela esaten denaren zati esanguratsua izan zen (Holmes MW Ancient 
Christian Sermon. The Apostolic Fathers: Greek Texts and English 
Translations, 2. ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, 102. or.). Antzinako 
Kristau Sermoi honek horri buruzko adierazpen hauek ditu: 

5:5 Eta badaquiçue, anayeác, ecen gure egonaldia haraguico 
munduan insignificante eta iragankorra dela, baina Christen 
promessa handia eta miragarria da: atseden etortzen den 
resumán eta vicitze eternala. 

Goiko adierazpenak erakusten du erreinua ez dela orain, baina etorriko 
dela eta betikoa izango dela. Gainera, antzinako sermoi honek zera dio: 
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6:9 Bada , haiek bezalako gizon zintzoek ere beren egintza zintzoen 
bidez beren seme-alabak salbatzeko gai ez badira, zer ziurtasun 
dugu Jainkoaren erreinuan sartzeaz, gure bataioa garbi eta 
kutsatu gabe mantentzen ez badugu? Edo nor izango da gure 
defendatzailea, obra santu eta zuzenak ditugula aurkitu ez 
bagara? 9:6 Beraz , maita gaitezen elkar, guztiok Jainkoaren 
erreinuan sar gaitezen. 11:7 Beraz, badakigu zer den zuzena 
Jainkoaren aitzinean, bere erreinuan sartuko gara eta "belarriak 
entzun ez dituenak, ez begiak ikusi, ez gizakiaren bihotzak 
irudikatu ez dituen promesak". 

12:1 Itxaron dezagun , beraz, orduz ordu Jainkoaren erreinua 
maitasunean eta zuzentasunean, ez baitakigu Jainkoaren 
agerpenaren eguna. 12:6 dio, Ene Aitaren resumá ethorriren da. 

Goiko adierazpenek erakusten dute bizimodu egokiaren bidez maitasuna 
beharrezkoa dela, oraindik ez garela Jainkoaren Erreinuan sartu eta 
Jainkoaren agerpenaren egunaren ondoren gertatzen dela, hau da, Jesus 
berriro itzuli ondoren. Aitaren erreinua da eta erreinua ez da Jesus 
bakarrik. 

Interesgarria da Jainkoak bizirik irauten utzi duen itxuraz kristau itxurazko 
sermoi zaharrenak Itun Berriak irakasten duen Jainkoaren Erreinu bera 
eta Jainkoaren Etengabeko Elizak orain irakasten duela (baliteke 
Jainkoaren benetako Eliza batekoa izatea, baina grekoaren ezagutza 
mugatuak deklarazio irmoago bat egiteko gaitasuna mugatzen du). 

Bigarren mendeko Eliza-buruak eta Erreinuaren Ebanjelioa 

Kontuan izan behar da II . mendearen hasieran Papias , Joanen entzule eta 
Polikarporen laguna eta erromatar katolikoek santutzat jotzen zutenak, 
milurteko erreinua irakatsi zuela . Eusebiok idatzi zuen Papiak irakatsi 
zuela: 

... hilen artetik piztu ondoren milurteko bat izango da, Kristoren 
erregealdi pertsonala lur honetan ezarriko denean . ( Papiasen 
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zatiak , VI. Ikus, halaber, Eusebio, Elizaren historia, 3. liburua, 
XXXIX, 12) 

Papiak irakatsi zuen hau ugaritasun handiko garaia izango zela: 

Era berean, [esan zuen] gari ale batek hamar sortuko zituela 

mila belarri, eta belarri bakoitzak hamar milla ale izango 
lituzkeela, eta ale bakoitzak hamar libra irin garbi, garbi eta fin 
aterako zituela; eta sagarrak, eta haziak eta belarrak antzeko 
proportziotan sortuko zituztela; eta animalia guztiak, orduan 
lurreko ekoizpenez bakarrik elikatuz, baketsu eta harmoniatsu 
bihurtuko zirela eta gizakiaren menpekotasun perfektuan egongo 
zirela. ” [Gauza hauen testigantza idatziz ematen du Papias , gizon 
zahar batek, Juanen entzule eta Polikarporen laguna, bere 
liburuetako laugarrenean; izan ere, bost liburu egin zituen hark...] 
( Papiaren zatiak , IV) 

Korintoarrei Itun Berriaren osteko gutunak zera dio: 

42:1-3 Apostoluek Jesus Kristo Jaunagandik jaso zuten guretzat 
Ebanjelioa; Jesu Kristo Jainkoarengandik bidalia izan zen. Beraz, 
Kristo Jainkoarengandik da, eta Apostoluak Kristogandik. Biak, 
beraz, Jainkoaren borondatetik etorri ziren agindutako ordenan. 
Beraz, agindua jaso eta Jesukristo gure Jaunaren piztueraren 
bidez guztiz ziurtatuak eta Espiritu Santuaren ziurtasun osoarekin 
Jainkoaren hitzean bermatu eta Jainkoaren erreinua etorriko 
zelako berri onarekin atera ziren. 

Polikarpo Esmirnakoa lehen kristau buruzagi bat izan zen, Juanen 
dizipulua zen, jatorrizko apostoluetatik hil zen azkena. Polikarpo c. 120-
135 AD irakatsi zuen : 

Zorionekoak pobreak, eta zuzentasunagatik jazarri direnak, zeren 
haiena baita Jainkoaren erreinua. (Polikarpo. Filipotarrei gutuna, 
II. kapitulua. Ante-Nicene Fathers- etik , 1. liburukia , Alexander 
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Roberts eta James Donaldson-ek editatutakoaren arabera. 
Amerikako edizioa, 1885) 

Jakinik, bada, «Jainkoari ez zaiola iseka egiten», haren agindu eta 
aintzaren duin ibili behar dugu...Ondo baita munduan dauden 
gutiziaetatik urruntzea , izan ere, «guztiak gudu egiten dira». 
izpiritua; "eta "ez paharkariek, ez afeminatuek, ez gizadiarekin 
bere buruaz abusatzen dutenek, ez dute Jainkoaren erreinua 
oinordeko izango", ezta koherenteak eta desegokiak egiten 
dituztenek ere. (ibid, V. kapitulua) 

Zerbitza dezagun bada beldurrez, eta begirune guziz, berak 
agindu digun bezala, eta Ebanjelioa predikatzen ziguten 
apostoluek, eta Jaunaren etorrera aldez aurretik iragartzen zuten 
profetak bezala. (ibid, VI. kapitulua) 

Itun Berriko beste batzuek bezala, Polikarpok irakatsi zuen zintzoek, ez 
agindu-hausleek, Jainkoaren Erreinua oinordetuko dutela. 

Polikarpok irakatsi zuela ere esan zen: 

Eta hurrengo larunbatean esan zuen; «Entzun ezazute nire 
exhortazioa, Jainkoaren seme maiteok. Apezpikuak bertaratu 
zirenean oihukatu nizuen, eta orain berriro eskatzen dizuet 
guztioi Jaunaren bidetik dotore eta duin ibiltzeko... Begira 
zaitezte, eta berriro prest egon zaitezte, ez bedi zure bihotzak 
askatu, agindu berria. Elkarrenganako maitasunari dagokionez, 
bere etorrera bat-batean tximista azkar baten gisan ageri da, 
suzko epaiketa handia, betiko bizitza, bere erreinu hilezkorra. Eta 
dakizue Jainkoarengandik irakatsi diren gauza guztiak, Eskritura 
inspiratuak arakatzen dituzuenean, grabatu Espiritu Santuaren 
lumaz zuen bihotzetan, manamenduak zugan ezabaezin egon 
daitezen». (Life of Polycarp, 24. kapitulua. JB Lightfoot, The 
Apostolic Fathers, 3.2 liburukia, 1889, 488-506 or.) 
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Melito Sardeskoa, Jainkoaren Elizako buruzagia izan zena, K.a. 170. 
urtean, irakatsi zuen: 

Ecen egiaz Leguea Ebanjelioan emana, zaharra berrian, biak 
batera ilkitzen baitziren Siondik eta Jerusalemetik; eta 
manamendua grazian emana, eta tipoa produktu bukatuan, eta 
bildotsa Semean, eta ardiak gizon batean, eta gizona 
Jainkoarengan... 

Baina ebanjelioa legearen eta haren azalpena bihurtu zen 

betetzea , eliza egiaren biltegi bihurtu zen bitartean... 

Hau da esklabotasunetik askatasunera, iluntasunetik argira, 
heriotzatik bizitzara, tiraniatik betiko erreinu batera libratu 
gintuena. ( Melito . Homilia Pazkoaren gainean . Bertsoak 7 ,40 , 
68. Keruxetik itzulpena : The Journal of Online Theology. 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Horrela, Jainkoaren Erreinua betiko zerbait zela jakin zen, eta ez egungo 
Eliza kristau edo katolikoa soilik eta Jainkoaren legea barne hartzen zuen. 

erdialdeko amaierako beste idatzi batek jendea erreinura begiratzera 
gomendatzen du: 

Hortaz, zuetako inork ez beza gehiago disimulatu , ez atzera 
begiratu, baizik gogoz hurbildu Jainkoaren erreinuko Ebanjeliora. 
(Roman Klement. Aitorpenak, X. liburua, XLV. kapitulua. Ante-
Nicene Fathers-etik ateratakoa, 8. liburukia. Alexander Roberts 
eta James Donaldsonek editatua. Amerikako edizioa, 1886) 

Hermasen artzaina izeneko bigarren mendearen erdialdeko idazkiak 
"Jainkoaren erreinua" esamoldea hamalau aldiz erabiltzen du. 

Egiazko kristauek, eta askok Kristo aitortzen zutenak ere, bazekiten 
zerbait Jainkoaren Erreinuari buruz bigarren mendean. 
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Ireneo santu katoliko eta ekialdeko ortodoxoak ere ulertu zuen 
berpizkundearen ondoren kristauak Jainkoaren Erreinuan sartuko zirela. 
Kontuan izan zer idatzi zuen, c. AD 180: 

Zeren holakoa da sinistu dutenen egoera, zeren hekietan beti 
egoten baita Espiritu Santua, bataioan hark emana, eta 
jasotzaileak atxikitzen duena, baldin badabil egian eta 
santutasunean eta zuzentasunean eta pazientzian. Zeren arima 
honek biztuera du sinesten dutenengan, gorputza berriro arima 
jasotzen duena, eta harekin batera, Espiritu Santuaren indarrez, 
piztu eta Jainkoaren erreinuan sartuz . (Ireneo, San, Lyongo 
apezpikua. Armitage Robinsonek armenierara itzulia. Prediku 
Apostolikoaren Erakusketa, 42. kapitulua. Wells, Somerset, 
1879ko urria. KRISTAUAREN EZAGUTZA SUSTATZEKO GIZARTEan 
argitaratua. NEW YORK: THE MACMILLAN CO, 1920). 

