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ASKATASUNA
Aaron’ek ori ikusirik, aldara bat egin eban txalaren
aurrean, a auxe iragarri eban: “Biar Jaunaren jaia da”. Biaramonian goizean goiz jagirik, erre-opariak eskeini ebezan, ta
bazkari aundi bat eginik, dantzarako, gogotsu, jaiki ziran.
Itzik egin ez eta ezer eskatzen ez daben Jaungoikoa nai eben.
Olan, euren nai izateak errezago egingo zituen. Ta anaitasunezko lurrera eltzeko, bide luzean egin bear zan buru ukatzeagaz gogaitu egin ziran. Janari ta urik eza-gaitik, gora goraka,
jaiki ziran ta Moises berbera Israeldarren buru-gogorkeriagaz
gogaitu egiten da.
Errian zuzendariak eurak be eragote ta matxiotan dabiltzaz.
Ta orrez gaiñera erritar batzuk Moisesen aurka jaiki ziran.
Baiña oroz goitik, erritar jendearen artean, Jaungoikoaren
agintzariak sinistu ez dituen bildurti asko dagoz.
Eurak baiño gogorragoa zan etsaiagazko burrukan sortzen
ziran gaiztasunen aurrean, bildurtiak, atzerantz egiteko eskatzen dabe. Ta Ejipto edo jopu errira, atzera, biurtzeko jendea,
gora gora, ipini dabe. Zn, I4. Ta onetariko jendeari Jaungoikoak ez eutsen emongo agindutako lurrera sartzeko erarik.
Erriaren jokera onek agertzen dabenez, oraindik ez egozen agindutako lurrean sartzeko eran gertaturik. Jopu-bizitzan, larregian, oituta egozen gizon aren biotza aldatu egin
bear zan. Onbideak ta onbidearen nekeak bildurtu egiten
zituen ta aginduriko lurraren aurrean oiez-lako agintza emon
eutsen zintzo jokatzen ibili ziran lagun guztiak, basamortura
sartzea. Zn, I4, 2I-25.
Ainbeste urtean arturiko jopu-aoituretatik urteteko berrogei urteko irakatsi sakonak bearko ditue. Naita joputza mingarria izan laureun urteren buruan zapalketa orrek zerbait
ezarrita itzi eutsen ta ortik urtetea be ez zan berezko lana.
Aitaren lurrean sartu al izateko, aren semeak bakarrik egongo dira gerturik... Zn, I4,26-38.
Basamortuan berrogei urtean bizi izateak, antxiña, jopuen
bidez eratuta egoan erri onek, egin bear izan zituan antolatze,
lege-zuzentza ta il edo biziko alegiñak gogoan artu eragin nai
dauskuz.

Faraonen menpetik ta egitura zapaltzailleetatik askatu
ziran ta anaitasun egiunea Jaungoikoaren aurrean egin eben.
Baiña gizona gizon, ta bere asmoetan jarraitzen eban, guztia
ez egoan oraindiño osotuta. Gitxi gora-bera bakoitzak bere
antzera ta naietara jarraitzen eban, norberekoi, bildurti ta jainko-izun-zale. Jaungoikoaren agintzariak ezin zituen, ezelan
be, onartu. Beste giza griñak geiago egiten eutsen ta euren
goi-indarrak illunduta ta makalduta geratzen jakezan.
Baietz esan arren be, guk zure esana egingo dogu, txerrenen edo besteren baten indarrak geiago egiten eutsen. Gosealdiak eldukeran, batzuk euren elburua galduta, nora ezean
geratzen ziran. Ta bereala atzerantz begiratuten eben, anaiak
gogaituta izten zituelarik, Moises’en ta Aaron’en aurka
Israeldarrak auxe esaten eben: “Obe genduan Jaunaren eskuz
Ejiptoko lurraldean il ba-gintzaz, lapikoa bete okelaren
aurrean jesarten gintzazanean. Erri guztia, emen, gosez ilteko
ekarri gaituzue basamortu ontara”.
Ejiptoko okela azur lapikoaren gose-mina sentitzen eben
euren joputza arnari bakarra. Jopuen bakea naiago eben,
anaitasuna lortzeko egin bear zan burrukaren arriskua
baiño. Betiko soñua... au zan Israeldar gizajo arein kontua.
Moises’ek eurengandik alde ta Sinai mendian egun
batzuk igaro orduko, garaitzaren uste osoa galtzen eben.
Gidariak eurengandik alde orduko, Jaungoikoagaz egindako
anaitasun egiunea amaitu zala uste eben. Jaungoikoaren esan
guztiak egingo doguz gaur, ta biar edo etzi zer itz emon ebenik be ez, dana astuta, egin bear eben bideari arpegi emoteko ausartasun barik.
Moises’ek luzatu egiten eban menditik jatsitea ta orduan,
Aaron’i eskatu eutsen: “Egiguzu Jainko bat, gure aurrean
joan daiten, izan be, ez dakigu Ejiptotik atera ginduzan Moises orri zen jaso jakon”. Aaron’ek erantzun eutsen: “Zuen
emazte, senar ta alabei urrezko belarritakoak kendu ta ekarri
egidazuez”.
Alan egin eben. Guztiak euren balarritakoak kendu ta
Aaron’i ekarri eutsoezan. Ta onek sutara bota ondoren urrezko txal batek urten eban. Areik orduan, auxe esan eben: “Auxe
da, Israel zure Jaungokoa Ejiptoko lurraldetik atera zaituana”.
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✄
ZER ALDIZKARIA
Ordaindu, mesedez, ZER aldizkaria! (ogei euro) kontu onetan:
EUSKERAZALEAK
BILBAO BIZKAIA KUTXA
Bilbao, 2095 0000 7 4 20.000 8961-5
Adiskide! Mesedez ZER aldizkaria aurrera eroaten lagundu eiguzu!
Ebagi orri onetan txarteltxu au eta eroan bbk’ra eta ordaindu 20 €. Ez dozu ezer be idatzi
bear.
Baiña aztu barik esan Kutxan zeure izena eta zeure erriarena.
Eskerrik asko!
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