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Jaungoikoak berak sorturiko gizadia, iñoz, ez eban itzi
bertan bera. Sorleak bere barruan daroa berak sortu ta
bizia emon dautsonarenganako maitasuna. arriak, burdi-
ñak ta ikatz-arriak baiño gogor ta sendoagoa. Bibliak
dirauskunez, arako arako uriolde nagusiaren ondoren,
Noe ta onen Iagunei onan berba egin eutsen... Ugaritu zai-
teze ta menperatu egizue lurra... Lurreko abere guztiak
izutu egingo jatzuez. Lur guztia gizonaren menpean jarri
eban. Orrez gaiñera esan eutson... Zeruko egaztiak, lurre-
ko narraztiak ta itxasoko arraiñak zuen menpean dagoz
eta egitzen diran guztiak janaritzat izango dozuez, zueri
emoten dautzuedaz baita bedarkiak be. Azi ta ugaritu zai-
teze ha, ibili lurrean ta nagusi izan zaiteze bertan... Neure
alkartasuna egiten dot nik zuekin eta geroko ondorengoe-
kin.

Egillea Noe ta beragaz batera uriola aldian bizitzaz ta
osasunez, ondo, geratu zirenagaz, lagun izan zan. Ta
curen pozgarritzat geiago ez ebala alako ondamendirik
lurrera botako esan eutsen.

Aldiak joan aldiak etorri urte asko geroago Jaungokoa
Abraanen lagun agertu zan... Asiera, 12, 2. Erri aundi egin
ta bedeinkatu egingo zaituet... Aundi egingo dot zure
izena eta bedeinkapenezko izena izango da zuena... Zure
ondorengoetan lurreko erriak bedeinkatuak izango dira,
22, 13.

Jaungoikoak Abraanen seme Isaaki ta onen illoba
Israeli itz bardiña emoten dautse. Asiera, 28, 13-15.

Jaungoikoaren eskua agertu bear eban gizonaren alde
ta ori dala-ta, Israelen semeak, goseak beartuta, Ejitora
joan bear izan eben. Lenengo aldiak sarri izan oi dira atse-
gingarriak edozein lanetan, Israeldarrak be, Ienengoan,
aurrerapidea, ogia ta poza asmau zituen euren bizitza
barruan, baiña urtien gora-beran, eza ta gorriak ikustera
eldu ziran.

Zoritxarpean jausi zan erri onegaz Egillea errukitu
egin zan. Aita on batek izan bere, ezin dau semea ondape-
nean ikusi, Aitarik onenak zer senditu ete eban bere erria
zapalduta ikusirik... Jakituri aundiz ta maitasun onenegaz
anaitasunezko erri bat sortzea erabagi eban. Notiñaren
abnenak bereziak dira buruz ta naimenez. Egille berbera-
ren irudia, ortxe, agertzen da. Jaungoikoak bere irudira
sortu ebazan giza seme-alabak. zapalduta bizi izateko ez
ebazan sortu. Bere gogoa da Jesusen bidez agertu eusku-
nez, aundia izan nai dauana, besteen serbitzaille izan
dedilla.

Emagin edo ume jaiotzan laguntzen ibilten ziren
andrei, agindu au emon eutsen. Israeldar umeen jaiotz
ordua eltzen danean, mutilla ba-da il egizue, la neska-
tillea ha-da, bizirik itzi. Emagiñak Jaungoikoaren bil-
dur ziran ta ez ziran umcrik ilten ausartzen. Ejitotoar
agintariek au ikusirik, emagiñei kontuak eskatzen asi
ziran. Baiña andra areik zur jokatu eben agintariei
erantzunez... Ejitoarrak lakoak ez dira Israeldarrak.

Onek andra errimeak dira ta emagiñak laguntzera eldu
orduko, umea ekarten dabe. Jaungoikoak andra onen
jakohaidea bedeinkatu egin eban ta Israel erria ugaritu
egin zan, ta baila bere emagiñei ondorengoak emon
eutsezan, euren bizitzea poz aundiz beterik. Faraon ta
bere lagunak au ez eben ondo ikusten ta gitxiago onar-
tzen. Len, larri. ba egozan, orain larriago ikusten eben
curen barrua.

UMEAK ONDO EZI EGIZUEZ ETA
EZ DOZUE GERO
BURU-AUSTERIK IZANGO
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Faraondarrak, egun baten, euren aginpidea galzorian
aurkitu zeitekeala-ta, erri guztiari agindu au emon
eutsen... Israeldarren artean mutillik jaioten dala ikuste ba
dozue, mutil ori Nilo ibaira bota egizue... Gogorkeriz,
ankerkeriz ta eriotzaz nai eben ejitoarrak Israel erria austu
ta birrindu. Ta iñoiz itxaropen pizkat sortzen zanean erri
onetan, laster, lan geiagogaz estutuko zituen ezertariko
astirik izan ez egiten.

Taju tamalgarri orretan bizi ziran Israeldarrak erbes-
tepian. Baiña ez zan obeagoa Israeldarrak curen artean
asarretu ta burrukan ibiltea. Bein baten Moisesek ejitoar
bat ikusi eban Israeldar bat joten ta era xarrean tratetan
ta anai baten ezbearrak guztiz minduta, ejitoarra il egin
eban. Urrengo egunean bere anai Israeldar bi ikusi
zituan burrukan... Zergaitik joten dozu anai... Ta Israel-
darrak bereala erantzun eutsan... Nork jarri zaitu zu nire
epaille...

Atzo ejitoarra il zenduan lez, ni he iltea nai al nozu.
Samingaria da, baiña, heti, erbestepian egona be, Israel-
darrak curen artean alkarrekin aserrekoi agertzen ziran.
Kanpok etorkioen kurutzea txikia ba-litza lez, euren
artean be guda sortu bear.

Zapaltzailleak, ondo, menperatuta eukan Israelgo
erria, geiago ezin esan zeitekean ta miseriak anai bizi-
tzarik egiten izten ez eutsen jende taldea, erri ori euke-
ratu eban Jaungoikoak, munduan anai bizitza egiten
asteko. Israeldak urten bear eban argiak, zuzentasunak,
egiak eta bakeak. Ortarako gertatu bear eban Jaungoi-
koaren erriak.
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