Antiokiako Teofilok irakatsi zuen : 

Bere ontasuna besterik ez dut aipatzen; Erreinua deitzen badiot, 
haren aintza aipatzen dut... Zeren hasieratik hilezkorra egin izan 
balu, Jainko egingo luke. … Ez, bada, hilezkorra, ez oraindik 
hilkorra egin zuen, baina, gorago esan dugunez, bietarako gai; 
beraz, hilezkortasuneko gauzetara makurtuko balitz, Jainkoaren 
manamendua betez, harengandik sari gisa jasoko luke 
hilezkortasuna, eta Jainko bihurtuko litzateke. ( Theophilus , To 
Autolycus , 1:3, 2:27) 

Hipolito santu katolikoak hirugarren mendearen hasieran idatzi zuen: 

Eta errezibituko duzu zeruko erreinua, zuek, bizitza honetan egon 
zinen bitartean, Zeruko Erregea ezagutu zenuen. Eta Jainkoaren 
laguna izango zara, eta Kristorekin batera oinordekoa, ez gera 
lizunkeriak edo pasioak esklaborik, eta eritasunak inoiz alferrik 
galdu gabe. Izan ere , Jainko bihurtu zara: gizon izatetik jasan 
dituzun sufrimenduak edozein izanda ere, hauek eman zizkizuten 
, molde hilkorra zinelako , baina Jainkoarekin bat datorren guztia 
ematea, Jainko hauek agindu dizugu emango dizula Jainkotuak 
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izan dira, eta hilezkortasunerako sortuak. (Hipolito. Heresia 
guztien ezeztapena, X. liburua, 30. kapitulua) 

Gizakion helburua datorren Jainkoaren Erreinuan jainkotzea da. 

Bigarren eta hirugarren mendeko arazoak 

Onarpena zabala izan arren , bigarren mendean, legearen aurkako lider 
apostata Marcion izenekoa altxatu zen. Marcionek Jainkoaren legea, 
larunbata eta Jainkoaren erreinu literalaren aurka irakatsi zuen. 
Polikarpok eta beste batzuek salatu bazuten ere, denbora luzez izan zuen 
harremana Erromako elizarekin eta han eragina zuela zirudien. 

Bigarren eta hirugarren mendeetan alegoristak ezartzen ari ziren 
Alexandrian (Egipto). Alegorista asko etorriko den erreinuaren 
doktrinaren aurka zeuden. Kontuan izan alegorista horietako batzuei 
buruzko txostena: 

Dionisio familia pagano noble eta aberats batean jaio zen 
Alexandrian, eta haien filosofian hezi zen. Eskola paganoak utzi 
zituen Origenen ikasle izateko, eta Alexandriako katekesiako 
eskolaren ardura hartu zuen... 

Klementek, Origenek eta eskola gnostikoak orakulu santuen 
doktrinak usteltzen ari ziren beren interpretazio fantasiazko eta 
alegorikoen bidez... "Alegoristak" izena lortu zuten. Neposek 
publikoki aurre egin zien alegoristei, eta lurrean Kristoren 
erregetza bat egongo dela esan zuen... 

Dionisiok Neposen jarraitzaileekin eztabaidatu zuen, eta bere 
esanetan... " Orain Jainkoaren erreinuan dagoen gauzen egoera". 
Hau da elizen egungo egoeran dagoen Jainkoaren erreinuaren 
lehen aipamena... 
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Neposek haien akatsa errieta egin zuen, zeruko erreinua ez dela 
alegorikoa, baizik eta gure Jaunaren berpizkundean betiko 
bizitzarako datorren erreinu literala dela erakutsiz... 

Beraz, erreinuaren ideia gaur egungo egoeran sortu zen eta 
Egiptoko alegoristen eskola gnostikoan sortu zen, 200 eta 250. 
urteen artean, inperioko apezpikuak tronuaren jabetzat hartu 
baino mende bete baino lehen. … 

Clementek Jainkoaren erreinuaren ideia Jainkoaren benetako 
ezagutza mentalaren egoera gisa pentsatu zuen. Origenek 
Eskrituretako gutun arruntean ezkutaturiko esanahi espiritual gisa 
ezarri zuen . (Ward, Henry Dana. Erreinuaren Ebanjelioa: Mundu 
honetakoa ez den erreinua; Mundu honetan ez; Zeruko 
Herrialdera etorriko dena, Hildakoen Berpizkundearena eta gauza 
guztien itzulerarena. Claxtonek argitaratua, Remsen & 
Haffelfinger , 1870, 124-125 or. 

Horrela, Nepos apezpikuak Jainkoaren Erreinuaren ebanjelioa irakasten 
zuen bitartean, alegoristak horren ulermen faltsua, ez hain literala, 
lortzen saiatu ziren. Hierapoliseko Apolinar gotzaina ere alegoristen 
akatsei aurre egiten saiatu zen garai berean. Benetan Jainkoaren Elizan 
zeudenek Jainkoaren Erreinu literalaren egiaren alde egin zuten historian 
zehar. 

Herbert W. Armstrong-ek Erreinuaren Ebanjelioa irakatsi zuen, Plus 

mendean , Herbert W. Armstrong zenak idatzi zuen : 

Kristoren ebanjelioa baztertu zutelako . . . , munduak beste 
zerbait ordezkatu behar izan zuen bere lekuan. Faltsu bat asmatu 
behar zuten ! Beraz, entzun dugu Jainkoaren erreinuaz hitz egiten 
den txapa polit bat besterik ez dela --gizonen bihotzetan 
sentimendu polita-- EZER etereo eta irreal izatera murrizten 
duela! Beste batzuek gaizki irudikatu dute "ELIZA" erreinua dela. . 
. Daniel profetak, Kristo baino 600 urte lehenago bizi izan zenak, 
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bazekien Jainkoaren erreinua benetako erresuma bat zela, 
gobernatzen zuen gobernua. 

Lurreko PERTSONAK literalak . . . 

Hemen . . . Jainkoaren azalpena da zer den JAINKOAREN 
ERREINUA: “Eta errege hauen egunetan...”—hemen hamar 
behatzez mintzatzen da, zati bat burdinezkoa eta zati bat buztin 
hauskorra. Honek, profezia Daniel 7 eta Apokalipsia 13 eta 
17rekin lotuz, orain sortzen ari den EUROPAKO ESTATU BATU 
berriei egiten die erreferentzia. . . zure begien aurrean! 
Apokalipsiak 17:12 argi uzten du HAMAR ERREGE EDO 
ERREINUEN batasuna izango dela (Apokalipsia 17:8) ERROMATAR 
INPERIO zaharra berpiztuko duena . . . 

Kristo datorrenean, erregeen ERREGE bezala dator, lur osoa 
gobernatzen (Apok. 19:11-16); eta BERE ERREINUA -- 
JAINKOAREN ERREINUA-- esan zuen Danielek, munduko erreinu 
hauek guztiak KONTSUMITU behar dituela. Apokalipsiak 11:15 
hitz hauek esaten du: "Mundu honetako erreinuak bihurtu dira 
GURE JAUNAREN ETA HAREN KRISTOAREN ERREinuak: eta 
sekulako mendeetan izango da errege"! Hau da JAINKOAREN 
ERREINUA. Gaur egungo gobernuen AMAIA da, bai, eta baita 
Estatu Batuetakoa eta Britainia Handiko nazioena ere. Orduan, 
JESUKRISTO Jaunaren erreinuak, GOBERNUAK, bihurtuko dira, 
gero lur osoko erregeen ERREGE. Honek guztiz ARGI ematen du 
JAINKOAREN ERREINUA GOBERNU literala dela. Kaldear Inperioa 
ERREINUA zen bezala, Erromatar Inperioa ERREINUA zen bezala, 
JAINKOAREN ERREINUA gobernu bat da. Munduko NAZIOEN 
GOBERNUA hartzea da. Jesukristo ERREGE--ERREGEA izateko JAIO 
zen! . . . 

Duela 1.900 urte baino gehiago Lur Santuko muino eta haranetan 
eta Jerusalemgo kaleetan zehar ibili zen Jesukristo bera dator 
berriro. Berriro etorriko zela esan zuen. Gurutziltzatu ondoren, 
Jainkoak hiru egun eta hiru gau igaro ondoren piztu zuen hilen 
artetik (Mt. 12:40; Eginak 2:32; I Kor. 15:3-4). Jainkoaren Tronura 
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igo zen. Unibertsoko Gobernuaren egoitza (Eginak 1:9-11; Heb. 
1:3; 8:1; 10:12; Ap. 3:21).  

Parabolako "noblea" da, Tronura joan zena 

Jainkoa —«herrialde urruna»— nazio guztien gainean erregeen 
errege gisa koroatu eta gero lurrera itzultzeko (Luke 19:12-27).  

Berriz ere, zeruan dago "gauza guztiak berreskuratzeko 
garaietara" (Eginak 3:19-21). Lehengo egoera edo egoera batera 
itzultzea esan nahi du. Kasu honetan, Jainkoaren gobernua 
lurrean berrezartzea, eta horrela, munduko bakea eta baldintza 
utopikoak berreskuratzea.  

Gaur egungo munduaren nahasmenduak, gerrak eta gatazkak 
areagotu egingo dira munduko arazoetan hain handia, non 
Jainkoak esku hartu ezean, giza haragirik ez litzateke bizirik 
salbatuko (Mt. 24:22). Atzerapenak planeta honetatik bizi guztiak 
kentzea eragingo zuen bere momentu gorenean, Jesukristo 
itzuliko da. Oraingoan Jainko jainkozko gisa dator. Unibertsoa 
gobernatzen duen Sortzailearen botere eta aintza guztian dator. 
(Mt. 24:30; 25:31.) «Erregeen errege eta jauntxoen Jauna» gisa 
etorriko da (Ap. 19:16), munduko super-gobernua ezarri eta nazio 
guztiak «burdinazko haga batekin» gobernatzeko. ” (Apok. 19:15; 
12:5) . . . 

Kristo ez da ongi etorria? 

Baina gizadiak pozez oihu egingo al du, eta ongi etorria egingo al 
dio estasi eta ilusio amorratuan, kristautasun tradizionaleko elizak 
ere? 

Ez dute egingo! Sinetsiko dute, Satanasen ministro faltsuek (II Ko 
11, 13-15) engainatu dituztelako, bera dela Antikristo. Elizak eta 
nazioak haserre egongo dira haren etorrerarekin (Apok. 11:15 eta 
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11:18), eta indar militarrak benetan saiatuko dira hura 
suntsitzeko (Apok. 17:14)! 

Nazioek helduko den Hirugarren Mundu Gerrako borroka 
klimatikoan parte hartuko dute, Jerusalemgo frontearekin (Zak. 
14:1-2) eta gero Kristo itzuliko da. Naturaz gaindiko boterean 
bere aurka borrokatzen duten nazio horien aurka borrokatuko du 
(3. bertsoa). Guztiz garaituko ditu (Apok. 17:14)! "Bere oinak 
Oliba mendian geldituko dira egun horretan", Jerusalemetik 
ekialdetik oso distantzia laburra (Zak. 14:4). (Armstrong HW. The 
Mystery of the Ages, 1984) 

Bibliak dio Jesus itzuliko dela eta irabaziko duela, baina askok haren aurka 
borrokatuko dutela (Apokalipsia 19:19). Askok aldarrikatuko dute 
(Bibliako profeziaren ulermenean oinarrituta , baina partzialki profeta eta 
mistiko faltsuengatik) itzuliko den Jesus azken Antikristoa dela! 

