
ESKUBIDEAK

ANDRA ENTZUTESU BAT

Bilbao'n, Deustu'ko Ikastetxe Nagusian dabil.
Bere izena Karmen Bernabe. España'ko Teolo-

guen Alkartearen Sortzailleetarikoa eta Euzka-
di'ko Idazteun-Lagundian kideko da.

Bere maixu-lana "Maria Magdalena lenengo
kristiñauen artean" izan zan. Era orain "Andrea
Biblia"n deritxon idazti bat gertatzen dabil.

Itaunketa bat egin eutsoen, eta ona emen emon
ebazan erantzunak.

– Lekaideen artean, oituraz, andra-areriokeria
izaten zan. Euren erakundeetako etxeetara etorten
ziranak gaiso orren griñadun biurtzen ziran.

– Len, antxiña, batez be lagundi onein asieran,
ba-leiteke. Baiña orain lekaiderik geienak zen-
tzundunak dira eta emoten diran ezi-legeak bear
diranak; artzen dabezan egitamu ta ezibideko
arauak gizabidean onartuak dira eta oraingo eleiz-
jakitunak baieztu egiten dabez.

– Biblia itzez itz azaltzeak ez dauz biurtzen en-
tzuleak "ardi-talde" ta nagusien aldeko?

– Gauza guztietan eta erlejiño-gaietan batez be,
eziketa neurriduna bear dogu; gizataldeak izan
daitezela erantzukizuna, adimena daukenak, el-
duak, gauzak ondoen azaltzen dakienak.

– Jaungoikoa gizonezkoa da?
– Ori oldoztu, buruan erabilli, berbaz eta egitez

azaldu da sartaldeko kultura edo jakintzan eta ja-
kintza au gizonezkoena izan da. Orrexegaitik izan
dira gizonezkoak Jaungoikoaren irudiak, baiña
Jaungoikoa neurribakoa ta azkenbakoa da eta

ikusmen eta alde guztietatik almenez eta indarrez
beterik dago. "Neurtu-eziña dan edertasunagaz
igaro zan oian edo baso onetatik, begiratu baiño ez
dau egin eta bere jantzi zoragarriz jantzita itzi dau
mundua". Olerki au andrazko batek egiña dala di-
rudi baiña bizitza latza eroian eta mistikua zan
Kurutzeko Juan gizonak egiña da.

Kalkuta'ko Teresa Amak bere seksua aldatuko
ba'leu, Jesukristo'ren antza eukiko leuke. Baiña
aldatu barik be ba-dauko antz ori. Jesukristo'ren
antza emoten dauana ez da gizonezkoa izatea...

– Askatasunaren teolojiak ez dau orain gaurko-
tasunik?

– Beti izan dauz askatasun, zuzentasun eta ba-
kearen gose ta egarriak. Alegiñak egin dauz, Barri
Onaren aldetik kondairari erantzuna emoteko eta
oraindiño be indardun eta zutunik dago, baiña
arazo barriak agertzen jakoz.

LETONA' K

IRAKURLEAI OARRA

ZER aldizkariak eta EUSKERAZALEAK ALKARTEA'k ba-dauke Bilbao inguruan urteko arpidetza
eskuratzeko erea. Etxerik etxe joaten da kobratzaillea. Baiña gauzea ez da ain erreza errietan. Orre-
gaitik eskari au egiten dautzuegu: Bialdu eiguzue txartel edo txeke bat. EUSKERAZALEAK
ALKARTEA'ren izena ipiñi ta 1.500 pezeta dirala idatzita. Txartel ori sartu karta-azal baten eta gai-
ñean zuzenbidea ipiñi: EUSKERAZALEAK ALKARTEA.
Colon de Larreategi, 14, 2.°, eskoia. 48001 BILBAO.
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