
ELEIZA

ETXEKO MAITASUNA

Gizakiak gizarterako egiñak gara eta on familia batean
agertzen dan arazoa da. Beraz, iñorenganako maitasuna ere
famili bateau agertu bearko da. Famili bateau sortu eta aziak
gara eta maitasuna hera ere gure etxean ikusi eta ikasi genduan.

Jesus'ek berak ere izan zuan famili hat eta etxe bat. Gurasoak
nola maitatu bear diran, berak irakatsi zigun. Egia da maitasun
on ez zala bere etxe barman agortu, mundo osora zabaklu gabe.

Lagun-urkoa maitatzeko agindua, norheraren etxetik betet-
zen asi bearko dogu. Nere lagun-urkorik gertuenak, nere aita-
amak dira eta nere seme-alahak. Guretik urbillen daudenak,
gure senitartekoak dira. Orra nundik asi.

Gurasoek saiatzen dira maitasun on agertzen, heuren semea-
labeentzat etxea, jantziak, janariak, ikastetxeak hillatzen... Zer,
ez? Jainkoaren Erreinuan seme-alaha oiek sartu ditezan ere ale-
gindu hearko (lute.

Seme-alaba geranok, herriz, erantzun ona eman hearko
diegu, gurekatik ainheste Ian egin duten guraso oieri.
Eurentzako geu izan gara gauzarik aundiena eta garrantzirik
aundienekoa. Esker ona eta maitasuna agertu hearrean gaude.

Nola? Jesus'ek berherak erakusten digu nola: Ogeita amar
urte bete zuen artean, Nazaret'en here gurasoen mende bizi izan
zan maitasunez eta alaitasunez.

***

Neuk ere asmo auxe artzen dot nere etxekoen ar-emanetara-
ko: Gauza guztien gaiñetik, maitasuna agertzen duten egintzak
egitea. Jesus'ek Nazaret'eko here hizi illun aretan, orixe irakatsi
zidan, geuk ere nola bizi ikasi dezadan: alai eta pozik, ez izan
kanpo-larros, etxe-mazuzta: kanpoan alai, etxean asarre.

Maitasuna zahaldu etxe barruan, larrosa usai-gozodunaren
antzera; ez agertu legor eta kopetillun, biotz-gabeko baten ant-
zera.

***

Urkamendira kondenatu zuten gizarajoak auxe eskatu zien
ilko zuten agintariei: Urrutian bizi zan here ama xaarrari, illean
bein, il ondoren, here eskutitzak bialtzeko. hera oraindik bizi
halitz hezala. Eta, orrela. il aurreko egunak, amari idazten igaro
zitun, here bizitzan etxean igarotako gertakizun gozo guztiak
gogoratzen... Urkatu zuten, baña ama xaarrak illero here semea-
ren berri gozoak artzen zitun, hera il zan arte...

BIZITZA JAINKOA'RENA DA

Geu ez gara geure biziaren jabe. Jainkoaren doia dogu eta
bizi ori, bai geurea eta bai geure lagunurkoarena ere, maitatu
egin bear dogu eta here aide jokatu.

Maitasunezko pakean.
Maitasuna da-ta biziaren sortzaillea; eta gorrotoa, eriotzare-

na.
***

Jainkoa'k mundua sortzean, munduaren edertasunik ederre-
na, bizidunak izan ziran: Belar eta zugaitzak mendietan; arrai-
ñak udetan; egaztiak aidean; ahereak eta gizakiak lur gaiñean.

Guztien burn eta guztien artean ederrena gizakia: gizona eta
emakumea. hiak Jainkoa'ren antzeko, munduaren errege eta
Jainko heraren seme-alaba.

***

Bizia dogu doairik ederrena eta doi guztien oiñarri eta sus-
trai. Iñori hizia kentzea, okerkeririk aundiena da, doai danak eta
eskubide osoak kentzea da-ta.