Honako hau ere Herbert Armstrongena da: 

Benetako erlijioa - Jainkoaren egia Espiritu Santuak emandako 
Jainkoaren maitasunaz indartua... Jainkoaren eta Jesukristo 
ezagutzearen ESAINEZKO POZA - EGIA ezagutzearena - eta 
Jainkoaren MAITASUN jainkozkoaren berotasuna!... 

Jainkoaren benetako Elizaren irakaspenak Biblia Santuaren "hitz 
oroz bizitzea" besterik ez dira... 

Gizonak "lortu" bidetik "emateko" bidera itzuliko dira, Jainkoaren 
maitasunaren bidera. 

ZIBILIZAZIO BERRI BAT helduko zaio orain lurra! (ibid) 

ZIBILIZAZIO BERRIA Jainkoaren Erreinua da. Zibilizazio berria etorriko dela 
eta maitasunean oinarrituko dela aldarrikatzea Jesusek eta bere 
jarraitzaileek irakatsi zuten erreinuaren benetako ebanjelioaren zati 
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nagusia da. Hori da Jainkoaren Etengabeko Elizan predikatzen dugun 
zerbait . 

Herbert Armstrong konturatu zen Jesusek irakasten ari zela giza gizarteak, 
obeditu nahi duela uste duenean ere, bizitzaren «eman bidea» baztertu 
duela, maitasunaren bidea. Ia inork ez omen du behar bezala ulertzen 
Jesusek irakasten ari zenaren garrantzia. 

Jesusen bidezko salbazioa Ebanjelioaren parte da 

Orain honaino irakurri duten batzuek, ziurrenik, Jesusen heriotzaz eta 
salbazioan duen zereginaz galdetzen dute. Bai, hori Itun Berriak eta 
Herbert W. Armstrongek biek idatzi zuten ebanjelioaren parte da. 

Itun Berriak erakusten du ebanjelioak Jesusen bidezko salbazioa barne 
hartzen duela: 

16. Zeren ez naiz lotsatzen Kristoren Ebanjelioaz, zeren Jainkoaren 
boterea baita sinesten duten guztien salbazioa, juduarentzat 
lehenik eta grekoarentzat ere (Erromatarrak 1:16). 

4. Beraz barreiatuak zeudenak nonahi predikatzen joan ziren 

hitza . 5. Orduan Felipe Samariako hirira jaitsi zen eta Kristo 
predikatu zien. … 12 Baina sinetsi zutenean Filipi Jainkoaren 
erreinuaz eta Jesu-Kristoren izenaz predikatzen ari zela, 
bataiatuak izan ziren gizonak eta emakumeak. … 25 Orduan, 
Jaunaren hitza testigantza egin eta predikatu ondoren, 
Jerusalemera itzuli ziren, Samaritarren herri askotan Ebanjelioa 
predikatzen. 26 Orduan, Jaunaren aingeru batek Feliperi mintzatu 
zitzaion... 40 Felipe Azoton aurkitu zen . Eta iragazirik, predikatzen 
zuen hiri guzietan Zesareara heldu arte. (Eginak 8: 4,5,12,25,26,40 
) 

18 Jesus eta piztuera predikatu zizkieten. (Eginak 17:18) 
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30 Orduan, Paulo bi urte osoz egon zen bere etxean alokairuan, 
eta harengana etortzen ziren guztiak hartu zituen, 31 . Jainkoaren 
erreinua predikatzen eta Jesukristo Jaunari dagozkion gauzak 
ziurtasun osoz irakasten, inork debekatu gabe. (Eginak 28:30-31) 

Kontuan izan predikuak Jesus ETA erreinua barne hartzen zituela. 
Zoritxarrez, Jainkoaren Erreinuaren ebanjelioaren ulermen egokia falta 
izan ohi da eliza greko-erromatarren irakaspenetan. 

Egia esan, erreinu horren parte izaten laguntzeko, Jainkoak hainbeste 
maite zituen gizakiak, non Jesus guregatik hiltzera bidali baitzuen (Joan 
3:16-17) eta bere graziaz salbatzen gaitu (Efesioarrei 2:8). Eta hori berri 
onaren parte da (Eginak 20:24). 

Erreinuaren Ebanjelioa munduak behar duena da, baina... 

Bakearen alde lan egitea (Mateo 5:9) eta ongia egitea merezi duten 
helburuak dira (cf. Galatiar 6:10). Hala ere, munduko buruzagi askok, 
erlijiosoek barne, uste dute nazioarteko giza lankidetza izango dela bakea 
eta oparotasuna ekarriko duena, eta ez Jainkoaren Erreinua. Eta 
denborazko arrakasta batzuk izango dituzten arren, arrakastarik ez izateaz 
gain, beren giza ahalegin batzuek, azkenean, Lurra planeta eramango 
dute, bizitza jasanezina bihurtuko litzatekeela Jesus bere Erreinua 
ezartzera itzuliko ez balitz. Gizakiak lurra Jainkorik gabe konpontzea 
ebanjelio hutsala eta faltsua da (127:1 Salmoa). 

Munduan asko saiatzen ari dira babiloniar nazioarteko plan erdi-erlijioso 
bat egiten XXI . mendean mundu-ordena berri bat jartzeko. Hau Jainkoaren 
Etengabeko Elizak bere sorreratik salatu eta salatzen jarraitzeko asmoa 
du. Duela ia 6000 urte (Hasiera 3), Satanek Eva bere ebanjelioaren bertsio 
batengandik eror zedin engainatu zuenetik (Hasiera 3), gizaki askok uste 
dute Jainkoa baino hobeto ezagutzen dutela haiek eta mundua hobetuko 
dituena. 

Bibliaren arabera, Europako buruzagi militar baten (Iparraldeko Erregea 
izenekoa, Apokalipsiaren Piztia ere deitua 13:1-10) konbinazio bat 
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hartuko du buruzagi erlijioso batekin (Profeta faltsua deitzen dena, THE). 
azken Antikristoa eta bi adardun Piztia Apokalipsia 13:11-17) zazpi 
muinoko hiritik (Apokalipsia 17: 9,18) mundu-ordena "babiloniarra" 
(Apokalipsia 17 eta 18 ) ekartzeko. Gizakiak Kristoren itzulera eta bere 
erreinua ezartzea behar badu ere, munduko askok ez diote jaramonik 
egingo mezu honi 21. mendean ; Satanasen ebanjelio faltsuaren hainbat 
bertsio sinesten jarraituko dute. Baina munduak jasoko du lekuko bat. 

Gogoratu Jesusek irakatsi zuela: 

14. Eta erreinuko ebanjelio au predikatuko da mundu guzian nazio 
guziei testigantza gisa, eta orduan ethorriren da amaiera. (Mateo 
24:14) 

Kontuan izan erreinuko ebanjelioa mundura iritsiko dela lekuko gisa, 
orduan iritsiko da amaiera. 

Hainbat arrazoi daude horretarako. 

Bata da Jainkoak nahi duela munduak benetako ebanjelioa entzutea 
Tribulazio Handia hasi baino lehen (Mateo 24:21-n hasten dela erakusten 
dena). Beraz, ebanjelioko mezua lekuko eta abisua da (ik. Ezekiel 3; Amos 
3,7). Jesus itzuli baino lehen jentilen bihurketa gehiago eragingo ditu 
(Erromatarrak 11:25) eta jentilak ez diren konbertsio nahikoak 
(Erromatarrek 9:27) Jesus itzuli aurretik. 

Beste bat da mezuaren mamia igotzen ari den Piztia, Iparraldeko 
boterearen erregearen, profeta faltsuarekin batera, azken Antikristoaren 
iritzien aurkakoa izango dela. Giza ahaleginaren bidez bakea aginduko 
dute funtsean, baina amaierara (Mateo 24:14) eta suntsipena ekarriko du 
(ik. 1 Tesalonikarrei 5:3). 

Horiekin lotutako seinaleak eta gezurrezko mirariak direla eta (2 
Tesalonikarrei 2:9), munduko gehienek gezur bat sinestea aukeratuko 
dute (2 Tesalonikarrei 2:9-12) ebanjelioko mezuaren ordez. Erromatar 
katolikoek, ekialdeko ortodoxoek, luteranoek eta beste batzuek 



 

56 
 

Jainkoaren Erreinuaren milurtekoaren gaitzespen desegokiak direla eta, 
askok gaizki esango dute Jainkoaren Erreinuaren milurteko ebanjelioaren 
mezua Antikristorekin lotutako ebanjelio faltsua dela. 

Filadelfiako kristau fidelek (Apokalipsia 3:7-13) erreinuaren milurteko 
ebanjelioa aldarrikatuko dute, baita munduari esango diote zer egingo 
duten munduko buruzagi batzuk (piztia eta profeta faltsua barne). 

Piztiak, Iparraldeko boterearen erregeak, Profeta faltsuarekin, azken 
Antikristoarekin batera, azken finean (haien aliatu batzuekin batera) AEB 
eta Erresuma Batuko nazio anglo-nazioak suntsituko dituela munduari 
esatea lagunduko dute. , Kanada, Australia eta Zelanda Berria (Daniel 
11:39) eta handik gutxira konfederazio arabiar/islamiar bat suntsituko 
dutela (Daniel 11:40-43), deabruen tresna gisa funtzionatuko dutela 
(Apokalipsia 16:13-14), eta azken finean, Jesukristoren aurka borrokatuko 
da bere itzuleran (Apokalipsia 16:14; 19:19-20). Filadelfiar fidelek 
(Apokalipsia 3:7-13) laster milurteko erreinua etorriko dela iragarriko 
dute . Horrek hedabideen oihartzun handia sortuko luke eta Mateo 24:14 
betetzen lagunduko luke. Jainkoaren Etengabeko Elizan literatura 
prestatzen ari gara (hizkuntza anitzetan), webguneetan gehitzen eta 
beste urrats batzuk ematen ari gara "lan laburra" prestatzeko (ik. 
Erromatarrei 9:28) Jainkoaren determinazioa ekarriko duena Mateo 24: 
14 nahikoa eman da amaiera etorriko den lekuko gisa. 

aldarrikatuko duen pontifize konprometitu batekin batera ) ez dute hori 
gustatuko; ez dute nahi izango munduak benetan zer egingo duen ikas 
dezan. egin (eta baliteke beraiek hasieran sinetsi ere ez egitea, ik. Isaias 
10:5-7). Beraiek eta/edo haien aldekoek ere faltsuki irakatsiko dute 
Filadelfiar fidelek datorren antikristo baten muturreko doktrina bat 
(milenarismoa) defendatuko dutela. Filadelfiako fededunei eta Jainkoaren 
Etengabeko Elizari egiten dieten gaitzespenek jazarpena eragingo dute 
(Daniel 11:29-35; Apokalipsia 12:13-15). Honek amaierara ere ekarriko 
du: Tribulazio Handiaren hasiera (Mateo 24:21; Daniel 11:39; cf. Mateo 
24:14-15; Daniel 11:31) baita Filadelfia fidelaren babes-garaia ere. 
Kristauak (Apokalipsia 3:10; 12:14-16). 
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Piztia eta Profeta faltsua indarra, xantaia ekonomikoa, seinaleak, 
gezurrezko mirariak, hilketa eta beste presio batzuk probatuko ditu 
(Apokalipsia 13:10-17; 16:14; Daniel 7:25; 2 Tesalonikarrei 2:9-10) 
kontrola izateko . Kristauek galdetuko dute: 

10 « Noiz arte, Jauna, santua eta egiazkoa, gure odola epaitu eta 
mendekatu arte lurrean bizi direnen aurka?» (Apokalipsia 6:10) 

Aroan zehar, Jainkoaren herriak galdetu du: «Noiz arte izango da Jesus 
itzuli arte?». 

