
EDESTIA

ISRRAEL ERRIA

Isrrael erria jota egoan ainbesteko gogorkeriz. Batera
begiratu, nai bestera begiratu ez eben ikusten, iñundik,
eurentzat etorkizunik.

Ejitoarra il ondoren, Moises bildurrez beterik geratu
zan. Faraon aren billa asi zan, baiña Moisesek Madian-
go lurraldeetara iges egin al izan eban.

Emen, jazoerak gero ta gogorrago doaz Isrraeldarren-
tzat. Areen negar ta samintasunak zeruko ateetan dei egi-
ten dabe, Jaungoikoak nai dau, zuzentasunean, bere
erriak jokatzea. Egillea bere aldetik gertu dago erri min-
duari laguntzeko, ta erbestean dagon bere aukeratuari
dei egingo dautso. Isrrael erria geiago eziñean, deika
dago Faraonen saminatasunpean. Zoaz askatzera. Jopu-
keritik nire erria atera gizu, nik bialtzen zaitut.

Moisesek bere gogape edo kontzientzia deika dauka
Jaungoikoaren esanera, baiña bildur da. Alperrikoa dala
uste dau arazo orretan sartzea. Etsi-etsian errezoi baten
billa dabil eginbear ori bertan bera izteko. "Itz egiten ez
dakiala", "berba artua daukala...". "Ni ez naz gauza
ortarako".

Beste bat bialdu dagiala eskatzen dautso Jaungoikoa-
ri. Beste gizon bat trebeagoa ta almendun egokiago bat
bialtzeko eskatzen dautso. Bene benetan, Moises bildur
da. bere anaiak ez dautsoela entzungo ta arean gitxiago
Faraondar etsaiak.

Orrez gaiñera, Isrraeldar jopuen zaindari bat il ebala-
ta, ertzaiña alderdi guztietatik billa jabilko ilketaren kon-
tuak eskatzeko Faraonen aginduz. Urt, 2, I5. Arazo guzti
au egin al izateko, "flor naz ni iñoan". Naita ortarako
gogoa bizkortu-arren ta norbere bizi il-zorian jarteko
gertu egon, alper alperrik, izango litzakela uste dau.
Isrraeldarrak ez dautsoe sinistuko ta jaramonik be ez
dautsoe egingo, Jaungoikoa ez jako agertu-ta. Urt, 4, I.

Ejitoarren alderdira ba-goaz, oneik su-goritan ego-
zan, curen anaia il eban ezkero. Ta Moisesek, ondo,
ekian, aren gorrotoa ilkorra zala ta jende aren artean sar-
tzea alperrekoa izango zala ikusten eban bere baitan,...
Gizon bat otso artera, erdi erdira, joatea lez zan beretzat.
Alan bere,... zeuk nai dozuna bialdu egizu... eskatu
eutson Jaunari...

Moisesek al daben giñoan, atzerantz egiten dau, baiña
kezka aundi bat asmetan dau bere barruan. Bildurra

dauka batetik, geiago eziñean, ta bestetik Jaungoikoaren
deia. Bildurrak ezetz dirautso, ez dozu lortuko asmo
aundi ori ta Jaungoikoaren agindua askoz indartsuagoa
da, ta orain, ezin da geiago auzartu ezetz esaten.

Ta Jaungoikoak dirautso: `joan egin bear dozu. Neuk
bialtzen zaituz"... "Ez bildur izan. Zugaz neu egongo
naz..." Ta orrez gaiñera garaitzaren ezaugarri lez esan
eutson: "Isrrael askatuten dozuenean, mendi onen gai-
ñean gurtuko dozue zuen Jaungoikoa".

Isrraelen askatasuna, iñundik iñora, ez eben nai
Faraon ta bere lagunak. Au da gizonak dauken erriak
zapaltzeko garramura, iñoren kontura aundia izan nai,
zapalduei bearra eragin, norbera, ondo, bizi, besteei
errua bota, norbere gaiztakeriak zuritzeko... munduko
jokabidea, ondo, agertu da emen. Ta burubide maltzur ta
oker oneik zuzentzen ez diran bitartean, bakerik ez da
izango gizadian.

Baiña Jaungoikoaren gogo ta indarra oroz goitik
dagoz. Erriaren nekeak, negarrak ta samiñak min emoten
dautsoe. Bere gogoa da lotsagarrizko joputza aretatik
bere erri maitea askatasunera ateratea ta anaitasunezko
erri bat sortzea: "Gogorrean izan ezik ez dautzue itziko
urteten buru biotz gogorkeriagaitik, baiña zigortu egingo
dot Ejipto ta orduan itziko dautzue urteten".

Jaungoikoaren indarra ta argitasuna ba-doaz Isrrael-
dar ta Moises'en artean sartzen. Gizon onek zabaldu
dautsoz belarriak Egillearen berbeari, lengo bildurrak
iges egin dabe gizon onen biotzetik. Benetan, gogor,
egin jakon burrukaldi ori menperatzea. Baiña zerutar
eskua ikusi ondoren, erabagia osoa izan zan, aurreran-
tzean zan guztia eskeiniko eutson Isrraelgo erriaren
askatasunari.
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