AOLKULARI

ARDURAZKO, OARRAK
Mari Karmen Alonsotegi'ko etxe-andra 23 ' ko seme
gauseza, ezerezaren ama da. Oarturik, gogoratuz norbaitzun gausezaren egiteak, berak bere buruari itandu
eutson: "Eta zer esango dogu ezer egin dabenentzat?
Ez daukie ezer guri emoteko?

Zu zeu zure ondoren onak eta zoritxarrak baiño
geiago zara. Zure inguruan dagozanak eta zeureak diranak baiño gaiñetik zagoz zu. Zure duintasuna ez dago
zure ondoren onean, munduko egitarauz ez dagokio
zeure ondoren onari. Sarritan zoritxarrak argitsu gaindiko elburua bat onartu, otseindu ta serbitzen dau.

—Bai orixediño sendoro-Eurok emon leigue: Europena, patzientzia-Euren eragozpen, ostopoz gu geure
asmo oneko bideetan oker gabiltzanean: —Adore, kemena eguneroko buru-auste prolemai aurrez-aurre egiteko. Indarra- ainbeste irain eri-tasun, gaixo aldietan
dakartsenean.

Jainkoak ez dausku eskatzen zoriontsuak izateko.
Bakarrik Aitaren aintzarako irabazte frutu andia artu
daigun deituten deusku. Norberetasuna goresteko premiña dagoen aldietan bizi gara. Gaztediak estukuntza
oartu ta sentitzen dau, urte gastetarik ta gogor dabiltz
bear egiten gorestea lortzeko aloger on bat.

Baiña emoten dauskuen emoitzarik andiena da- Maitasuna, ez lotuta, guztiz askaturik dagoana, alderdi-bagako,
batzuetan, alkar erantzuneza; maitasuna emon leikie
eta emoten dabe nasaiki, aukeran ta guztiai".

Baiña bizitza au sakon baten, maila, lerroan dirua
egiteko da.
Jesus Jaunak ez eban, ostera, olan uste izan: Berak
eskatzen deusku Jainko Erreiñua billatu daigula lenengo.

*

*
Bizitzan bearkizuna baiño andiago zara

Balio dau gogoratzea ta barriro esatea Jaunak ez
gaitu maitatzen gaitu zoriontsuak edo onak garealako;
maitatzen gaitu txikiak garealako. Onak eta zintzoak
izateko gura gaitu. Gure garaipen edo zoritxarrak ez
dau aldatzen. Beraz, ez biotzik galdu, ez gogorik, oztu,
munduak gura dauan lez aldi'onekoa, ez ba zara.

Giza-taldeak ugari doaz arin-arinka bidean eurak
besteak baiño andiagoak direala jakinerazoteko. Baita
beste batzuk be sutan dagoz aldatzeak egiteko.
Bai lortzen dozu eginbearrok ez dautzula emoten
duintasun naikorik giza- izatasunean. Bizibideak aldatzen dira jarraikiz. Aita-amaren egoerak, jarrerak igaroten doaz, zolitasunera seme-alabak eltzen diran bitartean. Jaurlaritzako Arduradunak kendu edo bastertzen
dira, euren tokira sartuaz gizon ta andra gazteak. Zertzelada askotarikoak beartuten gaitue ogibidea aldatzera. Izatez, balio dauana norberbera da, ez daroazun
txapela.

Bere maitasuna iraunkorra da, eguzkia langoxea onai
eta txarrai argia eta beroa emoten dautsena. Jesukristo'ren Barri On, Ebanjelioa'-onak eta txarrak diran ganean
aberestasuna, norberekeria ta al-izatea Jainkoaren eragozpenak lez agertzen jakuz. Umien bakan, berezko
gogoa onartu ta goralduten da. Jesus'ek iñoan ikasi
egizue nigandik ni biotz otzan ta apala naz-eta.

Bilbotar gizon gazte batek elektronika ondo ta sakonez ikasteko aldi luze ta gogorrak egin ebazan. Ori izan
zan bere bizitzako gurari andiena, ta ondoren onez
lortu eban.

*

Zuk zeure osasuna baiño geiago balio dozu

Gero, Londres'era bideratu zan ta an osakuntza
zertu edo egiztu. Geroago, bere bizibide zaleskora biurtu, eta aurkitu naibagekoa ta gogaikarria. Azkenean
idazle lanari lotu, zorionez ondore ona.

Bizitza eginbidearen zeintasuna eragiteko da, sendoro fisika edo soiñaren baldintzakin.

Giza gogaeraz ezin geinke neurtu Jainkoaren Ardurea. Txarra dala guk uste doguna badaezpadako on bat
izan leiteke. Ez diño, ba, erri esaera batek: "Ez dago
txarrik onerako ez danik"? Ames-eten ta atsekabeak
izan-oi-Jainkoaren eskuetan geure onurako. Jesus'ek esan
eban: "Zorionekoak ikusi barik sinisten dabenak".

Guztiok osasun ona daukogulakoan gagoz.
Zenbat balioduna dan ez dogu jakiten bera galdu-arte.
Alan be, osasuna ta gorputzaren itxurea izan leitekez norbaiten duintasunaren baikuntza. Osasun ona
lurreko aukera onaren baldintza da. Iñor ez da ilten
osasuntsu. Izan be, ardurazkoa benetan jakuna gogoaren aukera ona da.
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