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BIBLIA, JAINKOAREN ITZA,
JAINKOAREN BERBEA
Jakintza Munduaren sorreraiño eltzen da gaur egun ; baña.
punto cero deritzan asiera orretan gelditzen da, aurrerago joan gabe. Gaur egun jakintzak egiten ez duena, ori Moises'ek egin zuen
orain iru milla urte: Jainkoa dagoela punto cero orren asieran.
Bibliaren lenengoko bost liburuak, Moises'enak edo
Moises'en garaikoak dira. Biblia osoak (72 liburu) Jainkoa eta
gizasernearen arteko historia agertzen digu.
Bertan esaten digu mundua eta bertako izaki guztiak
Jainkoak egin zituela. Historian zear Jainkoak aukeratu zuen
Israel erria beretzako eta erri ori esklabutzatik ateratzeko,
berriz, Moises.
Israel esklabu zegoen Ejipton'n eta Moises aukeratu zuen
Jainkoak, erri ori andik ateratzeko rnirari aundien bitartez.
Erernuan berrogei urtez bizi ondoren, eldu ziran Jainkoak agindu zien lurraldera, askatasunean bizi aal izateko.
Askatasun eguna gogoratzeko ospatzen zuten Pazko-festa.
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galdetzean, fisikak ez du erantzunik.
Zientzilari batzuk, neuk ere bai, gorengo maillako adimen
bat bearrezkoa dela uste dugu... Jainkoa oiñarrizko dela pentsatzera iritxi naiz...
Zientzian ez dago ezer ere neure sinisrnen personalaren
aurka dagoenik".
***
BIBLIAREN ZAZPI EGUNAK
Gauza asko eta eder daude rnundu zabalean eta guztien
sorrera eta asieran Jainkoa dagoela diote Bibliaren liburu santuak. Berak egin zituela guztiak zazpi egunetan. Onela:
1.- Zeruak eta Lurra egin zitun. (Zeruak utzi eta Lurrarekin
asiko da).
2.- Argia (eguna), urak eta legorra.
3.- Legorreko rnendietan, belarrak eta arbolak.
4.- Eguzkia eta Illargia agertu ziran (laiño artetik).
5.- Uretan arraiñak, aidean egaztiak eta rnendietan, piztiak.
6.- Guztiak prestatu ondoren, egin zitun gizona eta ernakurnea, lurrez eta espirituz.
7.- Ez zuan ezer egin, gizonak zazpigarren egunean atsedena artzen ikasi zezan.
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Moises izan zan Jesus'en irudi bat. Beronek askatzen gaituelako pekatu eta betiko eriotzatik. Ama-birjiñagandik sortu zan,
Belen'en jaio eta Jerusalern'en iltzan gurutze batean josita.
Eliza sortu zuan eta bere Maitasunezko Espiritua bidaldu zigun;
Espiritu orreri esker deitzen diogu Jainkoa'ri Aita izenarekin.
Jainkoa ez da gauza bakarti bat. elkarte bat baizik: bakarra
izanik, iru notin edo norki ditu beregan: Aita. Sernea eta
Espiritu Santua. Gizakiak ere farnili batean sortzen dira: Aita,
ama eta seme-alaba. Jesus'ek sorturiko Elizak ere farnili bat
osatzen du: guztiok gera alkarren anai-arreba.
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Igandeetan lanari utzi eta atsedena artzen Moises'ek irakatsi
zion bere Israel erriari. Orretarako Jainkoaren lan osoa sei egunetan banatu eta zazpigarrenean Jainkoa atsedena artzen ipiñi
zuen. Jainkoak ez du deskansu bearrik; baiña erriak bai, bear
zuen. Gaur egun aurreratu egin gera eta jende askoek 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 aztergai.
Literatur rnotak desberdiñak daude Biblian: pedagoji-gaiak,
kontaerak, olerkiak, erri-oiturak, parabolak, profeziak, otoitzgaiak...
Moises'ek eta beste idazleak ez zuten zienzia-libururik egin,
baiña Lurraren sorrera berak esan bezelatsu gertatu zan.
Berak azpirnarratu nai izan zuena auxe da: Zerki guztiak,
Uniberso osoa, baita gizakia ere Jainkoak egiña da: Gizakia
lurra eta espiritua da eta bere sortzaillearen esanetara egon bear
du. Eta zazpi egunetik bat, gutxienez, jai egin bear du. Jainkoak
egiñiko guztia ona da berez baiña gizakiak okerra egin zuen
asiera-asieratik.
Ori diñosku Kredoa'k: Sinisten det Aita aalguztidun zerulurren egillea.

Israel eta Jainkoa'ren arteko artu-ernanak Testamentu
Zaarreko Biblian daude, Jesus jaio artekoak. Jesus'ek bere ikaslei agindu bat eman zien: Mundu zabalean berak erakutsitako
Jainkoa'ren erreinua itzez zabaltzeko. Aiek itzez esandakoak
ikasle batzuek idatzi egin zituzten eta idatzi oiek dira
Testarnentu Berriko Biblia. Baiña, idatzitik bakarrik ez da gure
fedea bizi: Tradiziotik ere bai. Tradizioa zera da, Euskalerrian
egin deguna Ageda'rekin (Santa oneri abesten diogu "usarioa
galdu ez dedin"). "Usario" ori izango litzake Tradizioa.
"Eskerrik asko, Jauna / biotz-biotzetik".
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JAINKOAREN LANA
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
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