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Gizakia txikia

Sarritan geure buruari itauntzen dautsagu: Zergaitik
egin gaitu Egilleak ain mugatuak,txikiak eta beartsuak?

Emon jakun bizitzea oso laburra da eta ume-denporan
ez gara ezer, danerako gagoz iñoren pentsuan,zartza-
roan,ostera,zama aundi bat gara ingurukoentzat eta gizar-
tearentzat. Baiña zergaitik egin gaitu orrelakoak?

Zergatik bearkizun orreik? Ez egoan era egokiagorik?
Egaz egiterik be ez daukagu eta egaztiak gu baiño

askoz azkarrago dabiltz. Zergaitik ez eban gizakia egin
egodun?

Lurrak janaritu bear gaitu eta sarritan gatx egiten jaku
janariak eta edariak geuganatzea,eta gaiñera, ondakiñak
bota bear doguz.Ez egoan bide egokiagorik?

Otzak eta beroak ikutu aundia dauke gugan eta guri
bizia errez kendu legikue. Ez gara gai edozein tokitan bizi
izateko orrexegaitik.Zergaitik ori?

Garbikuziak ainbeste zeregin emoten dauskuz,eta egu-
nero,sarritan, ekin bear orretan.Zergaitik?

Eta jakintza edo kultura dana gizartetik artu bear.Geu-
rez ibilten, berba egiten,eta abar, ez geunke ikasiko.
Gizarteak irakasten dausku: Etxean aitak eta amak, ikas-
tolan irakasleak, bizitza guztian gagoz  gizartetik ikasten.
Zergaitik ain mugatuak?

Eta txarrena,epe labur bat negar-erri onetan igaro
ondoren eriotzea dator. Piztiak konturatu be ez dira egi-
ten, baiña guk ba-dakigu azkena dala eta andiko aldean
illuna baiño ez dogu ikusten. Zergaitik orrelan?

Erantzuna

Jaunaren aurrean tinko egiten doguz olako itaunak eta
erantzuna bere agotik lez entzun geinke: Zu nor zara niri
kontuak eskatzeko? Neu naz egillea eta gauzak nai dodan
lez egiten dodaz.

Baiña ez dozu ikusten munduan aurrerapen aundia? Ez
dozu ikusten nigaz batera egille egin zaitudala edo gauzak
orrelan izanik zeure ingurukoakaz alkartzen zarala? Esate-
rako,ez dozu ikusten gaur txoriak baiño azkarrago egiten
dozuezela egaz ain bide luzeak? Eta ori zeuek lortuta? Eta
zartzaroari begira, ez dozu ikusten alkar laguntza edo osa-
gilleen aurrerapena edo bizitzea luzatzea,zeuek lortuta?

Egillea bera bidera

Baiña fededunak garanok beste berba bat entzuten
dogu Jaunagandik: Eriotzea izango da azkenengo dese-
gingo dan lorra. Ain maite zaitudalako, or daukazue zeue-
kaz Salbatzaillea dan Kristo.Txarto artu zenduen eta erio-
tza negargarrira eroan eban baiña nik berbiztu egin neban
bera izan daiten lenengoa eta berak ekarri daidan errei-
ñua, mundu barria, bizitza barria.

Azkenean neugaz bat izango zaree,betiko maitasunean
eta pozean biziko gara. Dana doa aurrera eta dana nire
ardurapean, eta egun baten dana amaituko da ondo. Eta
zuen poza izango da mundugintzan nigaz batera ekin iza-
tea.
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GIZAKIA

Jaungoikoak Moises’i dei egin ta
onam berba egin eutson: Zu, Aaron,
Ndab, Abiu eta Israelgo irurogei ta
amar zaarrak Jaungoikoagana igon
ta urrundik auzpeztu zakioze, Moi-
ses bakarrik, urreratuko da Jaunaga-
na... besteak ez jakoz urreratuko... ta
erria ez beite igo.

Moises’k igon eban mendi gallu-
rrera ta Jaunagandik arturiko itz eta
lege guztiak erriari jakiñerazo
eutsoazan. Erriaren erantzuna jato-
rra izan zan, Jaungoikoaren leiala
izango zala, berbea emon eutsen.

Alderdi biak ba, Jaungoikoak eta
erriak, alkar arteko ituna egin
eben.Ta aldi aretan oitura zan legez,
alderdi biak ituna, aundikiro, izen-
pentu eben.

Ituna egiten ebenen artean, odol
pizkat botateko oiiturea egoan
Israeldarren artean. Jaungoikoak eta

bere erriak be era onetan silllatu
eben.

Urteera liburuan diñoanez ogeta-
laugarren sail ta laugarren atalean,
gazte batzuei emon eutsen zezen
batzuk ilteko eginbearra ta mutil
areik azkar betetu eben eureri emo-
niko agindua.

Ta gero, Moises’ek zezen odol
erdia ixuri eban . Ta beste erdiagaz
erria zipriztindu eban esanez “au da
Jaungoikoak zuekin egindako alkar-
tasunaren odola”. Urt, 24. 8.

Itun au egin ondoren, Jaungoi-
koaren erria legebideratuta geratu
zan. Odola biziaren asiera dan lez,
itun egille biak, Jaungoikoak eta
erriak, bizitzaren oiñarri bakana
izango dabe maitasuna. Emen ikus-
ten da jaungoiko ta gizonaren artean
dagon maitasuna. Egilleak ezin dau
itzi, bertan bera, berak soturiko erria

ta dei egiten dautso ta semeak be
gogo onez aitari dirautse: “Zure
esana egiteko gerturik gagoz”.

Aldi luze bat geroago, alkartasun
itun barria sillatu eban. Odol berbe-
ra Jauangoiko ta gizonen gain ixuria
izango da. Era berean, gizonen seme
ta Jaungoikoaren seme danaren
odola izango da. Persona beratan
Jaungoikoa ta gizona agertuko dira.
Jazoera oneik ain dira aundiak, ain
arrigarriak, egite onen barruan
dagon maitasuna goratuteko Egillea-
rren leguntza bear dogu.

Jaungoikoak argiro, esan eutson
Israel bere erriari: “Neu izango naz
zuren laguntzaille”. Arrezkero giza-
di guztiari, bardin dirausku, ta berak
emondako bizitza, indar eta argita-
sunagaz aurrera goaz Jaungoikoaren
uri santura.
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