Eguna edo ordua ez dakigun arren, Jesus itzultzea espero dugu (eta 
Jainkoaren Milurteko Erreinua ezarria) XXI . mendean Eskritura askotan 
oinarrituta (adib. Mateo 24:4-34; Salmoa 90:4; Oseas 6: 2; Lukas 21:7-36; 
Hebrearrei 1:1-2; 4:4,11; 2 Pedro 3:3-8; 1 Tesalonikarrei 5:4), zeinaren 
zati batzuk betetzen direla ikusten dugu orain. 

Jesusek esku hartzen ez badu, munduak bizitza guztia suntsitu egingo du: 

21. Zeren orduan izango da tribulazio andi bat, munduaren 
asieratik ordura arte izan ez den bezalakoa, ez eta sekula izango. 
22. Eta egun haiek laburtu ezpada, ez litzateke haragirik salbatuko; 
baina hautetsien mesedetan laburtu egingo dira egun haiek. 
(Mateo 24:21-22) 

29. Egun haietako tribulazioaren ondoren, eguzkia ilunduko da, eta 
ilargiak ez du argirik emango; izarrak zerutik eroriko dira, eta 
zeruko botereak astinduko dira. 30 Orduan, Gizonaren Semearen 
seinalea agertuko da zeruan, eta orduan lurreko leinu guztiak 
negar egingo dute, eta ikusiko dute Gizonaren Semea zeruko 
hodeietan indar eta aintza handiarekin datorrela. 31. Eta bidaliko 
ditu bere aingeruak tronpeta-hots handiarekin, eta bilduko 
dituzte haren hautatuak lau haizetatik, zeruko mutur batetik 
bestera. (Mateo 24:29-31) 

Jainkoaren Erreinua da munduak behar duena. 
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Erresumaren enbaxadoreak 

Zein da zure rola Erreinuan? 

Oraintxe bertan, benetako kristaua bazara, horren enbaxadore izan behar 
zara. Kontuan izan Paulo apostoluak zer idatzi zuen: 

20. Orain bada, Kristoren enbaxadore gara, Jainkoak gure bidez 
erregutuko balu bezala: othoizten zaituztegu Kristoren alde, 
adiskide zaitezte Jainkoarekin. (2 Korintoarrei 5:20) 

14. Zutik, bada, gerrian egiaz zintzilik, zuzentasunaren bularra 
jantzirik, 15 eta oinak bakearen ebanjelioaren prestaketarekin 
oinetakoak jarrita. 16. Batez ere, gaiztoaren suzko dardo guztiak 
itzali ahal izango dituzuen fedearen ezkutua hartu. 17. Eta har 
ezazue salbameneko kaskoa, eta Espirituaren ezpata, zeina baita 
Jainkoaren hitza; 18 Beti otoitz eta otoitz guztiekin Spirituan otoitz 
eginez, horretara begira egonik, saindu guztien alde eta otoitz 
guztiekin, 19 eta nigatik, hitza eman dezadan, ahoa ausardiaz 
ezagutarazteko. Ebanjelioaren misterioa, 20 zeinen enbaxadore 
naiz kateetan; hartan ausardiaz hitz egin dezadan, hitz egin behar 
dudan bezala. (Efesioarrei 6:14-20) 

Zer da enbaxadore bat? Merriam-Webster- ek honako definizio hau du: 

1 : mandatari ofiziala; batez ere : atzerriko gobernu edo subirano 
baten aurrean bere gobernu edo subiranoaren ordezkari egoiliar 
gisa akreditatutako maila goreneko agente diplomatikoa edo 
eginkizun diplomatiko berezi eta sarritan behin-behineko 
baterako izendatua. 

2 a : ordezkari edo mezulari baimendu bat 

Benetako kristaua bazara, mandatari ofiziala zara, Kristoren alde! Kontuan 
izan Pedro apostoluak zer idatzi zuen: 
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9. Zuek, ordea, belaunaldi hautatua, errege apaizgoa, herri santua, 
bere herri berezia zarete, ilunpetik bere argi miragarrira deitu 
zaituenaren laudorioak aldarrika dezazun; 10. Garai batean herria 
ez zirenak, baina orain Jainkoaren herria, errukirik lortu ez 
zutenak, baina orain errukia lortu dutenak. (1 Pedro 2:9-10) 

Kristau gisa, nazio santu baten parte izan behar dugu. 

Zein nazio da orain santua? 

Beno, zalantzarik gabe, mundu honetako erreinuetako bat ere ez, baina 
azkenean Kristoren Erreinuaren parte izango dira (Apokalipsia 11:15). 
Jainkoaren nazioa da, bere Erreinua santua. 

Enbaxadore gisa, normalean ez dugu mundu honetako nazioen politika 
zuzenean parte hartzen. Baina orain Jainkoaren bizimodua bizi behar 
dugu (ikusi www.ccog.org webgunean eskuragarri dagoen doako liburua 
ere izenburua: Christians: Ambassadors for the Kingdom of God, Biblical 
instructions on living as a Christian ). Hori eginez gero, hobeto ikasiko 
dugu zergatik diren hobekien Jainkoaren bideak, bere erreinuan errege 
eta apaiz izan gaitezen eta Kristorekin errege izan gaitezen lurrean: 

5 Maitatu gintuenari eta bere odolez gure bekatuetatik garbitu 
gintuenari, 6 eta bere Jainko eta Aitaren errege eta apaiz egin 
gintuenari, haren aintza eta agintea sekula mendeetan. Amen. 
(Apokalipsia 1:5-6) 

10. Eta gure Jainkoarentzat errege eta apaiz egin gaituzte; Eta 
lurrean erreginatuko dugu. (Apokalipsia 5:10) 

Horren etorkizuneko alderdi bat hilkorrak direnei Jainkoaren bideetan 
ibiltzen irakastea izango da: 

19. Zeren herria Sionen biziko da Jerusalemen; Ez duzu gehiago 
negar egingo. Oso errukitsua izango da zure oihuaren soinuan; 
Entzutean, erantzungo dizu. 20. Eta Jaunak zoritxarreko ogia eta 

http://www.ccog.org/
http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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atsekabeko ura eman arren, zure irakasleak ez dira gehiago 
bazterrera eramango, baina zure begiek ikusiko dituzte zure 
irakasleak. 21 Zure belarriek hitz bat entzungo dute zure atzetik, 
esanez: «Hau da bidea, zoaz hortik», eskuinera edo ezkerrera 
biratzen zaren bakoitzean. (Isaias 30:19-21) 

Hori milurteko erreinurako profezia bat den arren, aro honetan kristauek 
irakasteko prest egon behar dute: 

12 ... ordurako irakasle izan beharko zarete (Hebrearrei 5:12) 

15 Baina santifikatu ezazu Jainko Jauna zure bihotzetan: eta egon 
zaitezte beti erantzun bat emateko zugan dagoen itxaropenaren 
arrazoia galdetzen dizuten guztiei, apaltasunez eta beldurrez (1 
Pedro 3:15, KJV) . 

Bibliak erakusten du kristau leialenetako askok, Tribulazio Handia hasi 
baino lehen, askori aginduko dietela: 

33 Eta ulertzen duten herrietakoek asko irakatsiko dute (Daniel 
11:33) 

Beraz, ikastea, grazian eta ezagutzan haztea (2 Pedro 3:18), orain egin 
beharko genukeen zerbait da. Jainkoaren Erreinuan zure eginkizunaren 
zati bat irakasteko gai izatea da. Eta fidelagoentzat, Filadelfiako 
(Apokalipsia 3:7-13), kristauentzat, milurteko erreinuaren hasiera baino 
lehen ebanjelioaren lekuko garrantzitsua babestea ere izango da (cf. 
Mateo 24:14). 

Jainkoaren Erreinua ezarri ondoren, Jainkoaren jendea erabiliko da 
kaltetutako planeta bat berreskuratzen laguntzeko: 

12. Zuen artetik eraikiko dituzte hondakin zaharrak ;  
Belaunaldi askoren oinarriak altxatuko dituzu; Eta hausturaren 
konpontzailea deituko zaituzte, bertan bizitzeko kaleen 
zaharberritzailea. (Isaias 58:12) 
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Horrela, aro honetan Jainkoaren erara bizi izan zen Jainkoaren herriak 
hirietan (eta beste leku batzuetan) bizitzea erraztuko du zaharberritze 
garai honetan. Mundua benetan leku hobea izango da. Kristoren 
enbaxadore izan beharko genuke orain, bere Erreinuan ere zerbitzatzeko. 

Egiazko Ebanjelioaren Mezua Eraldatzailea da 

Jesusek esan zuen: « Nire hitzean jarraitzen baduzue, nire ikasle zarete 
benetan. 32 Eta ezagutuko duzue egia, eta egiak aske egingo zaituzte» 
(Joan 8:31-32). Jainkoaren Erreinuaren ebanjelioari buruzko egia 
ezagutzeak mundu honetako itxaropen faltsuetan harrapatuta geratzeko 
askatzen gaitu. Ausarki onartzen dugu funtzionatzen duen plan bat: 
Jainkoaren plana! Satanek mundu osoa engainatu du (Apokalipsia 12:9) 
eta Jainkoaren Erreinua da benetako irtenbidea. Egiaren alde egin eta 
defendatu behar dugu (ik. Joan 18:37). 

