ELEIZA

MUNDUA ETA GIZAKIA
JAINKOAREN LANA DA
Fisikako Nobel-saria irabazitako Anthony
Hewish jakintsuak onela zion Donostia'an 1988'an
(El Correo Español - III -10):
"Zero puntutik aruntzago? Gauza guztiak zergatik
asi ziren galdetzean, fisikak ez du erantzunik.
Zeintzilari batzuk, neuk ere bai, gorengo maillako
adimen bat bearrezkoa dela uste dugu... Jainkoa
oiñarrizko dela pentsatzera iritxi naiz... Zientzian ez
dago ezer ere neure sinismen personalaren aurka
dagoenik".

gai. Literatur motak desberdiñak daude Biblian:
pedagoji-gaiak, kontaerak, olerkiak, erri-oiturak,
parabolak, profeziak, otoitz-gaiak... Moises'ek eta
beste idazleak ez zuten zienzia-libururik egin, baiña
Lurraren sorrera berak esan bezelatsu gertatu zan.
Berak azpimarratu nai izan zuena auxe da: Zerki
guztiak, Uniberso osoa, baita gizakia ere Jainkoak
egiña da; Gizakia lurra eta espiritua da eta here sortzaillearen esanetara egon bear du. Eta zazpi egunetik bat, gutxienez, jai egin hear du. Jainkoak egiñiko
guztia ona da berez baiña gizakiak okerra egin zuen
asiera-asieratik.
Kredoa: Sinisten det Aita aalguztidun zeru-lurren
egillea.

BIBLIAREN ZAZPI EGUNAK
Gauza asko eta eder daude mundu zabalean eta
guztien sorrera eta asieran Jainkoa dagoela diote
Bibliaren liburu santuak. Berak egin zituela guztiak
zazpi egunetan. Onela:

JAINKOAK GIZONARI DEI EGIN ZION:
ABRAHAM
Gizakiak here kabuz, here jakinduriz eta bere
indarrez, oso gaizki ezagutzen du Jainkoa. Jainko
bezala gurtu ditu Izakien indarrak: Eguzkia, illargia,
zeru urdiña, tximistak, aizea... eta sorginkeriak.
Gafiera gizakia Jainkoaren aurrean okerra eginda
zegoen. Oker on zuzentzeko eta jainkoaren berri
zuzenak emateko, Berak erri bat aukeratu zuen. Erri
orretatik jaioko zan Jesus, Jainkoaren Semea eta
gure Salbatzaillea. Eta erri orreri emango zion Biblia
deritzan liburu-sorta.
Erri on sortzeko, Abraham zeritzan gizon bateri
dei egin zion. Artzaia zan eta ibiltaria, here artaldeekin batetik bestera zebillena. Deia onelakoa zan:
Irten zure erritik eta ingurutik eta beste lurralde bat
emango dizut eta erri ugari baten aita egingo zaitut.
Eta gero Jesus jaioko zan lurraldera, eraman zuen.

1.- Zeruak eta Lurra egin zitun. (Zeruak utzi eta
Lurrarekin asiko da).
2.- Argia (eguna), urak eta legorra.
3.- Legorreko mendietan, belarrak eta arbolak.
4.- Eguzkia eta Illargia agertu ziran (laiño artetik).
5.- Uretan arraiñak, aidean egaztiak eta mendietan, piztiak.
6.- Guztiak prestatu ondoren, egin zitun gizona
eta emakumea, lurrez eta espirituz.
7.- Ez zuan ezer egin, gizonak zazpigarren egunean atsedena artzen ikasi zezan.
***

Igandeetan lanari utzi eta deskansua artzen
Moises'ek irakatsi zion bere Israel erriari.
Orretarako Jainkoaren lan osoa sei egunetan banatu
zuen eta zazpigarrenean Jainkoa deskansu egiten
ipiñi zuen. Jainkoak ez du deskansu bearrik; baiña
erriak larunbatetan ere jai egiten dute. Garai aretarako igandean jai egitea aurrerapen aundia izan zan,
Bibliari eskerrak.
Biblia ez da zienzi-liburua, erlijio-liburua baizik.
Gizaki eta Jainkoa'ren arteko ar-emanak ditu azter-

