EUSKERAZALEAK

GIZONAK JAUNGOIKOAGANANTZ
Sinismenera, eltzeko hideak ezhardiñak dira gizaki
hakotxarengan.
Itz asko barik. aclibide hatzuk ekarriko dodaz.

ANTONIO, BIENBENIDA, zezenlaria
"Nire lanean, zezenak toreatzen, arrisku andiak jasan
dodaz, baina aide guztietan gure amagandik artutako
sinismenak lagundu deust. Gure amak Jaungoikoagan ipiñita eukan itxaropena ezin dot aztu.
Erlijiñoko gauza oneik ez dira liburuetan ikasten.
Neure hizitza guztian zear gure amaren ikashide onak
biotzean gorde dodaz. Gure amari eskerrak. gaur kristiñau
zintzoa nazala autortzen dot".
SALBADOR DALI, margolari ospetsua
"Gure aitaren Iiburutegiko idazkiak danak ateoak
ziran. Oneik irakurrita Jaungoikorik ez dala ikasi nehan...
Nietzsche irakurri nehanean. arek esaten dauanagaz
arrituta gelditu nintzan: Jaungoikoa il da! Geuk il dogu
Jaungoikoa!
Eta ni pentsatzen asi nintzan: Jaungoikorik ez ha'da,
zelan bizi ez clan norbait il daiteke? Nietzche ateoak hiztu
ehan nigan Jaungoiko ezagutzeko naia...
Geroago Gurutzeko Joan Deunaren poemak irakurri
nebazan, eta Agustin Deunaren "Autorkizunak", eta santu
onen antzera Jaunari sinismena eskatzen neutsan, baina
esaten neutsan: ez oral!), Jauna, geroago!...
Orain hide zuzenetatik nahail. eta nire jarrerak
Jaungoikoagan sinistera aldatu dira " .
ELISA LAMAS, idazlea
"Bein oso geixorik hapatean eriotzaren aurrean aurkitu
nintzan. Niretzat zartada gogorra izan zan. Mundu onetako gauza guztiak itxi egin hear, haita gorputVa bera he.
Ez dakit zelan esan. haiña hizitza onen beste aldean
zerhait ba-zala sinisten asi nintzan. Orduan nire bizitzako
gauza guztiak, tximista batek argituta lez, beste argi batekin ikusten asi nintzan. Nire adimenaz argi ikusi nehan,
abere haten eriotza eta pertsona batena, ezin zala bardiña
izan... Eta nire itxaropena Jaungoikoagan jarri neban".

EI)UARDO TARRAGONA, politikari eta finantzaria
"Sinismenean eskuartzeko bakotxak norhere harruan
eriijiño-giro hat sortu bear dau. Fisika edo kimika ikasi
gura dauanak zientzia orrein zaletasuna euki bear dauanez.
Gizona ez da gorputza hakarrik, espiritua be ha-da...
Nik Jaungoikoarekin neure kontzientziaren hidez itz egiten dot... Zerhait on egiten dodanean poz andia emote')
deust, baita alderantziz be, gaiztakeriren bat egiten dodanean".
MICE', FISAK, etxegillea
"Nik neure kontzientzia ez nehan bakerik aurkitzen,
eta Gogo Jardunak egitera Joan nintzan... An host eguneko hakartadean, isiltasun osoan, neure kontzientziaren eta
Jaungoikoaren aurrean hakarrik. beste gizon hat nintzala
aurkitu nintzan. Neure aldaketa onegaz neu here arriturik
gelditu nintzan".
JOAKIN RUIZ JIMENEZ, politikaria
"Nire sinismena txikitan oiturazkoa zan, suster gitxikoa; baiña XXIII Joan Alta Sanwa ezagutu nehanean,
nire sinismena sakondu, garbitu eta indartu egin zan.
Orain sinismenak poza emoten deust...
Baiña nire fedea ez da egonean egotekoa, indarra enwten deust hakearen zuzentasunaren eta askatasunaren aide
Ian egiteko. Nik barru-barrutik sinisten dot".
MAG1)A KASTAÑER de GIRONELLA, etxekoandrea
"Ni fedearen azken mugaraino ez naz oraindiño eldu,
baiña sinistu gura dot... Jaungokoak fedea eskatzen deutsanari emon egiten deutsola, entzun dot. Eta nik sarritan
eskatzen deutsat. Egunen haten sinismenaren argiak argi
egingo deustala, uste dot.
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