Ebanjelioaren mezua salbazio pertsonalari buruzkoa baino gehiago da. 
Jainkoaren Erreinuaren berri onak aro honetan eraldatu beharko luke: 

2. Eta ez zaitezte konformatu mundu hunetara, baizik eta eraldatu 
zaitezte zuen gogoa berrituz, froga dezazuen zein den Jainkoaren 
borondate on, onargarri eta perfektu hori. (Erromatarrek 12:2) 

Benetako kristauak Jainkoaren eta besteen zerbitzura eraldatzen dira: 

22. Zerbitzariak, obeditu egizue gauza guzietan zuen nausiei 
haragiaren arabera, ez begi -zerbitzuarekin, gizonen atseginak 
bezala, baina bihotz-zintzotasunez, Jainkoaren beldurrez. 23 Eta 
egiten duzun guztia, egin ezazu bihotzez, Jaunari bezala eta ez 
gizakiei, 24 jakinik Jaunarengandik jasoko duzuela ondarearen 
saria; Kristo Jauna zerbitzatzen duzuelako. (Kolosarrei 3:22-24) 

28. Beraz, astindu ezin den erreinu bat jasotzen ari garenez, izan 
dezagun grazia, zeinaren bidez Jainkoa ongi zerbitzatzeko 
begirunez eta Jainkozko beldurrez. (Hebrearrei 12:28) 
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Benetako kristauak mundutik ezberdin bizi dira. Jainkoaren arauak 
munduaren gainetik onartzen ditugu ongi eta gaizki dagoenarentzat. 
Justuak fedez bizi dira (Hebrearrei 10:38), aro honetan Jainkoaren erara 
bizitzeko fedea behar baita. Kristauak bizi ziren mundutik hain 
ezberdintzat hartzen ziren, non haien bizimodua "Bide" gisa aipatzen zen 
Itun Berrian (Eginak 9:2; 19:9; 24:14,22 ) . Mundua berekoitasunez bizi da, 
Satanen menpe, “Kainen bidea” deitu izan den horretan (Judas 11). 

Jainkoaren Erreinuaren Ebanjelioa zuzentasunaren, pozaren eta bakearen 
mezua da (Erromatarrek 14:17). Hitz profetikoa, behar bezala ulertuta, 
kontsolagarria da (ik. 1 Kor 14,3; 1 Tesalonic 4,18), batez ere mundua 
erortzen ikusten dugun bitartean (ik. Lk 21,8-36). Benetako kristau 
bizimoduak ugaritasun espirituala eta bedeinkazio fisikoak ekartzen ditu 
(Markos 10:29-30). Horregatik, bizi direnek ulertzen dute munduak 
Jainkoaren Erreinua behar duela. Kristauak Jainkoaren Erreinuaren 
enbaxadoreak dira. 

Kristauek gure itxaropena espiritualean jartzen dute, ez fisikoan, nahiz eta 
mundu fisikoan bizi garen (Erromatarrak 8:5-8). “Ebanjelioaren 
itxaropena” dugu (Kolosarrei 1:23). Lehen kristauek gaur egun Jesus 
aitortzen duten askok benetan ulertzen ez duten zerbait da. 
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6. Kod tich mane otieko e mondo eka owari 
kowuok kuom richo ni... 

Eliza greko-erromatarrek Jainkoaren Erreinuaren alderdiak irakasten 
dituztela uste dute, baina arazoak dituzte benetan zer den ulertzeko. 
Adibidez, The Catholic Encyclopedia -k hau irakasten du erreinuari buruz: 

Kristoren... Bere irakaskuntzaren etapa guztietan erreinu honen 
etorrerak, bere alderdi ezberdinek, bere esanahi zehatzek, 
lortzeko moduak, bere diskurtsoen oinarria osatzen dute, 
hainbesteraino non bere diskurtsoari "ebanjelioa" deitzen zaio. 
erreinuaz”... Elizaz “Jainkoaren erreinuaz” hitz egiten hasi ziren; 
cf. Kol., I, 13; I Tes. II, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10, etab. ... Eliza esan 
nahi du Jainkozko erakunde hori ... (Pope H. Jainkoaren Erreinua. 
Entziklopedia Katolikoa, VIII. liburukia. 1910). 

Aurrekoak “Col., I, 13; I Tes. II, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10,” begiratuz gero, 
aurkituko duzu bertso horietako batek ere ez duela ezer esaten Eliza 
Jainkoaren Erreinua izateari buruz. Fededunak Jainkoaren Erreinuaren 
parte izango direla edo Jesusen Erreinua dela irakasten dute. Bibliak 
ohartarazten du askok ebanjelioa aldatuko luketela edo beste batengana 
bueltatuko zirela, gezurrezko batera (Galatasi 1:3-9). Zoritxarrez, 
hainbatek hori egin dute. 

Jesusek irakatsi zuen: «Ni naiz bidea, egia eta bizitza. Inor ez da 
Aitarengana hurbiltzen nigatik izan ezik » (Joan 14:6). Pedrok irakatsi zuen 
: "Ez dago salbaziorik beste inon ere, zeruaren azpian ez baitago gizonen 
artean salbatu behar garen beste izenik emanik" (Eginak 4:12). Pedrok 
esan zien juduei guztiek izan behar zutela fedea damutzeko eta Jesus 
salbatzeko onartzeko (Eginak 2:38). 

Honen aldean, Frantzisko Aita Santuak irakatsi du ateoak, Jesus gabe, 
obra onekin salba daitezkeela! Era berean, juduak Jesus onartu gabe salba 
daitezkeela irakasten du! Gainera, berak eta greko-erromatarrek ere 
badirudi uste dutela "Maria"-ren bertsio ez biblikoa ebanjelioaren gakoa 
dela, baita batasun ekumeniko eta erlijiosoaren gakoa ere. Zoritxarrez, 
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haiek eta besteek ez dute ulertzen Jesusen ETA Jainkoaren Erreinuaren 
benetako Ebanjelioaren garrantzia. Askok ebanjelio faltsuak sustatzen ari 
dira. 

Askok begiz ibiltzea nahi dute eta munduan fedea izan. Itun Berriak 
irakasten du kristauek gora begiratu behar dutela: 

2 Gogoan jarri goiko gauzetan, ez lurreko gauzetan. (Kolosarrei 
3:2) 

7. Zeren fedez ibiltzen gara, ez ikustez. (2 Korintoarrei 5:7) 

Hala ere, Pio XI.a Aita Santuak, funtsean, bere eliza ikusita ibiltzen irakatsi 
zuen: 

... Eliza Katolikoa... Kristoren erreinua da lurrean. ( Pioren 
entziklika Quas Primas ). 

CatholicBible101 webguneak dioenez, " Jainkoaren Erreinua Jesukristok 
ezarri zuen lurrean K.o. 33an, Bere Elizaren moduan, Pedrok zuzendua... 
Eliza Katolikoa". Hala ere, milurteko Jainkoaren Erreinua ez dago hemen 
ezta Erromako Eliza ere, baina lurrean egongo da. Jainkoaren benetako 
Elizak "erreinuko giltzak" dituen arren (Mateo 16:19), eliza bat erreinua 
dela aldarrikatzen dutenek "ezagutzaren giltza kendu dute" (Lukas 11:52). 

Erromako Elizak hain gogor irakasten du laster etorriko den lurreko 
milurteko Jainkoaren Erreinuaren aurka, non funtsean Eliza Katolikoaren 
Katekismo ofizialean agertzen den "Antikristoren doktrina" bakarra da : 

676 Antikristoren engainua munduan hasten da jada historiaren 
barnean gauzatzeko aldarrikapena egiten den bakoitzean, epai 
eskatologikoaren bidez historiaz harago soilik gauza daitekeen 
itxaropen mesianiko hori. Elizak erresumako faltsutze horren 
forma aldatuak ere baztertu ditu milenarismo izenarekin... (Eliza 
Katolikoaren Katekismoa. Imprimatur Potest +Joseph Cardinal 
Ratzinger. Doubleday, NY 1995, or. 194) 
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Zoritxarrez, horrekin ados daudenek arazo handiak izango dituzte 
azkenean Jainkoaren Erreinuaren Ebanjelioa aldarrikatzeko. Batzuek 
hartuko dute 

aldarrikatzen dutenen aurkako urrats izugarriak (Daniel 7:25; 11:30-36). 
Baina, pentsa liteke, ez al dira erreinuan egongo Jesus Jauna dela 
aitortzen duten guztiak? Ez, ez dira izango. Kontuan izan Jesusek 
esandakoa: 

21 « Jauna, Jauna, esaten didana ez da zeruko erreinuan sartuko, 
zeruko Ene Aitaren nahia egiten duena baizik . 22 Askok esango 
didate egun hartan: «Jauna, Jauna, ez al dugu zure izenean 
profetizatu, zure izenean deabruak bota, eta zure izenean mirari 
asko egin? 23. Orduan esango diet: «Ez zaitut inoiz ezagutu; Alde 
nigandik , legegabekeria egiten duzuenak! (Mateo 7:21-23) 

Paulo apostoluak adierazi zuen "legegabekeriaren misterioa" "dagoeneko 
lanean" zegoela (2 Tesalonikarrei 2:7) bere garaian. Legegabetasun hori 
Bibliak azken garaietan ohartarazten duen zerbaitekin ere lotuta dago, 
"Misterioa, Babilonia Handia" deitzen dena (Apokalipsia 17:3-5). 

"Legegabekeriaren misterioa" Jainkoaren Hamar Aginduen legea, etab. 
bete behar ez dutela uste duten kristau aldarrikapenekin erlazionatuta 
dago eta/edo horren salbuespen onargarri asko daude eta/edo 
Jainkoaren hausteko penitentzia modu onargarriak daude. legea, beraz, 
Jainkoaren lege forma bat dutela uste duten arren, ez dute Jesusek edo 
bere apostoluek zilegitzat hartuko luketen kristautasun forma bat 
gordetzen. 

Greko-erromatarrak Jainkoaren aginduak urratzen zituzten fariseuak 
bezalakoak dira, baina haien tradizioak hau onargarri egiten zutela 
aldarrikatu zuten—Jesusek planteamendu hori salatu zuen (Mateo 15:3-
9)! Isaiasek ere ohartarazi zuen Jainkoarenak direla esaten zuten 
pertsonak bere legearen aurka matxinatu egingo zirela (Isaias 30:9). 
Legerik gabeko matxinada hau, zoritxarrez, gaur egun ikusten dugun 
zerbait da. 
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Badirudi beste "misterio bat" Erromako Elizak uste duela bere agenda 
ekumeniko militaristak eta erlijio artekoak bakea eta Jainkoaren 
Erreinuaren bertsio ez biblikoa ekarriko duela lurrean. Eskriturak 
ohartarazten du datozen urte batzuetarako arrakasta izango duela 
irakasten duen batasun ekumeniko baten aurka (oharra: Jerusalem 
Berriko Biblia , katolikoek onartutako itzulpena, erakusten da): 

4 Herensugearen aurrean ahuspeztu ziren, hark piztiari agintea 
eman ziolako; eta ahuspeztu ziren piztiaren aitzinean, esanez: 
Nork konparatu dezake aberearekin? Nork borrokatu dezake 
horren aurka?». 5. Piztiari bere harrokeriak eta blasfemiak ahotan 
jartzeko eta berrogeita bi hilabetez jardun ahal izan zuen; 6. Eta 
bere biraoak bota zituen Jainkoaren kontra, haren izenaren, 
haren zeruko Etxolaren eta han babestuta dauden guztien kontra. 
7. Sainduen aurka gerra egin eta haiek konkistatzeko baimena 
eman zitzaion, eta boterea eman zitzaion arraza, herri, hizkuntza 
eta nazio guztien gainean; 8. Eta gurtuko dute munduko jende 
guztiak, hau da, mundua sortu zenetik sakrifizioko Bildotsaren 
bizi-liburuan bere izena idatzia izan ez duten guztiak. 9 Entzun 
duenak entzun dezala: 10 Gatibutik gatiburako direnak; ezpataz 
hiltzekoak ezpataz hiltzeraino. Horregatik izan behar dute santuek 
irmotasuna eta fedea. (Apokalipsia 13:4-10, NJB) 