***

Lurralde artan zegoela Jainkoak Abraham'ekin
Itzarmen bat (Testamentu edo Itun bat) egin zuen.
Auxe: "Ni zuen Jainko izango naiz eta zuek nere
erri". Eta Itzarmen on animali baten odolakin siñatu
zuten.
Abraham'ek seme bakar bat zuen, Isaak izenekoa,
zaartzaroan sortua. Egun batez, onela esan zion: "Ar
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zure seme Isaak eta nik esango dizudan mendian
eskeiñiko didazu animalien ordez". Abraham txundituta gelditu zan, oso larriturik. Zaarra zan, beste
semerik ez zeukan eta, nola sortuko zan bere zañetatik erri berezi ori?
Baña Jainkoa'ren esanetara makurtu zan eta
eskeintzera zijoan une artan bertan, Jainkoa'k onela
esan zion: "Geldi eta ez ikutu zure semerik. Nere
naia bete dezulako eta neregan sinismena izan dezulako, begira izarretara, zure ondoren sortuko dan
erria zeruko izar oiek baiño ugariagoa izango da..."

Nilo ibaian ipiñi zuan, Ejipto'ko Erregearen alaba
igari egiten zuen lekuan. Andre onek aurkitu zuenean, etxera eraman, eta erregekuma baten antzera ezi
zuen. Moises izena jarri zion, "udetatik atera zuelako".
Berrogei urte zituela, israeldar bateri laguntza
ematean, ejiptotarra erail zuen, eta aide egin bear
izan zuen desterrura eta an eskondu zan artzai baten
alabarekin.

***

Sinai mendian artzantzan zebillela, larrak ikusi
zitun sutan eta erretzen ez ziranak. Ikustera gertaratu

ABRAHAM'ek seme bat izan zuen: Isaak.
ISAAK'ek bi seme izan zitun: Esau eta Jakob.
Jakob'eri Jaunak izena aldatu zion ISRAEL deituaz. Aurrera Jacob eta Israel, biak dira Jakob'en
izenak.
JAKOB (ISRAEL)ek amabi seme izan zitun eta
alaba hat.
Amahi seme oiek izango dira Israel'go amabi
leñuen sortzeilleak. Amabi tribuen sortzailleak.
Amabi oien artean hat zan JUDA eta onen ondorengoak dira JUDUTARRAK eta amabi taldeen ondorengoak, guztiak dira (Judutarrak ere bai) ISRAELDARRAK.
Berri auek Bibliaren lenengo liburutik dakizkigu:
Genesis liburutik. Itzarmen, Testamentu edo Itun
zaarreko Biblia - liburuak 45 dira. Oien artetik lenengoa, esan degun GENESIS liburua.
MOISES BERE ERRIAREN ASKATZAILLE
Israeldarrek, Jakob'eren seme eta illoba, 72
lagun, Ejipto'ra jaitxi ziran. Gosen deritzan lurraldera. Artalde eta ganaduentzat leku erosoak eta belartsuak ziran Gosen'goak, Nilo ibaiaren inguruan.
Toki artan errez ugaritu ziran, bai eurak eta bai
euron artalde eta bestelako abereak...
Ejiptotarrek, nekazariak izanik, artzaien etsai
ziran eta erri aren ugaritasuna ikustean, kezkaturik,
indarrez menpean artu zituzten urte luzeetan zear.
Ladrillugintzan eta, gari - zulodun erriak eraikitzen,
erabilli zituzten, nekez eta naigabez. Ori asko ez
zala, Erregeak, Israeldarren seme jaioberriak erailtzeko agindua, zabaldu zuen Gosen'go lurraldean.

