"BERRI ONA" ETORRI ZAUKU (jarraip

( jarraipena )
II. - ABRAHAM FEDEDUNEN AITA
Jainkoak Abraham'i errpn zion:
"Jalgi zaite zure lurraldetlk,zure
aberritik;
eta, zure aitaron etxetik;
eta, zoaz erakutsiko dautzutan lurralderat."
[Asiera, 12,1}
Nork dezake ez ikusiarena egin Jainkoaren.
soa bere soan barna landatua sendituz geroz? Kork
dezake ez eritzunarena egin Jainkoaren mintzoa bere
barne gordean finki adituz geroz? Alta Abraham'ek
baLuzke tnila estakuru Jainkoaren aoari ±h©s .joaiteko! iialuzke raila arrazoin Jainkoaren mintzoaren
ez ezagutzeko eta liaren manuari ez iliardesteko!
ftztu haurrik. Bizkitartean ezta ere bakarrik. Ba-du familia bat eta' bere blzi^ einazte batekin josia dauka, Ba-ditu mut±lak bere ontasuneix ibiltzeko, bere artaldearen artatzeko. Ba-du ax^itz adixkide: nork eztu eza^jutzen "Abram", • Hammurabi erregeak
erregeak
aberastu Ur Kaldea'ko hiri nagusian?
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Horra Jainkoaren dei zorrotza: "Jalgi,
zaite..." Utzirik zure iurraldea, zure familiaico
goxotaauna, zure bizi aijeta. Horra Jainkoaren
maiiua: "Zoaz..." Bainan zertdako? Bakarrik ene dei~
ari iliardesteko. Bainan norat? : "...Erakutslko
dautzutan lurralderat".

Jainkoak Abraham'i agindu zioni
"Herri haundi. baten buru jarr^.ko zaitut;
unetsiko zaitut, eta ssure izena hauadituico dut;
eta zure izena onets-lelo izaago daff"
[Asiera, 12,2j.
Abraham abiatzen da, bere sor-herria utzlrik. Abiatzen jakingabe xuxen norat doan. fla-daki bakarrik Jainkoak bere zoaz inguratzen eta
begiratzen duela» Ba-doa Jainkoak eraan hitzean
bermu. Denak utzirik, bizi berri batean sorturik,
emeki-emeki barnago sartzeko, Fedeak argiturik
munduko illunpeen erdian. (iibeierat so egin gabe:
"goldeari eskuz lotu eta gibelerat beha dagona
çzta on Jainkoaren erresumakotzat" [Luk s 9»62}.
Eta zoan, aintzina, goiz guziez hartuz gauaz Jainkoak
koak zabaldu bide berrian, Sara bere emaztearek^n,
Lot bere illobarekin, bere sehiekin ta bere artalde guziekin. Kanaan'eko eskualdean kokatu ziren.

Jalnkoa dena dei eta oianu ote dea bakarrik? Ez ote du bere liitza atxikitzen? Thai- gabe
harat-iiunat beliarko ote du ibilli Abraham'ek Kanaan
naan'eku leihorrean barna? Egiptoko eremuetan
gaindi? Eta berriz Kanaan'en gelditzeko? JSoiz duke gozaturen ahalko iruzltiaren beroai
Jainkoak Abraham'i seme bat agindu aion,
Sodoma eta Gomorra suntsituak izan aintzin. Abraham'ek bere emaztea "ezagutu" zuen lehen aldikotz
bezala amodio berri batean. Eta Sara, bere eiaazteak, haur bat sortu zion bere zahartasuueaiv deitu zuten ISAAK.
S o rtze hunek erakusterat emaiten dauku
Salbamenduaren Edestia dena doiiain dela,dena gra-
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zia. JainkoaJs ez du ahanzten eman hitza. Jainkoak
atxlkitzen ditu bere agintzak. Jainkoa Sara'z
"oroitzen" da, bestaldl batez Rebeka eta Raxel'etass oroituico den bezala [Asi. ,25,21-*23 ; 30, 22],
Anne'taz [i Sara.,1,19] eta Elisabet'ez fLuk. , 1,2:5}
eginen den bezala. Isaak mirakuiluaren uraea!- Jainko Bakarraren baitan Abraham'ek bere iedea ereberritu zuen, ikustearekin Jainkoaren hitza betea;
ikusiz bere leiñua segurtatua; ikusiz Jainkoa leial dagola bere agintzan.

