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ANAITASUNARI BURUZKO LEGEAK
Urt. 19tik 24ra.
Aldi barri bat dator. Zapalketa denporea amaitu da, ta
Jaungoikoak adiskide egiunea aurkeztuten dautso bere
erriari. Israeldarrak, pozik, dagoz ta baietza emoten dautse Jaungoikoaren berbeari, ta Jaunak laguntza eskeintzen
dautse, berari emondako baietza betetu al izan dagien-.
Urt, 19, 3-6.
Jaungoikoak dirautso: “Ni zuen Jaungoikoa izango
naz... Ta zuek nire erria izango zarete...”
Ta eurak ontzat artu eben esanez... Jaunak esandako
guztia egingo dogu... Urt. 19,8Baiña Jaungoikoak agintzea eta eginbearrak ez ditu
ikusi nai edozelan aidean. Ori dala-ta, bere erria izateko,
zer betetu bear daben agindubidez agertzen dautse. Era
laburrean, amar aginduak, gaur esaten dogun legez, emon
eutsezan Jaungoikoagaz artuemonak ta gizadiagazko
eginbearrak betetuz, munduan egia ta bakea izan daitezan. Urt, 2, 1-17.
Jaungoikoa da gauza guztien ardatza. Urt. 20, 1-11.
“Ejiptoko morrontzarik, joputza larri aretatik atera zinduezadan Jaungoikoa naz ni” Munduan iñork egin ezin
leiken egitea eurekin egin ebala Jaungoikoak, garbi, ikusi
eben Israeldarrak.
Jaungoikoa, benetan, erriaren aurrean izenik aundienaz agertu da Israel erriaren askatzaille. Len eta orain,
aldien joan-etorrian askatasun billa dabiltzanen laguntzaille agertzen da Jaungoikoa. Jopuak azpian ta zapaltzailleak masuka goitik bera, orrek erri bat ezin osotu leike.
Ez da gizonaren izateari dagokiona era ortako jokabidea.
Lenengo agindua anaitasunaren oiñarria da. Berak
atera zituan zapalkuntza lotsagarrienetik. Egiz eta zuzentasunez esan leike orduan: Nire aurrean Jainko-izunik ez
dozue izango. Urt, 20, 3.
Israelgo erriaren jagolea Jaungoikoa berbera zanez, erri
onen ardatza sinismena izan bear zan ta Jauna bere anaitasunaren oiñarria ta emendik sortu bear zan batasuna. Ez
egoan beste biderik, erri onek bere burua zaindu al izateko.
Jaungoikoa alde batera iztea, gure bideak galtzea da.
Ta onen ordez jainko izunak geure nagusitzat artu ezkero,
jopukeri ta txarkeri guztien asiera da, eguzkia kendu
ezkero, illuntasuna besterik ez dago. Ez ezerk, ez iñork
Jaungoiko ordetza artzeko eskubiderik ez dauko. Iñok,
egiz, ezin leike bera egin ez dauana, bere egilletzat artu.
Jokabide ori guzurtia da ta guzur gaiñean erririk ezin
leike eregi, ondamendian sartu nai ez ba-da beintzat.
Jaungoikoa gauza guztien ardatza da... Bakarra... Alan
agertu eutsen Jaunak Ebertarrei, Faraon’en zapalketatik
atera ondoren. ta sorturiko gauza guztien artean, norbera
jaun egilletzat jarri nai dauanak biziaren sorrera, jarraipena ta izate guztia okertu egiten ditu.
Jarraian datozen agindu biak lenengoaren ondoren uts
utsa besterik ez dira. Gure naikeriz jainko-izun ustelak ez
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ditugu sortu ta gurtu bear-URT, 24,4-6. Egizko aita ez
dana, aita sortzailletzat artzea, egiaren saltzaillea izatea
da, ta au ez da gizonaren jokabidea, gure adimenaren
aurka doa ta bizitza legea zapuztuten dau.
Sorginkerizko zerbait ba-litz legez norbere gurarietara
Jaungoikoaren izena ezin daiteke erabili. Ara emen, Jaungoikoak zer agindu eban: “Ez egizu, alperrik, agotan artu
zure Jaungoiko Jaunaren izena, Jaunak ez dau zigortu
barik itziko bere izena, alperrik darabillena” Urt, 20-7.
Jai-egunak jai egin bear ditugu, Jaungoikoa geure bizitzako oiñarria izan dedin. Aginpidez emon dausku agindua: bere gureganako jabetasunagatitik ta baita maitasunez bere, astegunez lanaren bidez ta jai egunez, atsedenaren ta otoiaren bidez, beragaz batera bizi izateko.
