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ASKATASUNA SORTZEKO BURRUKA
GOGORRA	

Egitura zapaltzalleetatik askatasunera eltzea, ez da
gauza erreza. Baiña Israeldarrak, al eben eran, gora
goraka, jaikiko ziran. Naita etsaia agiñetaraiño armaz
beterik egon. Gizonetik gizonera guda, guztiz, ezbardiña
agertzen zan. Alan bere Israel, gora goraka, jaikiko zan.
Moisesek emondako argitasunak ta sinismenaren indarrak
mendiak aide batetik bestera igaroko zituan.

Ejiptoarrak, ondo, gertuta egozen bai gizonez ta bai
armaz. Gizonetik gizonera begiratu ezkero, ez euken
ezeren ta ez iñoren bildurrik. Adorerik ba-dauke datozela,
emen, lurperatuko ditugu-ta. Gizon zantzo gogorra da ta
itxura baten bildurgarria.

Urteera liburuak zazpitik amaikera arteko
azalburuetan Ejiptoko izurrien barri emoten dausku... An
luzaro iraun eben ta ezbear onetan nastatu ez gaitezan,
kontu aundia euki bear dogu. Itzez itz ez ditugu artu bear.
Bibliak zer irakatsi nau dauskun jakitea da, emen,
garrantzitsua.

Jaungoikoa otseindu ta anaitasunean bizi izatea da
emengo irakatsia. Egitura zapaltzailleak ez direla giza-
bidezko jokabideak. Jokabide orretaik urten ta anaitasun-
giroan sartu bear dala bizitzan ori da sinistu ta ontzat artu
bear dana. Bizi modua antolatzea ondoren etorriko da.
Lenengo zeregiña da Ejiptotik urtetea, joputza, bertan
bera, itzita.

Ejiptok jasan bear dituan izun-ien gora-beran, jarraian
tarteko, esaten diran errepika batzuk dagoz. Bibliak
irakatsi nai dauskuzan pentsamentu nagusienak lez dira.

Jaungoikoak nai dau, bere erriak Ejiptoren
zapalketatik urten dagiala ta askatasunean, Jaungoikoa
goratua izan dedilla anaien lurrean.

Munduko gizonak euren _iza zapalkuntza asmoetan,
okerkeriz on egiten dabiltzala uste izanik, Jaungoikoaren
asmoen aurka jarten dira ta euren onurakaitik auzo erria
aske izatea, iñundik Mora, ez dabe nai. Eskubideak zenbat
eta geiago askatu biotza, ainbat eta biotz anker ta kaskar
gogorrago jarten dira.

Jaungoikoaren gogoa bere aurka jarki ezindakoa da ta
burruka gogor ta luze baten ondoren izan da be, askatasun
ordua eltzen da.

Ejipton jazorikoak ikaragarriak ziran, nekez ikusten
diran eta aretakoak. Ta eurak itsututa arro, ebiltzan
munduaren aurrean.

Ejiptoko izurrien azalari lar ez dautsagu begiratu bear,
zapalduta dagoen erriaren zoritxarrari begiratu...
Gaiztakeriz zapalduta dagoan erri bat kontuan artu ta zor
jakon askatasuna lortu dagian antolatzea, ori da gauzarik
ederrena. Ori, nekez, ikusten da. Ta egizko eginkizuna ori
da.

Ejiptoren gain jausi ziran lenengo izurriak zerbait
ikarateko lez artu geinkez. Estura askatzailleak ez dira. Ta

Faraonen ministroak eskua bigundu egiten dabe,
Ejiptoarrei txarragoa danik etorri ez eikioen. Erriak
bigundu ta atsipetuteko, zapaltzailleak erabilten daben
bidea da. Ta olan, len baiño erabagi gogorragoak artu
leikez euren asmo baltzetan.

Indartsuak euren asmoetan ez dabe. errez izten.
Edozein erritar askatasun asmoz, odoletan desegiteko
gertu dago. Euren arrokerizko poza or dago, besteak
zapaldu ta norbera aundikiro bizi. Erri umilde baten
gurari bidezkoa ikusteko ez dira gauza.

Israeldarrak, gogoz, jokatu eben askatasun-billa, baiña
alperrik. ezer ezin eben lortu. Ta ori dala-ta, gogorkerira
beartuta aurkitzen dira. Ziur ez dakigu zelan izan zan,
baiña odola ixuri zan. Ejiptoar gazte talde aundia it zan.
Urt, I2, 27.

Erriaren berarizko eskubideak zauritu, zapaldu ta
erriaren onaren aurka ankerkeriak egiten ebiltzezanen
aurka matxiñadea sortu zan.

Zapalduen egoera larritik sortu zan gogoa eta
Faraonen zapalketa gogorkeritik jaio zan, il edo biziki
burrukari gagokioz. Israeldarren jokabidearen errua,
Faraonen legezko zapalketa izan da. Ta egoera larri onek
sortukeran, Jaungoikoa, ixilik, ez zan egon bere erriaren
aurrean.

Azkenian be, burrukaldi au eldu zan bere azkenera,
itxas gorriaz batera. Urt, 12.

Burruka azkenera eltzen dago ta Israeldar asko
bildurrez beterik aurkitzen dira. Guda egin baiño naiago
dabe Ejiptoarren uztarripean bizi. Ain zan larria bizikera
a, beti eriotzaren pentsuan. Garaitzaz ez euken usterik.

Baiña Moises buruzagi aintzindariak poztu ta indartu
egin eban bere erria. Ez izkilu ta ez diru indarrik ez
euken, baiña Jaungoikoa bebeartsuen alde ikusten dau ta
ortik artzen dau poza ta adorea.

Zapalduen itxaropena Jaungoikoa da. Ori dala-ta.
erriari emon dautson garaitzaren ondoren, Jaungoikoaren
laguntza eskatuz, abestiz goratzen dabe.

Jopu bizikera larritik urten ta anaiarteko bizitza giroan
sartzeari, Israeldarrak Pazko izena jarri eutsen. Pazkoa
Jaunaren igarotea da, Faraonen menpetik askatu ta gero
beti eurak askatzen jarraituko duan Jaungoikoa goratu nai
dabe. Jaunaren erriaren bizitzako asiera pozgarria da
Pazkoa. Ille au izango dozue urteko illerik aundiena.

Burrukaldi gogor ta luzeak izan dira ta eurotan
Jaungoikoa izan da laguntzaille, ta laguntasun orren
irudia da Pazko aparia. Jopukeri guztien ta anaitasunaren
aurkako burruken askatasuna aditzen omoten dau
Paskoak. Ta orrez gaiñera, beartsuen itxaropena da
Paskoa.

SOLOZABAL'dar Paulin.
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