Bainan, Jainkoak noz du sekulan utzi pausatzerat? Alta, gure iduriko segurik, abraliam'ek
ba-zuken aski arrazoin istant bat hatearen hartzeko. Eta oz. Jainkoarekin laxiean hasie geroz, ezta
pausatzerik. Fedeak aintzina bultatzen gaitu. Jainkoak berak nahi gaitu Berari josten gaituen.fede
azkar batean beti barnago landatu. Horra zertako,
Jainkoak nahi izarx zuen Abraham bere hautetsiaren
fedea frogatu. Huna zer manatu zion:
"Isaak, zure seme bakar eta maitea hartu eta,
zoaz Horia alderat;
eta,han,erranen dautzutan raendi baten gainean,
sakrifikatuko dautazu.1"
[Asi., 22,2J.
Zer dio bada Jainkoak galdegiten? Abraham'ek
ek eman diozka bere sor-herria, zeramaii bere bizi
baketsua, bere ahaide eta adiskideak! rioinbeste
luzaz ibili da, harat-hunat, ezagutzen etzituen
leihorretan ^aindii Eta orai, bere seiae maitea
diola Jainkoak beretzat eskatzen? Bainan? Jainkoak
berak agindu eta eman seme bakarra, bere leinuaren
s egurtamena?
Abraham defedunak ba-daki Jainkoak ba-dituela bere xede gordeak: emeki-emeki ditu saiatzen
ihardesten dionari. Abraham zintzoak ba-daki Jainkoak
koak ba-dituela bere gisako xendera bihurriak:han
gaindi ditu bidatzen bere hautetsiak. Abraham'ek
ba-du fede sendo bat.
Goiz-goizetik jeiki zen eta bidearl lotu
Isaak bere seme eta bi xerbitxariekin. Berekin,
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zeraiaantzala s.uarekilako tuitzia eta ezpata. Hiru
egunez, ixil-ixiia, aita-aem«k egin zuten bide
Moria'ko menairaino. Aerbitxariak mendiaren zolan
utzirik, abiatu ziren inendian gora. Isaak'ek bere
aitari galde hau egin ziori: h Ene Aita...,sua eta
egurra ba-ditugu, bainah bildots sakrifikatu beliarra nun dago?" Abraham'ek bere seaieari iharAetsi
zion: "Haurra, hura Jainkoak hautatuko dikl..."
Iii"ta biak beti aintzina zoatzin bide luzean peti-go»:*
ra.
Mendiaren kaskoan Abraham'ek aldare bat
eraiki zuen eta gainean egurra iaetaturik, Isaak
estekatu, ezpata ukaldi batez hiltzeko. Urduan,
besoa altxatu zuenoko, Jainkoaren aingeruak oihu
egin zion zerutik: "Abraham, Abraham. . . ez minik
egin haur horri. Jainkoak ba-daki orai Haren b^l-^
durra ba-zuzula, Harren nalilari obeditzeko zure
semea hil nahi Izan duzunaz geroz!" Abraham'ek
alde guzittarat so egln zuen eta bere gibelean
ahari.bat Ikusi, sasi bati adarretarik lotua.llartu zuen, eta, bere semearen orde Jainkoari sakrlfiziotzat eskeiñi.
Jainkoaron aingeruak Abraham'i erran zions
"2ure secie bakarra hola eskaini dautazunaz,
benedikatuko zaitut:
Zure leinua emejidatuko dut zeruko izarrak bezala,
itsas-bazterreko hare pikorrak bezaia,
eta lurreko gizaki guziak benedikatuak izanen
dira zure ganik muhdurat etorriko dena baitant*1

[Asi., 22, 1-24J.
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ABRAHAM. . . M Horra Jainkoaren deiai
"JALOI ZAITE... ZOAZ... " Horra Jainkoaren manua.
Horra fedearen zorroztasuna. Jalgl ziire baitarik
eta zure baitan estekan atxikitzen zaituzten guzietarik: k5ure luirraldetik, zure etxondotik, zure
adixkideen ingurumenetik. Jalgi... Jainkoak eskaintz#n dautzun erresiman sartzeko. Uono barnago danik jalgi: zure arranguretarik, zure ideietarlk,

funtsean zure t;isa bizitzeko menetarikv Jalgi,».
deitzen zaituen Jainkoaren aide ituultzeko: Hapen
arrariguxetan sartzeko, Uaren ideien hartzeko, Jiaren salbamenduko xede haundiaren ezayutzeko eta
lehen obren liasteko. Isola beitzen Abraham gizon
zuzena, Jainkoak zuen hautetsi, iita Abraham'ek
Jainkoaren deia entzun du eta ulertu liaren elea»
Huncluan hastapenean, gure lehen burasoek aditu
zuten Jainkoaren mintzoa bainan Haren elea ez ule;
tu; gogo-bihotzak zituzten lurrari eta berenarl
soberaxko josiak. Eta orduan. . . ez ditake Jaixxkoa
ikus eta adiJ lita orduan, . . gertatu beharra gertatu: berek asmatu UIUJKIU koxkor hetxi bateari botatu izan dute (ji.zake.nte osoa. Abraham'ek fededunaK ihardetsi izan du Jainkoari eta Jainkoak asmatu mundu berri batean abiarazi gizakente osoa»
20AZ. , . ABRAHAM. . . BERRI ONAREN JABE»
Zoaz munduko bideetan gizakente osoarl helaraziz
Berri Onaren mozua: Jainkoa bakarra giza lurreraino ukurtu izan dela e'ta iiasi bere eskuez laundu
berri baten orhatzen eta moldatzen,. "..«Bta lurreko gizaki guziak benedikatuak izanen dira zure
ganik niuiidurat etorriko dexva baitani" Abraham,
zuen Aitaren uratsean. . . zoazte: ISAAK, JAKOBE eta
beste gizpn Uautetsiak... Zoaate eta zuen Aitaren
FEDEAN egon bermu: sor dadien "ISRAEL" Jainkoaren
gizakia.
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