
Ba dira oraindik kristau-talde katoliku-izena claroenak eta, Jaungoikoak zeru lurrak ogetalau
orcluclun sei egunean egin ebazala esaten dabenak.

Jau.ngoikoak lurreko lupetzetik egin ebala Adan, uriolea mundu guztikoa zala ta zortzi eta eurakaz
abereak Noe'ren otzi -kutxan salbatu zirala uste dabe.

Fosil, arribiur eta atxak Adan'etik Uriolara aldikoak clirala eta ez billoiak urte dituenak, esaten
dabe.

* *
*

Baiña katolikuen ikastoletan mu.ndu.a lau billoi urtez gitxi gorabera zarra dala ,ta gizona billoi
bat gitxienez lur gaiñean bizi dala, irakasten dabe.

Aitatu dogun Erromatar katoliku -taldea tinko clago ori teori edo ipotesi egi-antz bakoa dala esan
eta esan.

* **
Gu geu nogaz geratu? Nori emon errazoia?
Ezelan be ez erromatar katoliku-talde orreri.
Ezin geinke orretzaz euren eritxia onartu.
Idazteun, Biblia, Jainkoaren eta gizadiaren arteko alkar egiteen konclairea dala sinisten dogu.
Istori orretan ez dogu billatu. bear munduaren sorkeraz jakin.garri-lerrorik, gizadi ta izadi

osoaren goi -age.rkundea (errebelaziñoa) baiño. Bibliaren egia, egite ta giza-zenbaketaren agu.tegia baiñoa
askozaz geiago da.

* **
Idazteun edo Bibliaren idazleak ba ekie n orrelango sakontasunaren goi-argiak, istori- biclez bakarrik

mintzatu ta agertu leitekezela eta poesi-kondairak giza.-adimenari al clan bestean ulertuarazoteko dirala.
* **

Poesi -egia kondairearen bestean cia baliodun, baiña ezbarclintza baten, goragoko maillan.
Jesus'ek, antza, ipuin edo parabolen bidez erriari irakatsi gurago eban, egite jantzi-bakoak bere

mezua agertzeko, Barri Onaren misterioak azaltzeko bide ona ez ziralako. Tamalez neurketazko mundu
onetan bizi garanak, poesi -egiarentzat gure oneritxi zati aun.di bat galdu dogu.

* **
Gauzetan zeaztasuna billatu gura izaten dogu. Jainko-egiaren erreiñuan orixe egin guraz gabiltz,

naiz ta emen giza -mail neurriak esangu.rarik izan ez.
Genesis iclaztitik munduaren kronolojia jakiteko jardutea, galtze-bidea izango cla.

* **
Asierako poesi-indarrak «zenbat egun» eta «zenbat abere» esaten dau.
Poesi-zentzuna ta trebetasuna sumatu ta oartzeko, egiaren zabalpen aundia ta sendoa dira.
Indar itzala clabe eurak, Biblia bere edertasunaren ta barri- Emotearen bidean zaintzeko.

* **
Esan clogu.n guztiak esan gura clau Biblia ez dala zeatza?
Ziurrez, ez ori!
Bibliaren ogiak laburki batuta dagoz geuretzako eleizearen kredoan. Baiña Biblian jantzi apainagaz

jantzita, kondaireagaz nastuta datoz.
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