Bibliak amaierako garaiko Babiloniako batasunaren aurka ohartarazten 
du: 

1 Zazpi kaikuak zituzten zazpi aingeruetako bat etorri zitzaidan hitz 
egitera, eta esan zidan: «Zatoz hona eta erakutsiko dizut ur 
ugarien ondoan tronatzen den emagaldu handiaren zigorra, 2 

harekin lurreko errege guztiekin. prostituitu egin dira, eta 
munduko populazio guztia bere adulterioko ardoaz mozkortu 
dutenak». 3 Espiritu batean basamortu batera eraman ninduen, 
eta han emakume bat ikusi nuen zazpi buru eta hamar adar 
zituen piztia gorri batean ibiltzen, eta birao tituluak idatzita 
zituena. 4 Emakumea purpuraz eta gorrixkaz jantzia zegoen, eta 
urrez, harribitxiz eta perlez distiratsu , eta bere prostituzioaren 
zikin nazkagarriz betetako urrezko kopa bat eskuan zuen; 5 bere 
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bekokian izen bat idatzita zegoen, izen kriptikoa: «Babilonia 
Handia, emagaldu guztien ama eta lurreko praktika zikin guztien 
ama ». 6. Ikusi nuen mozkortuta zegoela, sainduen odolaz, eta 
Jesusen martirien odolaz; eta ikusi nuenean, guztiz nahastu 
nintzen. (Apokalipsia 17:1-6, NJB) 

9 «Honek zuhurtzia eskatzen du. Zazpi buruak zazpi muinoak dira 
, zeinetan emakumea eserita dagoen . . . 18 Ikusi duzun 
emakumea lurreko buruzagi guztien aginpidea duen hiri handia 
da». (Apokalipsia 17: 9,18 , NJB) 

1. Oren ondoan, beste aingeru bat zerutik jautsi ikusi nuen, hari 
emandako autoritate handiarekin; lurrak bere aintzaz distira egin 
zuen. 2 Bere ahotsaren goi-goian oihukatu zuen: «Babilonia erori 
da, Babilonia Handia erori da, eta deabruen egoitza eta izpiritu 
zikin eta txori zikin eta higuingarri guztien ostatu bihurtu da. 3. 

Nazio guztiek edan dute bere prostituzioaren ardoaz; lurreko 
errege guztiek prostituitu egin dute harekin, eta merkatari oro 
aberastu egin da haren liskarkeriaz». 4. Beste ahots bat zerutik 
mintzo zen; Entzun nuen esaten: « Zatoz, ene herria, urrundu 
harengandik, haren krimenetan parte hartu ez dezazun eta 
izurrite berberak jasan ez ditzazun» . 5 Bere bekatuak zeruraino 
heldu dira, eta Jainkoak bere krimenak gogoan ditu: trata ezazu 
besteei bezala. 6 Eskatutako zenbatekoaren bikoitza ordaindu 
behar zaio. Bere nahasketa katilu sendo bikoitza izan behar du. 7 

Haren ponpa eta orgia bakoitza tortura edo agonia batekin 
parekatu behar da. Erregina gisa tronuratuta nago, uste du; Ez 
naiz alarguna eta ez dut inoiz dolurik ezagutuko. 8. Zeren, egun 
batean, izurriak eroriko zaizkio haren gainera: gaixotasuna, dolua 
eta gosetea. Lurrera erreko da. Bera kondenatu duen Jainko 
Jauna indartsua da». 9 «Negar eta dolua izango dute harekin 
prostituitu eta orgiak egin dituzten lurreko erregeek. Erretzean 
kea ikusten dute (Apokalipsia 18:1-9, NJB) 

Zakariasen, Bibliak datorren Babilonia baten aurka ohartarazten du eta 
erakusten du batasun egokia ez dela gertatuko Jesus itzuli arte : 
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10 Kontuz! Adi! Ihes egin iparraldeko lurretik —dio Jaunak— 
zeruko lau haizetara barreiatu zaituztedalako —dio Jaunak—. 11 

Kontuz! Egin ezazu ihes, Sion, orain Babiloniako alabarekin bizi 
zaren! 

12 Zeren hau dio Jaunak Sabaoth , Aintzak agindu zuenetik 

ni , arpilatu zaituzten nazioei buruz, 'Zu ukitzen zaituenak ukitzen 
du nire begiko nirra. 13. Orain, begira, eskua astinduko diet haien 
gainean, eta esklabo bihurtu dituztenek arpilatuko dituzte». 
Orduan jakingo duzue Jaunak bidali nauela ! 14 Kanta ezazu, poztu 
zaitez, Siongo alaba, orain zure artean bizitzera natorkizula -dio 
Jaunak! 15. Egun hartan, nazio asko Jaunarengana bihurtuko dira. 
Bai, bere herri bihurtuko dira, eta zure artean biziko dira. Orduan 
jakingo duzu Jaun Sabaoth zuregana bidali nauela! 16 Jaunak 
Judaren jabe izango da, bere lurraldea Lur Santuan, eta berriro 
Jerusalemen aukeratuko du. (Zakarias 2:10-16, NJB; kontuan izan 
KJV / NKJV bertsioetan bertsoak Zakarias 2:6-12 gisa zerrendatuta 
daude) 

Nazio Batuen Erakundeak, Vatikanoak, protestante asko eta Ekialdeko 
Ortodoxoko buruzagiek bultzatzen dituzten mugimendu ekumenikoak eta 
erlijiosoak argi eta garbi Bibliak gaitzesten ditu eta ez dira bultzatu behar. 
Jesusek "asko engainatuko" zituztenei jarraikitzen zituztela ohartarazi 
zuen ( Mateo 24:4-5). Ekumenismo asko Apokalipsia 6:1-2ko "zaldizko 
zaldi zuriarekin" (Jesus EZ dena) eta Apokalipsia 17ko emaztegaiarekin 
erlazionatuta dago. 

Zakariasek bezala, Paulo apostoluak ere irakatsi zuen fedearen benetako 
batasuna ez zela gertatuko Jesus itzuli arte : 

13 Guztiok Jainkoaren Semearen fedean eta ezagutzan batasuna 
lortu arte , eta Gizon perfektua osatu arte, Kristo beraren 
betetasunarekin guztiz heldua. (Efesioarrei 4:13, NJB) 
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Batasun hori Jesusen itzuleraren aurretik datorrela uste dutenak 
akatsetan daude. Egia esan, Jesus itzultzean, bere aurka bilduko diren 
nazioen batasuna suntsitu beharko du: 

11:15 Orduan zazpigarren Aingeruak bere tronpeta jo zuen, eta 
ahotsak entzun zitezkeen zeruan oihuka, dei egiten zutela: 
"Munduko erreinua bihurtu da gure Iaunaren eta bere Kristoren 
erreinua, eta errege izango da sekula sekula". 16 Hogeita lau 
adinekoek, Jainkoaren aitzinean tronuraturik, ahuspeztu eta lurra 
ukitu zuten kopetaz Jainkoa adoratuz 17 hitz hauekin: «Eskerrak 
ematen dizugu, Jainko Jauna Ahalguztiduna, dena, zena, zeren. 
zure botere handia hartu eta zure erregealdia hasi. 18 Herriak 
zalapartan zeuden eta orain iritsi da zure ordaina, eta hildakoak 
epaitzeko garaia, eta zure zerbitzariak profetak, sainduak eta zure 
izenaren beldur direnentzat, txikiak eta handiak, sarituak izateko. 
. Iritsi da lurra suntsitzen ari direnak suntsitzeko garaia». 
(Apokalipsia 11:15-18, NJB) 

19:6 Eta entzun nuen jendetza handi baten ahotsak ziruditenak, 
itsasoko hotsa edo trumoiaren burrunba handia bezalakoak, 
ihardesten ziotela: «Aleluia! Hasi da gure Jainko ahalguztidun 
Jaunaren erregetza; . . . 19. Orduan ikusi nuen piztia, lurreko errege 
guztiak eta haien gudarosteekin, elkarturik Zaldizkoari eta haren 
armadari aurre egiteko. 20 Baina piztia preso hartu zuten, eta 
piztiaren alde mirariak egin zituen profeta faltsuarekin batera, eta 
haiekin engainatu zituen piztiaren markaz markatzea onartu 
zutenak eta haren estatua gurtu zutenak. Bi hauek bizirik jaurti 
zituzten sufre erreko aintzira sutsura . 21. Gainontzeko guztiak 
bere ahotik irtendako Zaldizkoaren ezpatak hil zituen, eta txori 
guztiak beren haragiz bete ziren. . . 20:4 Orduan ikusi nituen 
tronuak, non beren eserlekuak hartzen zituzten, eta eman 
zitzaien judizio emateko boterea. Ikusi nituen Jesusen 
lekukotasunagatik eta Jainkoaren hitza predikatu izanagatik lepo 
moztuta zeuden guztien arimak, eta piztia edo bere estatua 
gurtzeari uko egin eta bekoki edo eskuetako marka onartu nahi ez 
zutenak; bizitu ziren, eta Kristorekin errege izan ziren mila urtez. 
(Apokalipsia 19: 6,19-21 ; 20:4, NJB) 
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Kontuan izan Jesusek bere aurka bateratutako munduko armadak 
suntsitu beharko dituela. Orduan, bera eta sainduak errege izango dira. 
Orduan izango da fedearen batasun egokia. Zoritxarrez, askok entzungo 
dituzte onak diruditen, baina ez diren ministro faltsuak, Paulo apostoluak 
ohartarazi zuen bezala (2 Korintoarrei 11:14-15). Gehiagok benetan 
ulertuko balu Biblia eta Jainkoaren Erreinuaren ebanjelioa gutxiago 
borrokatuko luke Jesusen aurka.  
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7. Kum ma awinjrago mondo okalo kuom? 

Gizakiok hain adimentsuak garela pentsatzea gustatzen zaion arren, gure 
ulermenari mugak daude, hala ere, Jainkoaren "ulermena infinitua da" 
(Salmoa 147:5). 

Horregatik, Jainkoaren esku-hartzea beharko da planeta hau 
konpontzeko. 

Askok Jainkoarengan sinesten duten arren, gizakien gehiengo zabalak ez 
daude prest hark zuzentzen duen moduan bizitzeko . Kontuan izan 
honako hau: 

8. Hark erakutsi dizu, gizona, zer den ona; Eta zer eskatzen dizu 
Jaunak zuzen egitea, urrikaltasuna maitatzea, eta zure 
Jainkoarekin umiltasunez ibiltzea? (Mikeas 6:8) 

apal ibiltzea ez da gizakiak benetan egin nahi izan duen zerbait. Adam eta 
Evaren garaitik (Hasiera 3:1-6), gizakiak bere buruan eta beren 
lehentasunetan konfiantza izatea aukeratu dute, Jainkoaren gainetik, 
haren aginduak gorabehera (Irteera 20:3-17). 

