
LUDIGINTZA

LIBURU SANTUA TA JAKINGAIAK

ASIERA

Asiera deritxon liburuan lenengo ataletan irakurten
doguna 15 billoi urteko luzeerea izan eban aldian bete
zan, jakitunak diñoskuenez. Orrelan, Liburu Santuak,
arin-arin irakurri ezkero, diñoskunaren eta jakitunak
diñoenaren artean alde guztiz aundia dago: Bibliak sei
egunean egin ebala Jaungoikoak mundua diñosku.

Alde orrek asko bultzatu edo eroan dauz fedeko
zalantza aundietara eta fedea ukatzera, baiña ez dogu
aiztu bear Eleizeak agiri askotan esan dauana: Biblia
edo ldazteuna eta bere berbak zentzunez ulertu bear
doguzala.

Bibliak agertu nai dauskuna , Jaungoikoaren salba-
mana da, ez jakintza eta ez jakingaiak. Onetan orduko
jakingaien menpean dago oso-osoan.

Antzera esan bear errigintza edo politika arazoan
be: Jaunaren erriak politikako erakunde bat dauka, teo-
krazia edo Jaungoikoaren izeneko agintaritza, baiña orre-
gaz ez da esan gura ori dala politikako erakunderik
onena edo erri guztiak orrelako politika jokoa euki bear
dabela.

AZTERKETAK

Joan diran berreun baiño geiago urtetan Biblia osoak
dakarskuna aztertzeko lan aundiak egin dira. Kontuan
izan Idazteuna ez dala liburu bakarra, 70 liburu baiño
eta liburu bakoitxak bere izakera berezia dauakala, bakoi-
txak bere idazkera berezia eta ulerbide berarizkoa.

Idazteuna ulertzeko, bera idatzi zan aldian zelako
idazkerea erabilten zan jakin bear da. Arlo onetan apur
bat sakondu ezkero, laster ikusten da orduko idazke-
rearen eta gaurkoaren artean alde aundia dagoala; gai-
ñera orduko giroa be aztertu bear da: Zelan ekiten
eben bizitzan, zelan jan eta jazten ziran, zelako esaku-
nak eukezan...

KONDAIRA

Urte askotan Asiera liburuko jazoerak gaurko kon-
dairaren antzera irakurten izan dira eta ortik etorri da
ulertze-bidean okerrik aundiena.

Idazteunaren aztertzeilleak konturatu ziran lenengo
amaika atal orreik kondaira berezia zirala eta salbame-
naren egintzagaz eukela zer-ikusia eta salbamenerako
zer bear dogun agertzen dauskuela.

Mundua Jaungoikoak egiña dala da lenengo ager-
tzen dauskun gauzea. Izan leiteke orain 16 billoi urte
izadian eztanda aundi bat jazo zala eta ortik asi zala
izarren banatzea.

Baiña sinistedunentzat olako jazoeretan Jaungoiko
ikusi-eziñaren "eskua" dago eta berak bideratzen dau
izadia.

Gero izadi zatitu ta sutsu ori aurrera ta aurrera joan
zan.

BIZIA

Izadi orren barruan Jaungoikoaren almenak bere
lana jarraitzen dau. Egun baten uretza aundiaren edo
itxasoaren bazterren baten lenengo biziduna agertu zan.
Jakitunak ez dakie eta ezin' dabe esan zelan sortu zan
bizia edo bizia bera zer dan, ez dabe besterik esaten
itxasoaren bazterren baten biziduna agertu zala baiño.

Sinistedunok, ostera, jazoera benetan arrigarri orre-
tan Jaungoikoaren mundugintza-lana ikusten dogu.

ZENTZUNA

Milloiak urteetan bear ba'da ibilli ziran urpean ola-
ko bizidunak, baiña oraindiño ez egoan munduan eze-
lako miñik edo pozik edo goibeltasunik.
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Beste egun baten olako bizidun batek aurrerapen
ikaragarria izan eban: Egun aretan munduan lenengoz
bizidunak miña asmau eban bere gorputzean eta bear
ba'da garrazi egin eban, gero ainbeste bider entzun
izan dan garrazia. Edo lenengo atsegiña asmau eban
eta pozez jauzita agertu zan.

Jakintunak ez dakie nondik eta zelan izan zan alda-
kuntza aundi ori, bizitza utsetik sentitzera dagoan alda-
kuntza, baiña guk, sinistedunok or Jaungoikoa Egillea-
ren indarra, almena, "eskua " , ikusten dogu.

*

ADIMENA

Zentzundun abereak asko ugaritu ziran, mi!loiak
urteetan eta euren zentzumenak geroago ta oartzaillea-
goak ziran, baiña oraindiño ez egoan munduan inor
adimenez Jaungoikoaren antzeko zanik.

Oianean, baso-baltzean bizi ziran abereen artean
bat egoan, abere-mota bat, zurrena, baiña bere burua
babesteko almenik gitxien eukana eta beste piztiak era-
so egiten eutsoelako oianetik iges egin eta Landetara
joan bear izan eban eta an ugaritu zan.

Egun baten pizti ori ulertzen asi zan eta millak
urteetan aurrerapen aundiak egin ebazan.

Jakitunak ez dauskue esango piztia zelan adimen-
dun biurtu zan, baiña idazteunak argi esango dausku:
Jaungoikoak egin eban gizona eta bere antzeko egin
be.

Ez da ba, Idazteuna jakingaien liburua, baiña bai
erlejiño-liburua eta gaurko jakitunai be argi esango dau-
tse: Mundua sortu zanean, an Jaungoiko Egillea ebi-
llan, biziduna agertu zanean, an Jaungoiko Egillea ebi-
llan, zentzuna ta sentipena agertu ziranean, an Jaungoiko

Egillea ebillan; adimena agertu zanean, an Jaungoiko
Egillea ebillan...

ARDUREA

Eta ez une orreitan bakarrik, Jaungoiko Egi!lea beti
dago bere ludi osoan, ludia zaintzen, bideratzen, jokabide-
lege ziurren bidez aurrera ateraten eta batez be gizona
zaintzen eta beroneri laguntzen.

Ezberrak edo Iur-ikarak edo olakoak izaten dira-
nean, ardura ori zalantzara sartuko jaku, baiña siniste-
dunak gauza bi daukaz argi: Jaungoiko Egillea eta ezbea-
rrak or dagozela eta uste osoa Jaungoikoan ezarten
dogu: Bere jakituriak eta almenak ez dau utsik egingo

IDAZTEUNA

Ludigintza-lan au, Bibliak, orduko ipuin edo mitoai
jarraituz eta idazlearen aldetik ipuin orreik aberastuz,
munduaren sortzea sei egunetan idazten dausku, iza-
kaiak maillaka jarten dauzala: Bizibakoak, bizidunak,
zentzundunak, adimendunak...

Sei egun orreik artzen dauzanean, erriari zerbait adie-
razo nai dautso: Lenengo ta bein munduaren egillea
Jaungoiko bakarra dala, ori zelan egin eban zeaztu
barik eta "zapatua" zaindu egin bear dala, atseden-
egun lez artuta.

Ez dago ba izdazteuna ezertan be jakingaien aurka,
osotu bai egiten dauz geure buru argiak eta fedeak
diñoanagaz eta Jaungoikoak berak agertu gura dausku-
nagaz.

LETONA'k

11