Ikusi dogunez lenengo iru aginduak gure Jaungoikoagazko artu-emonen zuzenbidea dira. Benetan,gauza egokia ta zuzena semeak bere Aita onartu, maitatu ta gurtzea.
Beste zazpi aginduak lagun bakoitzari begira jarrita
dagoz, baiña beti, alkartasun bizitzara begira aurkituten
dira.
Gizona zapalduta bizi izateko sortua ez da, bere zentzun eta almenak agertzen dabenez. Jainko erria askatasunez bizi izateko sortua da. Israeldarrak itxas gorria igaro
ondoren, agindutako lurrera eldu baiño len, euren gaiztasunak ta tentaldiak izan zituen, bai egarriz ta bai gosez.
Ordu larri orretan, atzera, Ejiptora begira be jarten ziran,
lengo lanetara begira.
Emen agertzen da erriaren gaiztakerizko lera ta argaltasuna ta, or dago pertsona aren barruko burruka. Jauna
begira egoan erria zuzenbidetik eroan nairik ta oar mesedegarriak egingo dautsez. Norberekeri, zekenkeri, sexukeri, gorroto ta ondamupeko era guztietako jopukeria
debekatzen dau. Era orretan, bakarrik, anaitasunean bizi
daiteke ta leialtasunez Jaungoikoa otseindu.
Jokabide au zuzena ta berezia da. gaiztakeriz beterik
dagoan gizartearen beste ertza, gaizatakeriaren aurka
zuzentasuna, giza barruak berez eskatzen dauana da.
Beste gauza eder bat gaiztakerik baztertu ta zuzentasunak nai dauana, sendia da. Bizia ondo eroan al izateko,
sendiaren osotasuna bear bearrekoa da, apurtzeak ostera
negarra ta burruka dakar, geure bizi legearen barrenean
dago ba, sendiaren alkartasuna.
Bizitzaren beste oiñarri on batzuk oneik dira. Bestien
bizitzeaganako dedu edo lotsa izango dozu, norbere
ezkontza nai besteena deduz artuko dozu... besteen jaubetza txikiarenganako dedua izango dozu... Urko lagunaren
entzutearenganako lotsa izango dozu... ez dozu ezertariko, ez iñungo lapurretarik egingo.
Urteera deritxon liburuan amar aginduen ondoren,
gizadiak bizi izateko bear dauan lege bilduma bat dator.
Izan be, gizontasunez, gizadiaren bizitza edertu egiten da
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22, 20tik 23. Baiña eten barik, beartsuen alde laguntza
eskatzen dau. Munduan ez dago erruki bardiñik. Berak
ondo ikusi bai-ditu gogoaren asturea ta gorputzaren gosemiña. Diruz lagun egin beartsuei irabazirik barik, eskatzen dau Egilleak... Jaungoikoak nai dauan lez bizi izateko, diru oiñarria zor bat da munduan.
Egille baten seme-alabak izanik, pertsona guztiak alkar onartu bear dabe, guzurrez gizadiaren bizia apurtu nai
ez ba-da. Lege ontatik etsairik be ez da banatzen aitabaten semeen artean, Jaungoikoak ez dau gorrotorik onartzen... Zeure burua lez urko laguna maite egizu. Abadeena 19, 34.

zuzentasunean. Ontzu, askaturiko Israel erriari, anaikiro,
bizi izateko bide egokia agertzen dautso. Israel’eri emondako irakatsi onek, gizadi guztiarentzat dira argi ta zuzendari, Jaungoikoak erriarentzat emon bai ebazan agindu ta
irakatsi, munduak dirauan artean.
Bizitzarenganako lotsea irakatsi eutsen. Urt, 21.12-32.
Bata bestearenganako lotsea. Urt. 21, 23tik 22, 15. Jaungoikoak bere umeak ez zituan nai, bertan bera, lotsatuta
itzita ikusi nai. Ezkontzako itza emonda ez dagoan neskea
lilluraturik, aregaz etzuten dan gizonezkoak ezkontza
saria ari ordaindu eta neska a emaztetzat artuko dau.
Baiña neskearen aitak emaztetzat emon nai ez ba-dautso,
lilluratzailleak neska-saritzat oi dana emongo dautso.
Baiña Jaungoikoak emon zituan irakatsi jakintsu ta
ongille oneik, geien, beartsuei laguntzeko izan ziran. Urt.

SOLOZABAL’dar PAULIN.

JOB
Txerrena joan zan mundura eta Job’eri ondasunak
kentu eutsozan eta bere seme alabak be il ziran eta Job’ek
sendo iraun eban: Jaunak emon eustazan eta berak kendu
daustaz,bedeinkatua izan bedi!