Esaera liburuak irakasten du: 

5. Konfiantza ezazu Jaunagan zure bihotz osoz, eta ez zaitez zure 
adimenean oinarritu; 6. Aitor ezazu zure bide guztietan, eta berak 
zuzenduko ditu zure bideak. 7. Ez izan zuhurra zure begietan; 
Beldur Jaunari eta alde egin gaitzetik. (Esaera 3:5-7) 

Hala ere, jende gehienak ez dira benetan Jainkoarengan konfiantzarik 
izango bihotz osoz, ezta bere urratsak zuzen ditzan itxarongo. Jainkoak 
nahi duena egingo dutela diote askok, baina ez dute egiten. Gizadia 
Satanas engainatu du (Apokalipsia 12:9) eta munduaren gutizia eta 
"bizitzaren harrotasuna" (1 Joan 2:16) erori da. 
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Hori dela eta, askok beren erlijio-tradizio eta gobernu laikoekin asmatu 
dute, ondoen dakitela uste dutelako. Hala ere, ez dira (ik. Jeremias 10:23) 
ezta benetan damutuko. 

Horregatik, gizakiak Jainkoaren Erreinua behar du (ik. Mt 24,21-22). 

Kontuan hartu Zorionak 

Jesusek eman zituen adierazpenen artean ezagunenetako bat, Oliba 
mendiko bere sermoian eman zituen dohatsuak izan ziren . 

Kontuan izan hark esandako batzuk: 

3 «Zorionekoak izpiritu pobreak, zeruetako erreinua haiena baita. 
4. Zorionekoak negar egiten dutenak, konsolatuko baitira . 5. 

Zorionekoak otzanak, zeren beraiek hartuko baitute lurra. 6. 

Zorionekoak zuzentasunaren gose eta egarri direnak, beteak 
izango baitira. 7. Zorionekoak errukitsuak, errukia lortuko baitute. 
8 Zorionekoak bihotz garbikoak, Jainkoa ikusiko baitute. 9 

Zorionekoak bakegileak, Jainkoaren seme deituko baitituzte. 10. 

Dohatsuak zuzenagatik pertsegituak direnak, zeren haiena baita 
zeruetako erreinua. (Mateo 5:3-10) 

Jainkoaren Erreinuan dago (ik. Mark 4,30-31), maiz Mateok zeruko 
Erreinua deitzen duena (ik. Mateo 13,31), non promesa dohatsu hauek 
beteko dira. Jainkoaren Erreinuan beteko da promesa otzanek lurra 
heredatzeko eta garbiek Jainkoa ikusteko. Zaindu Jainkoaren Erreinuko 
bedeinkapenen berri onari! 

Jainkoaren bideak zuzenak dira 

Egia da Jainkoa maitasuna dela (1 Joan 4: 8,16 ) eta Jainkoa EZ dela 
berekoia. Jainkoaren legeek Jainkoarekiko eta hurkoarekiko maitasuna 
erakusten dute (Markos 12:29-31; Santiago 2:8-11). Munduaren bideak 
berekoiak dira eta heriotzan amaitzen dira (Erromatarrak 8:6). 
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Kontuan izan Bibliak benetako kristauek aginduak betetzen dituztela 
erakusten duela: 

1 Jesus Kristo dela sinisten duena Jainkoarengandik jaioa da, eta 
engendtu zuena maite duenak ere maite du harengandik sortu 
dena. 2. Honetaz badakigu Jainkoaren haurrak maite ditugula, 
Jainkoa maite dugunean eta haren manamenduak betetzen 
ditugunean. 3. Zeren hau da Jainkoaren maitasuna, bere 
manamenduak bete ditzagun. Eta bere aginduak 

dira astungarriak. (1 Joan 5:1-3) 

Jainkoaren "agindu guztiak zuzentasuna dira" (119. Salmoa: 172). Bere 
bideak garbiak dira (1 Tito 1:15). Zoritxarrez, askok "legegabekeria" mota 
desberdinak onartu dituzte eta ez dira konturatzen Jesus EZ dela etorri 
legea edo profetak suntsitzera, horiek betetzera baizik (Mateo 5:17), 
haien benetako esanahia azalduz eta askok baino haratago zabalduz. 
pentsamendua (adib. Mateo 5:21-28). Jesusek irakatsi zuen: " Egiten 
dituena eta irakasten dituena, handi deituko da zeruetako erreinuan" 
(Mateo 5:19) ("Jainkoaren erreinua" eta "zeruetako erreinua" terminoak 
trukagarriak dira). 

Bibliak irakasten du obrarik gabeko fedea hilda dagoela (Santiago 2:17). 
Askok Jesusi jarraitzen diotela diote, baina ez dituzte benetan sinetsiko 
Haren irakaspenak (Mateo 7:21-23) eta ez dute bera behar bezala 
imitatuko (ik. 1 Korintoarrei 11:1). "Bekatua legearen haustura da" (1 
Joan 3:4, KJV) eta guztiek bekatu egin dute (Erromatarrek 3:23). Hala ere, 
Bibliak erakusten du errukiak epaiaren gainean garaile izango duela 
(Santiago 2:13), Jainkoak benetan guztientzako plan bat baitu (ik. Luke 
3:6). 

Giza konponbideak, Jainkoaren bideetatik aparte, ez dira funtzionatuko. 
Milurtekoko erreinuan, Jesusek «burdinezko haga batekin» gobernatuko 
du (Apokalipsia 19:15), eta borondate ona nagusituko da jendeak 
Jainkoaren erara biziko duen heinean. Munduko arazo GUZTIAK 
existitzen dira mundu honetako gizarteek Jainkoari eta Haren legea 
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betetzeari uko egiten diotelako . Historiak erakusten du gizadia ez dela 
gai gizartearen arazoak konpontzeko: 

6 Izan ere, haragizko gogoa izatea heriotza da, baina espirituala 
izatea bizitza eta bakea da. 7. Zeren haragizko gogoa Jainkoaren 
aurkako etsai da; izan ere, ez dago Jainkoaren legearen menpe, 
ezta egon daitekeela ere. 8 Beraz, haragizkoak direnek ezin dute 
Jainkoari atsegin. (Erromatarrek 8:6-8) 

Kristauek espiritualean zentratu behar dute, eta Jainkoaren Espiritua 
ematen zaio aro honetan horretarako (Erromatarrak 8:9), gure ahulgune 
pertsonalak izan arren: 

26. Zeren ikusten duzue zuen deia, anaiak, eztela haragiaren 
arabera jakintsu asko, ez ahaltsu asko, ez noble asko deitzen 
direla. 27. Bainan Jainkoak aukeratu ditu munduko ergelak, 
jakintsuak lotsarazteko, eta Jainkoak aukeratu ditu munduko 
gauza ahulak, ahaltsuak lotsarazteko; 28. Eta munduko gauzen 
gaiztoak eta mespretxatuak diren gauzak aukeratu ditu Jainkoak, 
eta ez direnak, diren gauzak ezerezean uzteko, 29 Haragirik ez 
dezala glorificatu haren aurrean. 30 Baina harengandik zarete Jesu 
Kristorengan, Jainkoarengandik guretzat zuhurtzia eta 
zuzentasuna eta santuifikazioa eta erredentzioa egin gaituena , 31 

zera, idatzita dagoen bezala: «Alortzen denak, gloria bedi 
Jaunaz». (1 Korintoarrei 1:26-31) 

Kristauek Jainkoaren planean loratu behar dira! Orain fedez ibiltzen gara 
(2 Korintoarrei 5:7), goitik begira (Kolosarrei 3:2) fedean (Hebrearrei 
11:6). Jainkoaren aginduak betetzeagatik bedeinkatuak izango gara 
(Apokalipsia 22:14). 

Kum ma awinjrago mondo okalo kuomren Ebanjelioa? 

Protestanteek sentitu ohi dute behin Jesus salbatzaile gisa onartu 
ondoren, Jainkoaren Erreinua bilatu dutela. Katolikoek uste dute 
bataiatutakoak, txikitan ere , beren elizan sartu direla erreinu gisa. 
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Katolikoek eta ekialdeko ortodoxoek sakramentuen bidez, etab.en bidez, 
Jainkoaren erreinuaren bila ari direla pentsatu ohi dute. Kristauak 
bataiatu behar diren bitartean, greko-erromatar-protestanteek mundura 
begiratzen dute gizateriaren arazoak konpontzeko. Lurreko ikuspegia izan 
ohi dute (ik. Erromatarrei 8:6-8). 

Lehenik Jainkoaren Erreinua bilatzea (Mateo 6:33) kristauentzat bizitza 
osorako helburua izatea da. Helburu bat, ez munduari irtenbide bila 
begiratzea, Jainkoari eta bere bideei baizik. Jainkoaren Erreinuaren berri 
onek gure bizitza aldatzen dute. 

Bibliak dio kristauek Jesusekin gobernatuko dutela, baina konturatzen al 
zara horrek esan nahi duela benetako kristauek hiriak gobernatuko 
dituztela? Jesusek irakatsi zuen: 

12 «Noble bat herrialde urrun batera joan zen beretzat erreinu bat 
hartzeko eta itzultzeko. 13. Deitu zituen, bada, bere zerbitzarietatik 
hamar, eta eman zizkieten hamar mina, eta esan zien: Egin 
negozioak ni etorri arte. 14. Bainan haren hiritarrek gorroto zuten, 
eta ordezkaritza bat bidali zuten haren atzetik, esanez: «Ez dugu 
gizon hau gure gainean erreinatuko». 

15 «Eta horrela izan zen itzuli zenean, jaso zuenean 

Erreinua , orduan agindu zien zerbitzari hauei, zeinei dirua eman 
zien, harengana deitzeko, jakin zezan zenbat irabazi zuen gizon 
bakoitzak merkataritzarekin. 16 Orduan etorri zen lehena, esanez: 
«Maisua, zure minak hamar mina irabazi ditu». 17. Eta esan zion: 
«Ongi, zerbitzari ona; zeren leial izan zineten gutxi batean, izan 
aginpidea hamar hiritan». 18. Eta ethorri zen bigarrena, zioela: 
«Maisua, zure minak bost mina irabazi ditu». 19. Era berean, esan 
zion: «Zu ere izan zaitez bost hiriren gainean». (Lk 19:12-19) 

Izan zaitez leial orain duzun apurra. Kristauek benetako hiriak 
gobernatzeko aukera izango dute, benetako erreinu batean. Jesusek ere 
esan zuen: "Nire saria nirekin da , bakoitzari bere lanaren arabera 
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emateko" (Apokalipsia 22:12). Jainkoak plan bat (Job 14:15) eta lekua 
(Joan 14:2) ditu benetan erantzungo diotenentzat (Joan 6:44; Apokalipsia 
17:14). Jainkoaren Erreinua benetakoa da eta horren parte izan zaitezke! 

2016. urtearen hasieran, Science aldizkariak "The power of crowds" 
izeneko artikulu bat izan zuen, adimen artifizialak eta crowdsourcing-ak 
gizateriak dituen "arazo gaiztoak" konpondu zitezkeela adierazten zuena. 
Hala ere, artikuluak ez zuen ulertu gaiztakeria zer zen, are gutxiago nola 
konpondu. 

