FEDEA

SEI ZIO
Jakintza-aldiaren egunsentian gagoz oraindiño eta egiten dan aurkitze bakoitxean dizdiratsuago agertzen da Egilleadimenaren aunditasuna.
Agerketa arrigarriak egin dira. Jakintzak apaltasunagaz eta fedearen espirituan oiñarrituta jokatzen dauanean, geroago ta geiago urreratzen gara Jaungoikoaren bideak ulertzera.
Neuri buruz, neure sinismena indartu dagidan sei zio daukadaz.

Lenengoa: Gure mundua oso-osoan aldakor barik, matematika lege batzutan oiñarritua dala ikusten dogu. Gure kosmos au neurribako adimenak asmau eta egin ebala agiri da. Adibidez, gure bizi-iturri dan eguzkiak bere gaiñean 10.000
Fahrenheit bero-mailla daukaz eta gure lurra naiko urrinduta dago bero aundi onek berotu gagizan, baiña ez larregi.
Eguzkiak berorik erdia emongo ba'leusku, leitu egingo gintzakez eta orain emoten dauskun baiño erdi bat geiago
emongo ba'leuke, kizkalduta geratuko gintzakez.

Bigarrena: Biziaren asmakizuna bere elbururantza doala ikusteak, adimen zoli ta zorrotza agertzen dau. Bizidunen
barruan dagoan bizitzea iñok ez dau ikertu eta aztertu sakontasun guztiagaz. Bizidun bakoitxak bere berezitasunak daukaz: zugatz bakoitxaren orriak marratu ta margoztu dauzan ertilaria eta lora bakoiotxari bere margoa emon dautsona, bada zerbait. Egazti bakoitxari bere maitasunezko abestia irakatsi dautsona, zomorroak euren soiñu bereziakaz alkarrari
barriak emoten irakastea, gauza arrigarria da. Bizia kimikari gorengo bat da eta frutuai agorako gozotasun berezia emoten dautse, baita lorai usaiña be; orri orlegiak arnasgaiak aldatzen dauz eta gizaki ta abereentzat ortik sortzen dira oksijeno-gaiak.

Irugarrena: Abereen jakintzak egillearen ontasuna erakusten dau. Izaki txiki ta apalak diran abereak euren sena
dauke eta laguntza ori barik, babes bage zurtz eginda geratuko litzakez.
Adibidez izokun edo salmoi gazteak itxasoz urteak igaroten dauz eta gero jaio zan errekara dator barriro. Zerk
beartzen dau ain zuzen jaio zan ibaira?
Aingiriak dauke jokabide miragarria zelakoa dan asmatzea, oraindiño gauza gaitxagoa dala ikusten dogu. Euren joan-etorria mille milla itxasoan zear izaten da Bermudas ondora joan eta ilten diran leizeko sakonera eldu arte. Nondik datorke bultzada ori?

Laugarrena: Abereen sena baiño gauza aundiagoa da gizakiak daukana: Adimenaren argitasuna.
Ez da izan abererik amar urte zenbatzeko gai izan danik edo amar zenbakiaren ulermena daukanik. Abereen sena txirolaren eres bat lez da baiña gizonak orren ordez eres-mota guztien soiñua dauko.

Bostgarrena: Bizidun guztientzat bizigarriz orniduta dago, " gene " miragarria.
Gene oneik txiki-txikiak dira mundu guztiko bizidunen erantzukizuna izan arren. Dan -Danak toki baten ipiñita, toki
au ez litzake izango atzamarraren urrats bat baiño geiago.

Seigarrena: Egintza au gizonen artean Jaungoikoaren gogamena sortzeko gauza berarizkoa da, ezaubide ederra.
Jaungoikoaren gogamena Jaungoikoaren almenetik sortzen da, gure inguruko beste munduarekin banatuta agiri da,
irudimen-almena deitzen dautsaguna.
Gizonak eta andrak euren almenaren bidez ikusten dabe, eta eurak bakarrik ikusi be, ikusgarri ez diran gauzen aunditasuna. Irudimenaren ikuspegia, muga-bakoa da eta gizakiak banandu lei elburu agiri guztietan dan au, zerua bakoitxak
gura dauan lekuan dagoala, Jaungoikoa gauza eta leku guztietan bizi dala, baiña iñon be ez geure biotz-barruan bizi dan
bestean sakon eta urrean.
Jakintzaz eta irudimenez be egia da salmolariak esan ebana: Jaungoikoaren aintza zeruak adierazoten dabela eta
goiko ortziak eta izartegiak aren eskuen egintza mirgarriak abesten dabezela.
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