zanean, Jainkoa'k ots egin zion suartetik:
"Zoaz Ejiptora berriro eta nere Erria askatu".
Joan zan Ejipto'ra eta, gora-beera asko pasa
ondoren, lortu zuen Israel erriaren askatasuna. Eta
atera zituen Ejipto'tik Sinai'ko basamortura.
***

Askatasunerako bidea artu zuten gauari, Pazkogaua deitu zioten. Arrezkero, gaur ere bai,
Israeldarrek Pazko-jaia ospatzen dute mundu osoan,
askatasunerako bidea gogoratuz.
Kristauok ere ospatzen degu Pazko - eguna, gure
askatzaille Jesus egun orretan illen artetik piztu zalako.
Moises'ek Jakob- Israel'en ondorengoak, erri oso
ugaria, Ejipto'tik askatu eta, basamortuan zear,
esklabu zana, erri aske baten antzera eratu zuen, erri
batek bear dituen antolamentu guztiez. Berrogei
urteen buruan, eldu ziran Jainkoa'k Abraham'i agindu zion Kanaan lurraldera: "Esnea eta eztia darion
errira " .

JAINKOA BERE ERRI ISRAELEKIN ITUNA
EGITEN
Moises'ek berak askatutako erria, basamortuan
darama Sinai mendirarte. Mendi aretan artu zuen
Jainkoak emandako agindua: Moises, askatu nere
erria.
An daudela, berriro ere Jainkoa'ren deia: Etorri
gora. Igo zan eta 40 egunez jainkoarekin egon zan
mendian. Eta, bertan egin zuten, biok, Itun edo
Elkargo bat: "Zuek izango zerate nere erri eta ni
izango naiz zuen Jainko". Eta, erriaren buru Moises
bera zanez, berak siñatu zuen Ituna, Elkargoa edo
Testamentu Zaarra.

***

Aurra izanberria zuen andre batek, pikeaz kanpotik igurtzitako saskitxo batean semetxoa kokatu, eta

***
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Ituna aurrera eramateko, Amar Agindu eman zizkien (eutsoezan) Jaunak Moises'ek menditik ekarri
zitunak. Elkargo edo Itun on siñatzeko aldara bat
jaso zuen eta abereak erail zituzten aldara gaiñean
eta odolakin Moises'ek aldara eta erria odol-zipristiñez buzti zituen.
Berrogei urteen zear, Moises'ek, Jainkoa'rekiko
artu emanetarako bear ziran antolamentuak egin
zitun, bai tresna eta bai liturgiak: Aldara, apaizen
jantziak, ogiak eskeintzeko maia eta zazpi besoko
kandelero edo argi-mutilla. Baita Elkargo-Kutxa ere
Amar Mandamentuak gordetzeko, eta Billetarako
Oial-etxe berezia, Jainko'aren bizi-lekua eta
Berarekin alkartzeko tokia.
***

Amar Mandamentuak justizia edo zuzentasuna
gordetzeko dira: gure eskubide guztien defensarako.
Amar Mandamentuak onela banatzen dira:
1 RU Jainkoarentzat: 1.- Bera maitatu.
2.- Bere Izena ondo erabilli.
3.- Bere Eguna, igandea, jai-egin.

Artzai gazte bat, Dabid, aukeratzen du Jainkoak
here Erriaren errege, eta erregetza on ez zutela here
ondorengoek menderen mendetan sekulan galduko,
agintzen dio... Agintza on Jesus'engan bete zan,
bera bait da Dabid'en ondorengo eta betiko Jainko
errege.
***

Dabid'en semearen ondoren, erreinu on bi zati
egin zan: Israelgo erreinua iparraldean eta Judeakoa
egoaldean. Israelgo erregeek ez zuten Jainkoarekin,
eta Berarekin egindako Itunarekin, leial jokatu eta
gezurrezko jainko-txikietara jo zuten. Jainkoa'k profetak bialdu zizkien (eutsoezan); baña, alperikakoak
izan ziran Elias, Eliseo, Amos eta Oses profeten
lanak...
Aizkenean, 721 urte Jesus jaio aurretik, Asiria'ko
Erregeak burrukan menperatu eta israeldarrak preso
eraman zitun Ninive'ra.
***