Bizirik gahe ez da besterik ezer mundu onetan.
Orregaitik du garrantzirik aundiena onela Won Bosgarren

Adinduak:
IÑOR EZ IL.

***

Agindu on alderantziz, ipintzen ha'dogu. era onetara iraku-
rriko dogu:

INOREN BIZIA GORDE.
Bai jaiotzeko dagoen aurrarena eta hai gaxotasunez edo zaa-

rrez eriotzatik gertu daudenena ere.
***

Bizia gordetzeak ha ditu herarekin beste agindurik ere:
Biziari eta osasunari kalte egiten dietenak baztartzea, ez da-ta
naikoa "hizia ez kentzea", 5'garren Agindua betetzeko. Bizia
here osoan bete-betea izateko bear direnak, oiek danak errespe-
ta bear dira eta aurka direnak aldendu: Indarkeria, torturak.
esklabutza, drogak, gosea, emagaldukeriara beartzea eta abar.

Irugarren Munduko Erri beartzuei, ogiaren ordez, armak
bialtzea, alkar erail ditezen... Aur-galdu eta Zaarren eriotzari
buruzko Legeak... Munduarentzako bearrezko diren janariak
erre edo izkutatzea merke-aldia gertatu ez dadin...

Okerkeri astunak dira onek.
***

Zergaitik gure aurrek. Olentzero eta Iru Magoei jolasteko
armak ertzen dautsoez... Zergaitik telebista eta zineetan ainbes-
te indarkeri, sexoarekin naastata, erabiltzen da etenik gabeko
saioetan... Orrelakoak ikusita geure aurrak, eta aur ez direnak,
zer ikasi bear dabe euren bizitzarako... "Zer ikusi, ura ikasi",
gure aurrekoen esana da.

Eriotza dakarren gorrotoa geure biotzetik kentzea, on be
Bostgarren Agindukoa da.
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"Zuk egiña da mundua / Zuk lurra eta zerua
Zuk egiña da mundua / Eta amaren muxua". (Lertxundi).

DITUGUNAK AI,KARRE,KIN BANATZEN

Jaunak egin ditunak alkarrerik banatzekoak dira. Gaurko
gizarte onetan hatzuek geiegi eta geienak gutxiegi: bizitzeko
bearrezkoak diranak ere ez. Ori al da Jainkoaren asmoa? Ez,
orixe.

Solidaritza, gureak gizakien artean banatzea, orixe da
Jainkoa maitatzeko erarik onena eta ederrena:

– Ator nerekin zorioneko ori: gose nintzan eta jaten eman
zenidazun...

– Noiz, Jauna'?
– Gose zegoanari jaten emandakoan.

***

Aberastasunak kalte egiten al diote gizakiari? Gizon-emaku-
meak diruaren morroi jartzen diranean, bal.

– Eziña da bi jaubeen morroi bitten.) izatea... Ezin deikezute
Jainkoaren eta Diruaren morroi hater(' izan... Bat ala beste...
Jainkoa'ren morroi ala Diruaren morroi.

***

Gaur eguneko ezberdintasunak ikaragarriak dira gizartean.
Munduko ondasunak gero eta esku gutxigoetan daude...
Bakoitzak geure hurua geiegi maite degulako, hesteenak ere
geuretzat biltzen dituguz. Eta, hide orretatik, gero eta ezberdin-
tasunak aundiago.

Zertarako ainbeste? Gordeta edukitz.eko. Eta, gordeta daude-
nak zertarako hallo dute geiegizkoak diranean? Bestela ere...

Onela zion Orazio poeta jentillak: Nullus argento est color /
avaris abdito terris = Lurpean gordetako zillarrak ez du ezertako
balio.

***

Legeko Zazpigarren eta Amargarren aginduek diru - gosearen
aurka doaz: Biotza diruarengan ipintzen ba'dogu, diru-billa
asiko gara neurririk gabe, eta, errez-errez, hesteenak diranak
ere, geure altxorrean pillatu dituguz.