Lankidetza, Jainkoaren benetako bideak jarraitzeaz gain, 21. mendean 
huts egitera kondenatuta dago Uholde Handiaren ondoren gizateriak 
Babeleko dorrea eraikitzeko elkarlanean aritu zenean (Hasiera 11:1-9). 

Munduan dauden arazoak, Ekialde Hurbilean bezalako lekuetan (espero 
diren denborazko irabaziak izan arren, adibidez, Daniel 9:27a; 1 
Tesalonikarrei 5:3), ez dituzte gizakiek konponduko; Jainkoaren 
Erreinuaren bakea behar dugu (Erromatarrak 14: 17). 

Nazioarteko terrorismoaren arazoak, espero diren irabaziak gorabehera, 
ez dituzte konponduko (ik. Ezekiel 21,12) Nazio Batuetan engainatuak (cf. 
Apokalipsia 12:9) —Jainkoaren Erreinuaren poza eta erosotasuna behar 
ditugu—. 

Ingurumenaren arazoak EZ dira nazioarteko lankidetzaren bidez 
konponduko, munduko nazioek lurra suntsitzen lagunduko baitute 
(Apokalipsia 11:18), baina Jainkoaren Erreinuak konponduko ditu. 

Inmoralitate sexualaren, abortuaren eta giza gorputzaren atalen 
salmentaren arazoak ez dituzte AEBek konponduko (cf. Apokalipsia 
18:13), Jainkoaren Erreinuak baizik. 

AEBek, Erresuma Batuak eta beste nazio askok duten zor ikaragarria ez da 
nazioarteko bitartekaritza bidez konponduko, baina azken finean 
(Habakuk 2:6-8) Jainkoaren Erreinuak suntsitu ondoren. 
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Ezjakintasuna eta hezkuntza okerra ez ditu Nazio Batuek konponduko —
Jainkoaren Erreinua behar dugu—. Erlijio-gatazkak ez du benetan 
konponduko Bibliako benetako Jesusez gain salbazioa onartzen duen 
erlijio-arteko mugimendu ekumenikorik. Bekatua munduko ARAZOA da 
eta horretarako , Jesusen sakrifizioa eta bere itzulera Jainkoaren 
Erreinuan behar ditugu. Medikuntza zientzia modernoak ez ditu giza 
osasunerako erantzun guztiak: Jainkoaren Erreinua behar dugu. 

Gosearen arazoak ez dituzte konponduko genetikoki eraldatutako 
organismoek, laboreen hutsegiteen ondorioz munduko zatiak gosea 
jasateko arriskuan jartzen dituztenak —Jainkoaren Erreinua behar dugu. 

Afrikako, Asiako eta beste leku batzuetan dagoen pobrezia izugarriak, 
amaierako denboraren "Babilonia"-tik denbora batez onura ateraz (cf. 
Apokalipsia 18:1-19), ez du pobreziaren arazoa konponduko: Jainkoaren 
Erreinua behar dugu. Ideia, Jesusez gain, gizateriak utopia ekar dezakeela 
«gaur egungo aro gaizto» honetan ebanjelio faltsu bat da (Galatasi 1:3-
10). 

Jainkoaren Erreinuaren milurteko fasea lurrean ezarriko den erreinu 
literala da. Jainkoaren lege maitagarrietan eta lider gisa Jainko maitagarri 
batean oinarrituko da. Santuak Kristorekin errege izango dira mila urtez 
(Apokalipsia 5:10; 20:4-6). Erreinu honek benetan Jainkoaren Elizan 
daudenak barne hartuko ditu, baina ez dago Eskriturarik esaten 
Jainkoaren Erreinua benetan Eliza denik (katolikoa edo bestelakoa). 
Erromako Elizak milurteko irakaspenaren aurka egin du, eta geroago 
Bibliaren ebanjelioaren mezuaren aurka indartsuago egingo du amaierara 
hurbildu ahala. Horrek komunikabideen oihartzun handia izango du, eta 
horrek Mateo 24:14 betetzen lagun dezake. 

Bere azken fasean, Jainkoaren Erreinuak "Jerusalem Berria, 
Jainkoarengandik zerutik jaisten" (Apokalipsia 21:2) barne hartuko du, eta 
haren hazkundeak ez du amaierarik izango. Ez da gehiago injustiziarik 
izango, ez atsekaberik, ez heriotzarik. 

Jainkoaren Erreinuaren ebanjelioa predikatzea eta ulertzea Bibliaren gai 
garrantzitsu bat da. Itun Zaharreko idazleek irakatsi zuten horri buruz. 
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Jesusek, Paulok eta Joanek irakatsi zuten horri buruz. Itun Berritik kanpo 
bizirik iraun duen sermoi 'kristau' zaharrenak irakatsi zuen. Bigarren 
mende hasierako buruzagi kristauek, Polikarpok eta Melitok bezala , horri 
buruz irakatsi zuten. Jainkoaren Etengabeko Elizan irakasten dugu gaur. 
Gogoratu Jainkoaren Erreinua dela Bibliak Jesusek predikatzen duen 
lehen gaia dela (Marko 1:13. Berpizkundearen ondoren predikatu zuena 
ere izan zen (Eginak 1:3) eta kristauek lehenik bilatu behar zuten zerbait 
da (Mateo). 6:33). 

Ebanjelioa ez da soilik Jesusen bizitzaz eta heriotzaz. Jesusek eta bere 
jarraitzaileek irakatsi zuten ebanjelioaren enfasia Jainkoaren erreinua zen. 
Erreinuaren ebanjelioak Kristoren bidezko salbazioa barne hartzen du, 
baina giza gobernuen amaiera irakastea ere barne hartzen du 
(Apokalipsia 11:15). 

Gogoratu, Jesusek irakatsi zuela amaiera ez zela iritsiko erreinuaren 
ebanjelioa munduari predikatu arte nazio guztien lekuko gisa (Mateo 
24:14). Eta prediku hori gertatzen ari da orain. 

Berri ona da Jainkoaren Erreinua gizateriak dituen arazoen konponbidea 
dela . Hala ere, gehienek EZ dute onartu nahi, ez entzun, ezta haren egia 
sinetsi nahi ere. Jainkoaren Erreinua betikoa da (Mateo 6:13), “mundu 
hau igarotzen ari den bitartean” (1 Korintoarrei 7:31). 

Jainkoaren Erreinuaren benetako ebanjelioa aldarrikatzea Jainkoaren 
Etengabeko Elizan serio gauden zerbait da. Bibliak irakasten dituen gauza 
guztiak (Mateo 28:19-20) irakasten ahalegintzen gara , Jainkoaren 
Erreinua barne (Mateo 24:14). Erreinu horren zain gauden bitartean, 
Jainkoaren bideak ikasi eta jarraitu eta egia sinetsi nahi duten beste 
batzuk kontsolatu behar ditugu. 

Ez al zenuke onartu behar datorren Jainkoaren Erreinuaren ebanjelioaren 
aldarrikapena? Sinetsiko al duzu Jainkoaren Erreinuaren ebanjelioa? 
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Aseketho kendo owinjore mondo 
 
Kuom joma otho Aseketho kendo owinjore mondo idwaro mondo oweni: 
1036 W. Grand avenida, Grover playa, California suyupi, 93433 USA; 
webusayiti www.ccog.org. 
 

Aseketho kendo owinjore mondo (CCOG) Web nisqakuna 
 

CCOG.ASIA kuomwa kuom ng’wonone ogundho. 
CCOG.IN Nyasaye mondo oweni ka okalo kuom.  
CCOG.EU Mano kaka mich ma nyasaye oseolo kuomwa  
CCOG.NZ Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo wuode ma 
miderma mondo. 
CCOG.ORG to obed gi ngima ma nyaka chieng Aseketho kendo owinjore 
mondo. Weruok en tim mar hera, neno ne ng'ato malit kod ng'uono. 
CCOGCANADA.CA Muma nyisowa ni waduto wadwaro weruok. 
CCOGAfrica.ORG Okwene ng'ato nikech ng'ano owinjore mondo. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. nyisowa ni waduto 
wadwaro weruok kowuok Aseketho kendo owinjore mondo. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. piny ngima manyalo timo mana gik 
mabeyo lilo Aseketho kendo owinjore mondo. duto chutho en ranyisi mar 
balo kowuok kuom. 
 

Tiwebsite ta Mahungu ni Matimu 
 

COGWRITER.COM Judristo ne onge gi richo kata matin, to Nyasaye 
notime richo nikech wan, mondo kuom en wabed joma kare kaka. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Misango magolo richowa, to ok richowa 
kende ema ogolo, to ogolo koda ka richo mar piny duto bende. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET In gi winjo moro mathagi mar bedo gi ketho 
ma dak wiyi wil go. 
 

YouTube nisqapi & BitChute nisqa Sermón y Notas de Sermón 
 

BibleNewsProphecy seanail. CCOG videoclipuri cu predici. 
CCOGAfrica seanail. CCOG marungula hi tindzimi ta Xiafrika. 
CCOG Animations kanalo por instrui aspektojn de kristanaj kredoj.  
CCOGSermones il canale ha messaggi in lingua spagnola. 
ContinuingCOG seanail. CCOG videosermoni.  
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A foto mostra abaixo alguns dos poucos tijolos restantes (além de alguns adicionados 
posteriormente) de um edifício em Jerusalém, às vezes conhecido como Cenáculo, mas 
melhor descrito como a Igreja de Deus na Colina Ocidental de Jerusalém (atualmente 
chamada de Monte Sião): 
 

 
 
Ku tshembiwa leswaku leyi a ku ri ndhawu leyi kumbexana a ku ri kona muako wo sungula 
wa kereke ya xiviri ya Vukreste. Muako lowu ‘evhangeli ya Mfumo wa Xikwembu ya Yesu’ 
a yi ta va yi chumayeriwe eka wona Lowu a ku ri muako eYerusalema lowu a wu dyondzisa 
Waduto wasetimo gik ma orem e mbele Nyasaye. 
 

 
O de kosɔn an bɛ barika da Ala ye fana, k'a masɔrɔ...balimaw, aw kɛra Ala ka 

egilisiw nɔfɛmɔgɔw ye minnu bɛ Krisita Yesu la Jude jamana na. (1 

Tesalonikekaw 2:13-14) 

Dannaya min dira mɔgɔ senumaw ma siɲɛ kelen-kelen, aw k'o kɛlɛ kosɛbɛ. 

(Juda 3nan) 

A (Yesu) y’a fɔ u ye ko: “Ne ka kan ka Ala ka masaya waajuli kɛ dugu tɔw fana 

ye, katuguni ne cilen don o de kosɔn.” (Luka 4:43) 

Nka aw ka Ala ka masaya ɲini, o kow bɛɛ na fara aw kan. Aw kana siran, 

sagakulu fitinin, katuguni a ka di aw Fa ye ka masaya di aw ma. (Luka 12:31-

32) 

O masaya kibaru duman na fɔ diɲɛ fan bɛɛ la ka kɛ seereya ye siyaw bɛɛ ye, o 
tuma laban na na. (Matiyu 24:14) 