Barriro alkartu ziran Jainkoa eta Txerrena ortzi-gaiñean eta Jainkoak esan eutson Txerrenari:
– Zelan dabil mundua?
– Dana ondo.Oraintxe nator andik.
Eta ikusi dozu Job nire laguna? Zintzo jarraitzen dau
arek ondasun guztiak galdu arren!
Eta Txerrenak:-Ori osasun ona daukalako da.Kendu
egiozu osasuna eta laster ikusiko dozu zelan madarikatzen zaitun!
Joan zan barriro Txerrena mundura eta legenar-gaisoa
ezarri eutson. Job gizajoa kortan bizi zan atz aundia eukalako eta teilleagaz kentzen eban loia. Eta emen asten da
antzerkiaren irakatsia: Emazteak eta lagunak pekatu egin
dauala diñotsoe eta gaiso ori zigorra dala. Berak ezetz
diñotse eta Jainkoaren zuzentasuna eskatzen da bera errubakoa dala esanez.Jainkoaren zuzentasuna be zalantzan
jarten dau. Eta Jainkoak erantzun gogorra emoten dautso
ekaitzaren gaiñetik
Eta azkenean Job’en zintzotasuna agertu danean,lengo
ondasunak baiño ugariagoak emoten dautsoz.
Ederra da liburu onen irakatsia,ordurako naiz gaurko,baiña oraindiño arazoa nabarmen geratzen da: Zergaitik daukez gizon eta andra zintzoak naiz pekatariak ainbesteko nekeak? Jaikoak ez dau iñor zigortzen,baiña neke
orreik gizakiak aztertzeko ezarten ete dauz Jaunak? Gaur
ori be ez da onartzen eta azkenean munduan diran txarrak
nondik eta zergaitik datozen galdetu ezkero, ez dago
erantzunik. Gauza bi dakiguz ziur Jainkoa ona dala eta
olako nekeak jazo-bearra dagola. Izakia mugatua dalako
jazoten dala ori? Ori be ez dago ain argi.
Dana dala,arazo onek sortu dauan elerti liburu ederra
or dago.

Job santuarena esaten jakon liburua irakatsi ederra da
gure bizitzarako Bibliak dituan beste liburuen antzera,
baiña Bibliako beste liburuakaz jazoten jakuna jazoten
jaku onegaz be: Ez doguz ikusten elerti-balioak. Job santuaren liburua munduko elertian diran liburuen artean
ederrenatariko bat dogu. Ori agertu nai neuke idaz-lan
onetan. Aita Alonso Schekel josulagunak irakatsi eustan
ori Jaka’ n.
Liburu au Kristo mundura etorri baiño eun-bat urte
lenago idatzia da eta jakiturizko liburuen artera sartzen da
Elerti-tankera batera sartu nai ba’ dogu,antzerki-lana
dala esan bear, baiña ez antzokian agertzeko egiten dan
lana,irakasterako egiten dana baiño.Onetan Tragicomedia
de Calixto y Melibea eta La Celestina esaten jakon gaztelerazko idaz-lanaren antzekoa da.
Liburu onen elburua edo irakatsia zein dan jakin gura
ba’ dogu,garbi dago auxe dala: Zintzoak munduan jasan
bear dauzan nekeak eta lorrak ez dira bere pekatuagaitik,
Jaungoikoak bere zintzotasuna aztertu nai daualako baiño.
Liburua ondo ulertzeko, ikusi daigun tokia: Iru toki
artu bear dira kontuan: Ortzi-gaiñean Jaungoikoa ta Txerrena,oneik dana dakie, lurraren gaiñean Job eta bere
emaztea ta lagunak,oneik ez dabe arazoa ulertzen eta eztabaida aundian dabiltz, eta irakurleak, oneik azkenerako
ulertuko dabe dana.
Ikusi daigun lenengo kondaira,onek asko lagunduko
dausku dana ulertzeko:
Laiñoak baiño gorago alkar-izketan diardue Jaungoikoak eta txerrenak
Jaungoikoak:-Ikusi dozu Job nire laguna,gizon zintzoa?
Txerrenak:-Bai ikusi dot, baiña zeu beragaz ona zaralako da zintzoa: Sendi ederra, abere asko eta osasuna
emon dautsazuz eta bera esker onez daukazu.Kendu egiozuz ondasunak eta ikusiko dozu zelan madarikatzen zaituan!
Jainkoak: Kendu egiozuz ondasunak eta ikusi dagigun
ori.Baiña bere osasunari ez ikutu!
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