***

Jesus izan da gure betiko eredu: Aberastasunari uko egin
zion; beartsu bizi izan zan, zituenak, bizia ere hai, besteen aide
emanez. Gu here antzeko izatea da Jesus'en naia eta gure onda-
sunekin bearrean dagoanari laguntzea, orixe da bera maitatzea
eta bere naia betetzea. Gure eskuan izaten dira artzeko zabal eta
emateko estu...

Bere etsaiek, eurok, ezagutu zuten Jesus'en egizaletasuna.
***

Neure egia auxe izaten da: Nere huruko pentsamentuak eta
nere aoko itzak, biak alkarrekin hatera ibiltzea. Ez, bat pentsa
eta beste bat esan. Ez, beltz pentsa eta zuri esan. Ori "zurikeria"
da: Bakoitzari berak entzuk nai dituenak esatea, naiz gezurrak
izan.

Baña, Jesus'ek ez digu orrelakorik irakasten, hestela baizik:
–Bai danean, hai esan eta, ez danean, ez esan, hesterik gahe.

***

Egia esatean, zuzentasunaren legea betetzen dogu,lagun-
urkoarekin zuzen jokatuz. Eta, lagun-urkoa maitatzeko, orixe da
lenengo oiñarria: zuzen jokatzea.

Baña, gure inguruan gezurra dabil pil-pil. Bein bateau, Egia
munduan zehillela, loak artu omen zuan arholape batean.
Orduan Gezurra etorri eta Egiari bee soñekoa kendu omen zio
eta, arrezkero munduan Gezurra omen dabil Egiaren jantziak
soñean dituela.

***

Gezurra esan nuen Getarian eta ni baiño lenago zan atarian.
Gezurra bereala arrapatu izan oi da, ankamotza dalako.
Okerkeri aundia da Egiaren aurkako pekatua, lagun - urkoak bea-
rrezko duen eskubi hat kentzen diogulako. Baña, zenhaitetan
egia gorde egin bear da, hearrik gahe egia esanda, lagun-urkoari
kalte egiten diogunean. Esate baterako, here oker izkutuak
zabalduz... Izen onaren eskubidea ere hadu, eta, izkutuko oke-
rrak, izkutuan geldituta, iñori kalte egiten ez diotenean, oriek
izkutuan gorde hear dira.

Oker oiek ixilduta, beste baterentzako okerra ba'letor,
orduan, ixilpeko oiek, esan egin bearko litzazke.

***

Gezur-zale ba'zera, egia esandakoan, ez dizu iñortxok ere
sinistuko. Egi-zaletasuna, herriz, jatortasunaren oiñarri hat
dogu. Persona edo norki orreri sinisten diogu, borondate onez
eta Ieialtasunez jokatzen duelako.

Kristauontzako Jesus berbera da Egia, eta egi guztiak mai-
tatzean, Bera maitatzen dogu, egi guztiak bere Egiaren erraiñu
eta izpillu direlako. Egi guztietan bere Egia nahari da.

Egia maitatzea Jesus eta here Aita maitatzea da.
Gezurrak, berriz, deabrua du aita eta gezur guztiak aita orren

irudia daramate soiñean. Liburu Santuak diotenez, asiera asiera-
tik asi zan Eba'ri, Izakien Amari, gezurrak esaten: Ez zerate ilko
eta Jainkoaren antzeko izango zerate, oker egiñez.

ANES'ek
KRISTAU EGIZALE

Geuk, guztiok, badogu egia entzuteko eskubidea, baita egia
esateko bearkizuna ere. Jesus'ek egia esan oi zuan beti. Onela
esan zioten bein beure etsaiek:

– Badakigu egizale zerala eta egia esateak ez dizula iñungo
bildurrik ematen, esan eiguzu ba, zillegi at da Erromako
Enperadoreari zergak ordaintzea?
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