
DIRUA JAINKOTZAT GAURKO ERITXIA
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SEKSUA

Vaticano'k seksu-etikaz azalpena egitea, ona izan zan.
Gai onetan pastoralgintza bearrezkoa dala, agiri da.
Bear ba'da adierazmen luzetxuak katoliku batzuen

artean egoera oni eutsi leikioe. Jainkoaren eta Eleizearen
aurrean ipiñi geinken ardurarik aundieneko gauzea seksu-
obenak dirala ustea izateari.

Eta ori ez da orrelan.
* *

DIRU

Izan be, nire ustez, oituren arriskurik aundiena sartal-
deko katolikuentzat ez dago euren seksurantzako egoeran,
euren dururantzako egoeran eta jokabideetan baiño.

Bataz beste, katoliku geienak ez dabe seksua jainkotzat
artzen.

* * *

ZEIN BEIÑEN?

Kultura maitekeriz loituan murgilduta eta aterbako
seksu zirikaz inguratuta be, kristiñauen garbitasuna bu-
ruausterik aundienetarikoa dala sinistea, zail egiten jaku.

Galga bako seksu-atsegin bizikerea egin eta eroatea,
asmo benetako lez daukan iñor, senean dagoanik ez dot
ezagutzen.

* *

ARDURA BI

Seigarren eta bederatzigarren aginduak ez dauskuela
ainbeste ardura emoten uste dot.

Askoz geiago ardura bear dausku, zelan bete lenengo
agindua eta geure diru-zaletasuna eta orren eskabideak.

Esan dogunez, bere asmakizun guztian erantzuna seksua
dala uste dauan katolikurik ez dot aurkitzen.

* **

SARTALDEAN, DIRUA

Baiña ez nago ziur diruari buruz orrenbeste esan neikenik.
Dirua sartaldeko katoliku diran eta ez diran guztientzat,

buruausterik aundiena izaten da.
Gai ederra izan leiteke maixu-lan baterako auxe: Gure

gizartearen jainkoa, dirua da.
Bataz besteko Europarrai esango ba'geuskie, agertu

dagiskuela zintzoro zer bear dan eurak zoriontsuak izateko
eta euratarrai zoriona emoteko, zer erantzungo leuskigue?

Egitazkoak izatekotan, uste dot geienak auxe esango
leukeela: Dirua bear dot, zoriontsu egingo naben gauzak
erosteko, ta dirua nire senide ta adiskideai atsegiña emon
leikioen gauzak lortzeko.

* **

LENENGOA ALA BIGARRENA?

Adierazgarri da, oraingo abesti erritar batek diñoana:
«Eleizeak itanduten dausku Jainkoa dan dirua baiño le-
nago, eta bigarrena dala lenago erantzuten dabe guztiak».

Atsegin ta zoriontasunaren iturri dirua ba'da, eta diruan
ipinten ba'dogu uste on eta itxaropena, orduan gure elburu
ta jo-muga al dogun diru guztia geuganatzea izango da eta
ezer iñori emon barik, norberekoi uts biurtuko gara.

Tamalez, olantxe ikusten dogu sartaldeko gizarte aurre-
ratuaren irakatsia: Ez dira kristiñauak dauken diruketeagaz,
erosleak eta iruntzikorrak baiño.

LETONA

BETIKO ATSEDENA?

Kristiñauak, Eleizea, antxiñako aldietatik esan eta esan
gabiltz otoitz au: «Emon egiozu, Jauna betiko atsedena».
Edo beste au: «Bakean artu dagiala atsedena».

Otoitz au sakonez auznartzen ba'dogu, bere adieratzea
jakin-guraz arduratu geintekez.

Benetan nai izaten dogu mundu onetatik joaten dira-
nentzat betiko atsedena? Ezer egin barik egotea esan gura
dau atseden orrek? Gauzak ondo pentzatu ezkero, olako
atsedenik ez genduke eskatuko.

* **

ALA BETIKO BIZITZEA?

Ez ete jaku obea irudituko eurentzat betiko bizitzea?
Bizitza atsegintsua, Jaungoikoa maitatzen eta goratzen
eta geure antzeko gizakiakaz artuemon egokietan igaroten
Elan  bizitza maitagarria ez ete obea?

Itxaroten dogun erreiñua ez da baketsu lotan dagoze-
nena, bizkortasun aundiz eta pozarren euren bizitzea artzen
labeneta baiño.

Nire ustez otoitz orrein ordez beste oneik esan bear
;endukez: «Emon egiezu, Jauna, betiko bizitzea eta zure
ergi dizdiratsuak argitu begiz beti. Betiko izan beitez zo-
riontsu».

* *

BAIÑA ZORIONTSUA

Jaungoikoaren emaitza dogu bizitzea eta sortaldeko
;aran gizonoi, bizitzea bizkortasunaren ekiñaldi lez agertzen
aku; poza, zoriona ta atsegiña iruditzea ondo datorku.

Gogoratu dagigun, gaiñera, gizatalde asko neke-miñez
peterik eta atsegin barik bizi dirala.

Esaterako, Erdi-Aroan eta lenengo kristiñauen artean,
ur onetako bizitzea gogorra ta latza zan.

Areintzako eskari egokia zan, atsaden-toki bat lortu nai
ebana: Toki baketsua, ta lo zoragarria, munduko izate
Hun eta saminkorraren ordez.

* **

L ANAREN POZA

Gaurko gizarte aurreratu onetan bizi garenok, geienok
brintzat, edozein Ian egiteko prest gagoz eta orretan jarten
dogu poza.

Betiko bizitzea be, olako zerbait izan leiteke, bizitzearen
pozez eta atsegiñez ekiñean ibiltea.

Dana dala, betiko bizitzearen izatea, Jaungoiko Aun-
diagaz bat egitean dago. Berak beteko dau oso-osoan gura
,orion-egarria eta bere betetasunetik artuko dogu guztiok.

* *

[AKIN EZIÑEKOA

Zelan azaldu an gizonak izango dauan betetasuna ta
oriona?

Paulo deunak zeaztu euskun zerbait. «Ez dau begiak
ñoz ikusi, ez belarriak entzun, ez gizonaren biotzak somau,

Bera maite dabenetzat Jaungoikoak atonduta daukana.
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