Andik 150 urteetara, Nabukodonosor erregeak
beste orrenbeste egin zion Judea'ko erriari: menperatu eta Babilonia'ra preso eraman. Judeatarrek ere
izan zituzten euren profeta predikatzalleak: Isaias,
Jeremias, Ezakiel, beste Isaias, Zakarias...
Irurogei urte desterruan igaro ondoren, izan zuten
berriro askatasuna Judea'ra biurtzeko. Nai izan zutenak Jerusalem'era etorri ziran Erria eta Eliza
Nagusia berriz ere jasotzeko.

BOST gizakientzat: 4.- Gurasoak maitatu.
5.- Bizia zaindu: Ez iñor il.
6.- Ezkontzarik ez naastu.
7.- Iñori, berea danik, ez ostu.
8.- Egia zaindu eta iñori gezurrik ez esan.
Beste BI: 9 eta 10.- Gure barruko gogo okerrak
zuzendu.
Amar Mandamentuak BI auetan biltzen dira:

***

1.- Jainkoa danak baiño geiago maitatu.
2.- Lagunurkoa geure burua bezala maitatu.

Profetek biotz-berritzea eskatzen zioten
Jainkoa'ren Erriari, [tuna edo Elkargoa gordetzeko.
Elkargo orren inguruan sortu ziran liburu bereiziak
eta Liburu Santu (Biblia) oietatik edaten zuten
Jainkoa'rekiko jakinduria, eta, Salmoak abestuz,
otoitz egin.

Amar Mandamentuak betetzen diranean, guztiok
gabiltza obeto.
PROFETAK, JAINKOAK SORTUTAKO
PREDIKATZALLEAK DIRA

***

Itun edo Elkargo aren aizken profeta Joan
Bataiatzaillea izan zan. Jesus'en etorrera prestatzeko
sortu zuan Jaunak. Eta, alaxe egin zuan esanez:
"Orra or pekatua kentzen duen Jainkoa'ren
Bildotsa".

Moises'ek askatasun-lurrera eraman zuan here
Erria, eremutik irtetean. Baiña, Erria ondo bizi zanean, Jainkoarekin eginda zeukan Ituna eta Elkargoa
aztu zitzaion, eta jainko-txikien billa joan zen.
Orduan Jaunak gizon eta emakume profetak aukeratzen zituen, eta here espiritu-indarra ematen zien,
okerkeri oiek salatuta, Jainkoarengana Erria biurtzeko, barkamena Jainkoari eskatuz eta Errian
Jaunarekiko itxaropena sortuz.

MARIA NAZARET'EN
Bere agintzariak betetzeko, Jainkoak jende xee
eta apalen artean aukeratzen zituen here profeta eta

***
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igarleak. Mundoko okerkeriak zuzentzeko eta euren
ordañak emateko, Mesias bat agindu zion Jainkoak
here Erriari.
Maria, arotz baten emaztea, Nazaret erri apaleko
alaba zan. Palestinak iru erri-alde zituen: Galilea
ifar-aldean; Judea egoan eta Samaria bien erdian.
Nazaret Galilea'ko errixka bat zan.
Maria'k Jainkoaren mezua artzen dun aingeru
extraterrestre baten bidez. Onela diotza Gabirel'ek: Nai al dezu Mesias'en ama izan'?- Bai, nai det.
Orduan, Jainkoaren indarrak, MaitasunEspirituaren bidez, Maria'ren sabelean, Mesias salbatzallea sortu zuen Nazaret'en.

Nazaret Galilean dago eta Belen, Mesias jaioko
dan tokia, Judean eta hien biartean, 120 kilometro.
Maria eta Jose here senarrak kilometro oiek egin
zituzten aurra jaio aurretik. Belen'en ez zuten ostaturik aurkitu eta koha-zulo batean aukeratu zuten beurentzako bizi-lekua. An jaio zan Jesus, eta aurra
askatxo batean ipiñi zuten.
Inguru artan artzaiak zeuden ardi-zain
Jainkoaren mezularia, aingeru extraterrestrea, agertu zitzaien, onela esanez:
"Mesias jauna jaio zaizue Belen'en. Askatxo
batean topako dezute, oialetan bildua".
Jesus, gure Salbatzallea, gure anaia da eta here
Ama, guretzat ere ama da.

feta-igarleen bidez; baña, here Semea mundura bialdu ondoren, Semea da igarle eta profeta, Semea da
Jainkoa'ren Itza eta ao ortatik itz egin digu
Jainkoa'k.
Jesus Belen'en jaio zan. Eguberritan ospatzen
degun bezala; Nazaret'en azi zan Jose arotzaren
etxean, eta, 30 urte bete zituenean, irten zuen etxetik
Jainkoa'ren Erreinua predikatzera eta erakustera.
Bere lenengo lana auxe izan zan: Jorda'n ibaian
jendea bataiatzen zebillen Joan Bataiatzallea eta
arengana Joan zen. Joan'en bataioa artu nai zuen eta,
artu zuenean, Jainkoa'ren Espiritua agertu zan eta
Jesus'engan kokatu. Orduan abots bat entzun zan
zeruan: Auxe da nere Seme kutuna; entzun egiozue.

Andik asi eta Galilea guztian ekin zion
Jainkoaren Erreinua etorri zala esaten. Eta, bitartean, gaixoak sendatzen zitun seiñale bezala, eskuak
gaiñean ipiñita... Pekatariak onartzen zitun eta pekatuak barkatzen. Parabola edo pi -sail bat ere asmatu
zuen Jainkoa-erreinuaren berri emateko:
Jainko - erreinua mostaza azia bezelakoa da: oso
txikia eta arhola egiten da, txoriak etorri eta bertan
kabiak egiten dituzte, azi txiki orretatik sortutako
arbol an.
Baita ere, lurrean gizonak ereiten duen azia bezelakoa. Ereiten du eta joaten da lotara. Gero azia here
kasa erneko da gizona lo dagoen bitartean...
Jainko'aren Erreinua emen lurean dago, gure artean, iñor konturatu gabe... Jesus'ekin batera, eta beraren bidez, etorri zan jainkoa'ren Erreinua lurrera.

k*~,

Gabriel aingeruak Maria'rengana gerturatu zanean, onela agurtu zuen:

AGUR MARIA, GRAZIAZ BETEA, JAUNA
DA ZUREKIN, BEDEINKATUA ZERA ZU

Jesus'ek esaten digu, Jainkoa here Aita dala, eta
berak bakarrik ezagutzen duela Jainkoa, Jesus ere
Jainkoa dalako.
Jesus Jainkoa'ren Seme izatea, orixe da misteriorik aundiena eta sakonena. Berak esanda dakigu;
baña, gure kabuz eta gure arrazoi-bidez, ezin ge.nezake egi ori lortu. Fedea bear da.

ANDRE GUZTIEN ARTEAN.
Eta here lengusiña Isabel'ek onela amaitu zitun
aingeruaren itzak:

BEDEINKATUA ZURE SABELEKO FRUTUA.
Jesus Jainkoa'ren seme dalako eta gu Jesus'en
anai - arreba, gu ere Jainkoa'ren nolabaiteko semealaba egiten gaitu; orrela, guztiok familia aundi bat
osatzen degu. Gure anai nagusi clan Jesus'ek erakutsi
zigun Jainkoari GURE AITA esaten.

Eta Elizak erantsi zion: JESUS.
Orra nola eratu zan AGUR MARIA otoitza.

JESUS'EK DAKAR JAINKOA'REN ERREINUA

Jainkoaren Erreinua Jesus'ek berak dakar mundura. Jainkoa'k Biblian itz egin digu, idazle eta pro-
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